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Увод 

 

 

       Не би ваљало причу о Књажевцу почети од њеног краја. Али, када је све заиста 

настало, тешко је рећи. Турци га помињу први пут у XV веку, а да не треба томе 

веровати потврђују и бројна археолошка налазишта. 

       Предмет проучавања овог рада јесу комплексна и детаљна изучавања простора 

књажевачког краја. При том су узимани у обзир сви релевантни природни и друштвено-

географски елементи и фактори. Осврт је дат како на прошлост, тако и на стварно 

стање битних географских елемената, обједињених у складну целину. 

       Овај крај је имао бурну историјску прошлост, што је имало утицаја на садашњи 

ниво развоја. Стабилан развој овог краја могли би да обезбеде његови природни 

потенцијали, али су они нажалост недовољно и неадекватно искоришћени. Са друге 

стране, одређени демографски процеси који представљају карактеристику овог краја, 

довели су до гашења многих сеоских насеља. 

       Темељно познавање историје неког насеља није могуће без одговарајућих 

показатеља. Стога сам се опредилила да анализирам и демографску слику овог краја са 

посебним освртом на XIX и XX век. 

       Каква је била општа географска слика Књажевца у прошлости, а какво је данас 

чињенично стање, питања су на која желим да дам одговор. 

       Рад је написан на основу објављених званичних статистика Републике Србије, као 

и података добијених из наведене литературе. Рад се иначе састоји из три дела: 

1) у првом делу је описан географски положај књажевачког краја, његове границе и 

величина; 

2) у другом делу су обрађени физичко-географски елементи; 

3) у трећем делу обрађени су друштвено-географски елементи књажевачког краја. 
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1. Географски положај, границе и величина књажевачког 

краја 
      

 

       Књажевачки крај је микрорегија Источне Србије и налази се у прелазној зоне њене 

две субрегије, Карпатске и Балканске Србије. Источна Србија представља мезорегију и 

припада планинско-котлинско-долинској макрорегији (Марковић Ј., 1971.). 

       Математичко-географски положај књажевачког краја је одређен следећим 

координатама: најсевернија тачка лежи на 43º 45' северне географске ширине, у атару 

села Кожељ; најјужнија тачка лежи на 43º 20' северне географске ширине, у атару села 

Ћуштица; најисточнија тачка лежи на 22º 41' источне географске дужине, у атару села 

Црни Врх и најзападнија тачка лежи на 22º 11' источне географске дужине, у атару села 

Сврљишка Топла (Профил општине Књажевац, 2010.). 

       Књажевачки крај заузима југоисточни део Тимочке крајине. Простире се дуж целог 

слива Трговишког Тимока, у доњем сливу Сврљишког Тимока и у горњем сливу Белог 

Тимока. На северу обухвата јужне обронке Тупижнице (Глоговачки врх 1 160 m 

надморске висине), истоку и југоистоку обронке Старе планине (до 2 070 m надморске 

висине), а у централном делу северне обронке Тресибабе (до 786 m надморске висине) 

(Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

       Књажевачка котлина опредељује главни саобраћајни правац, коридор државног 

пута I реда бр. 25, и отвара је са северне стране ка Зајечару, док је долином Сврљишког 

Тимока повезана са Нишем, а долином Трговишког Тимока са Пиротом. Можемо рећи 

да је саобраћајно-географски положај овог краја повољан. Излазне путне комуникације 

су према Зајечару, Нишу, Пироту, Бољевцу и Сокобањи. Књажевац је од Београда 

удаљен 286 km, од Ниша 60 km, а од најближег суседног града, Зајечара, 40 km. Укупна 

дужина магистралног пута износи 33 km, регионалног 178 km, а дужина локалног пута 

је 266 km (Сибиновић М., 2008.). Осим што је релативно добро повезана са суседним 

општинама, локални путеви омогућавају и добру комуникацију унутар општине, 

између сеоских насеља и Књажевца. Железничка повезаност овог краја остварује се 

пругом Прахово-Зајечар-Књажевац-Ниш, а овај правац је трећи по значају за нашу 

земљу. Иначе, он је део трансбалканске пруге Прахово-Ниш-Прокупље-Приштина-Пећ. 

Међутим, стање магистралне, регионалне и локалне путне мреже је неадекватно и 

захтева хитну реконструкцију и модернизацију. У лошем стању је и поменути 

железнички правац, који није електрифициран, тако да постоји идеја о његовом 

укидању.  

       Према административно-територијалној подели књажевачки крај се односи на 

територију општине Књажевац. Општина Књажевац припада Зајечарском управном 

округу и граничи се са следећим општинама: општином Зајечар на северу, Бољевац на 

северозападу, Сокобања на западу, Сврљиг на југозападу, Бела Паланка на југу и Пирот 

на југоистоку. Значајан део граничног подручја општине представља граничну линију 

Републике Србије са Бугарском.  

       Северна граница општине полази од врха Тупижнице (Глоговачки врх) и спушта се 

ка долини Белог Тимока, прелази државни пут I реда бр. 25 између Минићева и Селачке 

(град Зајечар), а потом се пење ка обронцима Старе планине, до гребена, односно 

границе са Републиком Бугарском, код локалитета Радино лице. Источна граница 

општине иде гребеном Старе планине, односно државном границом са Републиком 

Бугарском до превоја између врхова Миџор (2 168 m) и коте 1 917 m, у близини 

локалитета Три кладенца. Јужна/југозападна граница се спушта обронцима Старе 
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планине од Три кладенца, преко Прилепског врха (1 906 m), Жаркове чуке (1 848 m), 

Бабиног Зуба (1 757 m) и Брезовичке чуке (1 281 m) ка долини Стањиначке реке. Затим 

се пење и наставља обронцима и гребеном Тресибабе, спушта се у долину Сврљишког 

Тимока, а затим скреће ка истоку и пење се уз падине Девице. Западна граница 

општине иде обронцима Девице, преко Ракинца (546 m), Дебелог рта (896 m), превоја 

Конђил (663 m), Тумбе (912 m), Шиљка (1 070 m), Слемена (1 099 m), локалитета 

Зервин камен, Влашког дела (713 m), Свињарника (664 m) и поново се пење уз 

Тупижницу до Глоговачког врха (Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

 
Карта 1. Општина Књажевац 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

                                        

       Општина Књажевац је по површини једна од већих у нашој земљи, тачније, са 

површином од 1 202 km² налази се на четвртом месту. Правац њеног простирања је 

северозапад – југоисток. Административни центар је Књажевац, али општина обухвата 

још 85 сеоских насеља. Територију општине чине три веће антропогеографске целине: 

Тимок, Заглавак и Буџак (Влаховић П., 1999.). 

       Тимок захвата већи део општине и обухвата територију од подножја Тресибабе, 

преко Минићева до Вратарнице. Обухвата 50 насеља, а у шири простор Тимока улази и 

неколико сврљишких и сокобањских села (Влаховић П., 1999.). 

       Заглавак се пружа на исток до огранака Старе планине, на северу до Радичевачке и 

Јелашничке реке, док јужну границу чини долина Трговишког Тимока. На овом 

простору се налази 22 сеоска насеља (Влаховић П., 1999.). 

       Буџак се простире у горњем току Трговишког Тимока. На истоку се граничи Старом 

планином, односно српско-бугарском државном границом, а на западу огранцима 

планине Тресибабе. На овом простору се налази 14 насеља (Влаховић П., 1999.). 
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2. Физичко-географска обележја 
 

2.1. Геолошка обележја 

 
       Геолошка историја књажевачког краја се посматра у контексту читаве Тимочке 

крајине. У току најстарије геолошке ере, прекамбријума (пре 5 000 до 1 000 милиона 

година), читава Тимочка крајина била је час под плитким, час под дубоким језером 

(Влашко-понтијско море). Оно ће у периоду раног палеозоика (пре 550-400 милиона 

година) отећи у Црно и Каспијско море, да би онда поново надошло и поново се у 

периоду тријаса (пре око 200 милиона година) сасвим повукло. Тек је са овим 

повлачењем језера почео да се ствара данашњи облик Тимочке крајине. Овде је радио 

велики број активних вулкана, који су сипали усијану и житку лаву, која је, пошто се 

охладила, саградила појас брда и коса између Књажевца, Бучја, Марковог камена, 

Борског рудника и Мајданпека. Пуцањем земљине коре и спуштањем тла више стотина 

метара дуж те пукотине створена је долина Тимока. У периоду јуре (пре око 150 

милиона година) море је поново потопило Тимочку крајину и зашло је далеко на југ у 

виду плитког и узаног залива, који се простирао са севера до Дунава ка југу преко 

Вршке чуке и Старе планине и даље преко бугарске границе. У том периоду наслагали 

су се један преко другога слојеви пешчара и других песковитих и глинених стена, па и 

слојеви угља, а преко њих и слојеви са фосилним остацима животиња (главоношци, 

јежеви, шкољке) и биљака, које су живеле у том мору. Такође се и у раније насталим 

стенама вулканског порекла (кристаласти шкриљци) могу пронаћи фосили 

примитивног живота (љуштурице у мермеру) (Стојадиновић Б., 1999.). 

       За формирање књажевачког краја (у геолошком смислу) најбитнији је период 

креде, који је отприлике трајао од 140 до пре 70 милиона година. Из овог периода су 

заступљене следеће геолошке формације: кречњаци, пешчари, пескови и глине и 

алувијални наноси. За горњу креду је посебно карактеристично настајање слојева 

каменог угља (Подвис, Тресибаба, Добра Срећа, Ртањ). У периоду креде (пре 100 

милиона година) настале су најмасивније кречњачке планине, Тупижница, Сврљишке 

планине, Девица и друге. Влашко-понтијско море је у потпуности плавило Тимочку 

крајину и зато се у наслагама кречњака срећу фосилни остаци крупних шкољки, корала, 

пужева, јежева и других морских животиња. Пред крај креде (пре око 80 милиона 

година) морско дно је почело да се издиже, море је отекло и читав простор Тимочке 

крајине постаје суво копно. Процес издизања тла се и даље наставио, али су ове 

промене у тлу пратиле и вулканске активности, то јест, кретање лаве, која се хладила и 

чинила вулканске стене, које се могу наћи у мањим издвојеним партијама на простору 

између Ртња и Тупижнице, све до Стогазовца, Зубетинца и Милушинца, али и у Ргошту 

и Трговишту. На самом завршетку креде (пре 70 милиона година), са севера је поново 

почело да наилази море (нешто плиће) и то ће прoузроковати стварање нових слојева 

пешчара, лапорца и кречњака (код Зоруновца, Вине, Подвиса и Орешца), али и слојева 

мрког угља (Стојадиновић Б., 1999.). 

       Током прве половине терцијара (пре око 50 милиона година) вода се доста била 

повукла, тако да је књажевачки крај поново постао копно са језерцима слатке воде. У 

другој половини терцијара вода ће поново наићи, али само до Вратарнице. Књажевачки 

крај је стално био потресан унутрашњим покретима, што ће дати нове геолошке 

резултате. На једној страни почеће коначно формирање планина и њихових обронака, а 

на другој страни створиће се књажевачко језеро. Оно ће покривати долину до 

Књажевца и Сврљишког Тимока на југу, Васиља, Слатине, Вине, Мањинца и Кожеља 

на западу, Штитарца, Петруше, Селачке и Малог Извора на истоку и до Боровца на 
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северу. Вода је допирала до Маглена, а његови слојеви могу и данас да се запазе у 

потезу од Боровца до Дебелице и даље ка Књажевцу. Вода овог језера је отекла у 

квартару данашњом долином Тимока, а на некадашњем језерском дну формирана је 

речна мрежа Тимока (Стојадиновић Б., 1999.).  

 

2.2. Геоморфолошка обележја 

 
      Морфолошки посматрано, књажевачки крај има брдско-планински карактер, са 

врло израженим рељефом и знатним висинским разликама. Развијена је такозвана 

шаховска структура рељефа представљена котлинама, долинама и планинама, која је 

иначе карактеристична за читаву Источну Србију. Најнижа тачка у рељефу је на 176 m 

надморске висине, а највиша на 2 169 m надморске висине (Сибиновић М., 2008.). Овај 

крај је, осим на северном делу, окружен планинским венцима, док је централни део 

релативно широка котлина. Према карактеристикама рељефа могу се издвојити три 

дела: источни, којим доминира масив Старе планине, централни, котлинског 

карактера, кога чине долине Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока и југозападни и 

западни брдско-планински, повезан низом планина – Тресибабе, Девице, Слемена и 

Тупижнице (Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

       Долинско-котлински део заузима 35,1% укупне површине овог краја. Овај део 

обухвата централне, ниже делове краја, надморске висине до 500 m. Припадају му: 

долина Белог Тимока (између Књажевца и Минићева), долина Трговишког Тимока 

(уски појас од Трговишта до састава), део долине Сврљишког Тимока (од Подвиса до 

Књажевца) и долине Коритске, Грезанске и Валевачке реке. Око долинско-котлинског 

дела пружа се планински део у коме доминантно место заузима масив Старе планине. У 

висинској структури планинског дела преовлађују ниске планине од 500-700 m 

надморске висине (37,1%), затим планине од 750-1 000 m надморске висине (19,2%), 

док је учешће високих планина 8,6% (Сибиновић М., 2008.). 

 
Карта 2. Висинске зоне у општини Књажевац 

Извор: Сибиновић М., 2008. 
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       Стара планина је моћан планински венац у Источној Србији. Припада источној 

зони млађих веначних планина, познатијих у нашој земљи као Карпатско-балканске 

планине. У оквиру ових планина издвајају се три планинска појаса: унутрашњи или 

западни, средишњи и спољни или источни планински појас. Стара планина, заједно са 

Мирочем, Великим гребеном и Дели Јованом, припада источном планинском појасу 

(Родић Д., Павловић М., 1994.). 

       Стара планина је најистакнутија балканска планина, настала у току алпске 

орогенезе. У геолошком саставу ове планине доминирају палеозојски кристаласти 

шкриљци и пешчари, делимично магматске и еруптивне стене, гранитоиди, кречњаци и 

различити квартарни седименти – шљункови, пескови, песковите глине и ситни 

алувијални наноси у долинама (Николић С., 2006.). На планини се истиче вијугави 

венац Миџора (2 169 m) претежно изграђен од црвених пешчара и конгломерата. Иначе, 

Миџор је највиши део Старе планине. Селективном ерозијом створени су остењаци и 

врхови од кварцевитог конгломерата и црвеног пешчара. За нека висока удубљења на 

Старој планини постоје претпоставке да представљају циркове, с обзиром да око 

Миџора има снежаника (Марковић Ј., 1971.). 

       Тупижница (1 160 m) такође припада источној зони млађих веначних планина и то 

средишњем планинском појасу (Родић Д., Павловић М., 1994.). Планина се пружа 

северозападно од Књажевца, купастог је облика и има меридијански правац пружања. 

На западу се завршава високим стеновитим одсеком, а на истоку има изглед благо 

нагнутог платоа. Највећи део планине је изграђен од кречњака и у хидро-морфолошком 

погледу је карактеристична по постојању јама. Леденица је највећа и у њој се снег и лед 

могу задржати и до осам месеци годишње (www.jugoistocnasrbija.rs). 

       Осим Старе планине и Тупижнице, књажевачки крај окружује и планина 

Тресибаба, која је такође Карпатско-балканска планина и припада средишњем 

планинском појасу (Родић Д., Павловић М., 1994.). Ова планина је висока 787 m и 

пружа се јужно од Књажевца. Овде је утврђено постојање каменог угља, али је 

експлоатација неекономична, па рударство није развијено. Богата је шумом, а и 

релативно добро насељена (Сибиновић М., 2008.). 

       Клисура Ждрело дуга је око 300 m. Ова клисура је усечена у глиновите кречњаке и 

глинце из периода доње креде и старост ових стена се процењује на око 100 милиона 

година. Клисура је усечена између брда Кулиње (540 m), које је са десне стране и брда 

Рудине (460 m) са леве стране Зубетиначке реке. У најужем делу клисура је широка 

свега 2-3 m. За кречњачке терене су везани специфични облици рељефа, који настају 

хемијским растварањем кречњака. У овој клисури се јављају шкрапе и окапине. У 

народу окапине се често називају пећинама.  Са леве стране клисуре се налази Вулина 

пећина, дужине око 11 m и чији је отвор у виду полукруга, висине око 2 m и ширине 

око 8 m. Са десне стране клисуре је Маркова пећина. Она је дуга око 5 m и теже је 

приступачна (Сибиновић М., Петковић М., 2008.). 

 

2.3. Климатска обележја 

 
       Географски положај, близина река и неколико планинских масива који окружују 

књажевачки крај, условљавају да он има различите климатске карактеристике. Можемо 

рећи да климу одређује континентални положај овог краја, односно његова отвореност 

долином Белог Тимока према Влашко-понтијском басену и Источној Европи, као и 

њена знатна удаљеност од Јадранског и Црног мора. Знатног утицаја на климу овог 

краја има и Стара планина, која га затвара са истока. Клима књажевачке котлине се 

може окарактерисати као прелазна варијанта између умерено-континенталне климе 
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влашко-понтијског басена на северу и планинске климе балканског планинског система 

на југоистоку, тако да се овде у мањој или већој мери осећају утицаји различитих 

климатских типова. 

       На Старој планини се могу издвојити три климатска појаса: 

 појас субпланинске континенталне климе, обухвата појас од 650 до 1 300 m 

надморске висине, са јасно израженим годишњим добима; 

 појас типичне планинске климе, који обухвата појас од 1 300 до 1 800 m 

надморске висине, и у овом појасу су зиме дуже, а лета краћа; 

 појас са одликама субалпске климе, изнад 1 800 m надморске висине, зиме су 

дуге и снежне, лета умерена са свежим ноћима, кишовита пролећа и релативно сушни 

рани јесењи месеци (Група аутора, 2011.). 

 

2.3.1. Температура ваздуха 

 
Табела 1. Средње месечне и средња годишња температура ваздуха за период 1961-2000. (ºC) 

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

Књажевац -1,2 1,0 5,0 10,8 15,8 19,0 20,5 19,9 15,7 10,2 5,1 0,7 10,2 21,7 

Извор: Миловановић Б., 2010. 

 

       Из претходне табеле видимо да је најхладнији месец у овом крају јануар, са 

просечном температуром -1,2ºC. Најтоплији месец у години је јул, са просечном 

температуром од 20,5ºC. Средња годишња температура износи 10,2ºC, а годишња 

температурна амплитуда износи 21,7ºC. 
 

Табела 2. Апсолутни минимуми температуре за период 1961-1990. (ºC) 

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

Књажевац -29,5 -23,6 -16 -7,6 -1,5 1,5 4,5 2,5 -5 -8,6 -18,6 -18,2 

Извор: Дуцић В., Радовановић М., 2005. 

 

       У табели 2. су приказане апсолутне минималне температуре за период од 1961. 

године до 1990. године. Апсолутна минимална температура ваздуха у књажевачком 

крају забележена је 13. јануара 1985. године. Исте године забележена је и апсолутна 

максимална температура. 31. јануара 1985. године забележена је температура од 40,5ºC. 

 
Табела 3. Апсолутно максималне температуре за период 1961-1990. (ºC) 

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

Књажевац 19,2 22 29,5 32,8 35,4 36,5 40,5 39 36,5 31,2 27,2 22,6 

Извор: Дуцић В., Радовановић М., 2005. 

 

       У књажевачком крају су изражена сва четири годишња доба. Прелази из зиме у 

лето, као и лета у зиму, су поступни. У табели 4. су дате просечне температуре ваздуха 

по годишњим добима за период од 1961. године до 1990. године. 
 

Табела 4. Просечне температуре ваздуха по годишњим добима за период 1961-1990. (ºC) 

Станица Пролеће Лето Јесен Зима 

Књажевац 10,5 19,5 10,4 0,1 

Извор: Дуцић В., Радовановић М., 2005. 
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       За упознавање климатских прилика одређене територије, неопходно је упознавање 

броја дана са одређеним температурама. Према Вујевићу, то су: мразни дан, дан у коме 

је минимална температура нижа од 0ºC; ледени дан или зимски дан, дан у коме је 

максимална температура нижа од 0ºC; летњи дани, дани са максималном температуром 

од 25ºC и вишом; тропски дани, дани са максималном температуром од 30ºC и вишом и 

тропске ноћи, ако је минимална температура виша од 20ºC (Миловановић Б., 2010.). 

 
Табела 5. Средњи број дана са јаким мразом 

Станица 
Број дана са јаким мразом (испод -10ºC) 

I II III XI XII Год. 

Књажевац 5,8 2,8 0,9 0,6 3,1 13,0 

Извор: Миловановић Б., 2010. 

 

       Дани са јаким мразом, када су температуре испод -10ºC, у овом крају се јављају од 

новембра до марта. Највећи број таквих дана имамо у јануару, просечно 5,8 дана, и 

децембру, 3,1 дан, док је најмање таквих дана у новембру. 

 
Табела 6. Средњи број мразних дана 

Станица 
Број мразних дана (Tmin < 0ºC) 

I II III IV V IX X XI XII Год. 

Књажевац 26,8 21,0 16,2 4,1 0,3 0,3 5,2 12,3 22,8 109,0 

Извор: Миловановић Б., 2010. 
 

       Средњи број мразних дана у току године, када је минимална температура испод 

0ºC, је 109 дана. Месеци са највећим бројем мразних дана су јануар, а после њега и 

децембар, док је најмање оваквих дана у мају и септембру. Када је у питању средњи 

број дана са јаким мразом, када је максимална температура у току дана испод 0ºC, он је 

приказан у табели 7. Јануар је месец са највећим бројем ледених дана, у просеку око 8,5 

дана, док је најмање таквих дана у новембру.  

 
Табела 7. Средњи број ледених дана 

Станица 
Број ледених дана (Tmax < 0ºC) 

I II III XI XII Год. 

Књажевац 8,5 3,9 0,8 0,7 5,0 19,0 

Извор: Миловановић Б., 2010. 

 

       Када су у питању месеци са највећим бројем летњих и тропских дана, то су јул и 

август. Највише летњих дана је у јулу, 25,3 дана, при чему су 12,2 дана тропска, док је у 

августу од 25,1 летњи дан, тропских дана 13,5. 

 
Табела 8. Средњи број летњих и тропских дана 

Број летњих дана (Tmax > 25ºC) 
III IV V VI VII VIII IX X XI Год. 

0,5 3,1 11,4 20,0 25,3 25,1 15,4 3,7 0,2 104,5 

Број тропских дана (Tmax > 30ºC) 

III IV V VI VII VIII IX X XI Год. 

- 0,2 2,4 6,8 12,2 13,5 3,9 0,5 - 39,4 

Извор: Миловановић Б., 2010. 
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2.3.2. Ваздушни притисак 

                    

       Ваздушни притисак представља један од најзначајнијих климатских елемената. Од 

расподеле ваздушног притиска зависе правци и јачине ветрова, а од карактера 

ваздушних маса које они собом доносе, директно зависи и развој одређених временских 

типова (Дуцић В., Радовановић М., 2005.).  

       У току целе године над Атлантиком постоје три акциона центра, који су веома 

важни за расподелу притиска над Србијом. Први је азорски максимум. Северно од њега 

је исландски минимум, а још даље на северу је поље високог притиска над увек 

релативно хладним Арктиком. Сезонског карактера је Сибирски максимум 

(антициклон), који је термичког порекла и узрокован је мањим топлотним капацитетом 

копна у односу на воду. Над Евроазијом се у хладнијем делу године формира поље 

високог ваздушног притиска, при чему се гребени Сибирског и Азорског антициклона 

спајају изнад територије средње и јужне Европе, а над Атлантским океаном и 

Средоземним морем поље ниског притиска, у коме се због разуђености нарочито 

издвајају Ђеновска и Кипарска депресија. Услед оваквог распореда циклона и 

антициклона над Европом долази до струјања хладног ваздуха из Евроазије према 

Атлантском океану и Средоземљу, при чему хладне ваздушне масе прелазе и преко 

територије Србије (Дуцић В., Радовановић М., 2005.). 

 

 
Карта 3. Средња годишња расподела ваздушног притиска у јануару 

Извор: Дуцић В., Радовановић М., 2005. 

 

       У топлијем делу године Азорски антициклон се помера према северу и тада се 

гребен овог трајног акционог центра протеже на исток до Карпатског планинског лука, 

Сибирски антициклон нестаје услед јаког загревања копна, а готово читава Азија и 

северна Африка се налазе у пољу ниског притиска са центром у Персијском заливу. 

Тада су хоризонтални градијенти притиска усмерени ка истоку и преко наше земље 

(Дуцић В., Радовановић М., 2005.). 
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Карта 4. Средња годишња расподела ваздушног притиска у јулу 

Извор: Дуцић В., Радовановић М., 2005. 

 

       У табели 9. биће приказани подаци о измереним вредностима ваздушног притиска 

за Зајечар, места најближег Књажевцу, с обзиром да ова мерења за Књажевац нису 

вршена. Највиша вредност ваздушног притиска измерена је у јануару (1 004,5 mb), док 

је најнижа вредност измерена у априлу (996,6 mb). 
 

Табела 9. Ваздушни притисак за период 1981-1995. (mb) 

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

1004,5 1003,0 1000,7 996,6 997,8 997,0 998,2 998,4 1000,5 1003,5 1003,4 1003,2 1000,7 

Извор: Миловановић Б., 2010. 

                                                                        

2.3.3. Ветар 

 

       Ветар у великој мери зависи од распореда циклона и антициклона. Када нема 

топографских препрека хоризонтално струјање ваздуха се креће од области са вишим 

према области са нижим ваздушним притиском. Тамо где је морфолошка дисецираност 

простора изражена, ветар се прилагођава изгледу терена. 

       Најјачи ветар на простору књажевачког краја јесте кошава. То је јужни, 

југоисточни ветар чији је правац каналисан долином Дунава и Тимока. Отвореност овог 

краја долином Белог Тимока омогућује да се кошава осећа на овом простору. Кошава 

настаје када је висок ваздушни притисак источно од Карпата, над Украјином, а низак 

ваздушни притисак над западним делом Средоземног мора и Јадранским морем. У 

зимској половини године кошава је најснажнији ветар (Родић Д., Павловић М., 1994.). 

       Поред кошаве, која је најјачи ветар, доминантан ветар у овом крају јесте западни 

ветар, условљен правцем пружања Сврљишког Тимока, односно Грезанске реке 

(Миловановић Б., 2010.). Ови ветрови су зими суви, а лети доносе кишу. Присутни су и 

ветрови са Старе планине, који дувају углавном у пролеће, и ветрови са југа, који у 

пролеће доносе кишу, а лети суво време. Сви ветрови који дувају у овом крају су 

умерене јачине, од 1,8-2º Бофорове скале (Сибиновић М., 2008.).  
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2.3.4. Облачност 

 

       Облачност је још један значајан климатски елеменат, јер утиче на трајање Сунчевог 

сјаја, то јест, на интензитет зрачења, односно количину примљене топлоте, колебање 

температуре у току дана и године, количину падавина и друго. Како се просечна 

годишња облачност у Србији смањује од запада према истоку, тако Источна Србија 

спада у делове наше земље са најмањом облачношћу (Ракићевић Т., 1976.). Највећа 

облачност је током зимских месеци, и то у децембру, док је најмања облачност током 

летњих месеци, у августу. Пролећа су облачнија од јесени, што условљава и веће 

количине падавина.  

 
Табела 10. Средња месечна и годишња облачност (1/10) за период 1961-1990. 

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

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

Извор: Дуцић В., Радовановић М., 2005. 

 

2.3.5. Падавине 

 

       Регионална расподела годишње суме падавина је неједнака и неправилно 

распоређена, што зависи од географске ширине и географске дужине области, 

удаљености од мора, рашчлањености рељефа, односно надморске висине. Годишња 

сума падавина, по правилу, опада од запада према истоку, а повећава се са порастом 

надморске висине (Родић Д., Павловић М., 1994.). Од изузетног значаја за развој 

биљног света, поред топлоте, јесу и падавине, тачније количина падавина и расподела 

падавина по месецима (плувиометријски режим). 

 
Табела 11. Средње месечне и годишње количине падавина (mm) 

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

Књажевац 41,7 39,6 44,2 50,9 65,7 68,3 56,6 45,1 47,6 38,8 53,9 52,8 603,7 

Извор: Миловановић Б., 2010. 

 

       Књажевачки крај прима релативно малу количину падавина у току године. Са 

запада је заклоњен планинама Тупижницом и Тресибабом, тако да се налази на 

заветринској страни у односу на ветрове из северозападног квадранта, који доносе 

падавине. Те ваздушне масе се уздижу уз западне падине ових планина, хладе се и 

излучују се падавине. При њиховом спуштању према долини Тимока оне се загревају, а 

количина падавина се смањује.  

       Књажевачки крај у просеку годишње прими 603,7 mm падавина. Број кишних дана 

се креће од 108 до 127 дана. Долински делови највеће количине падавина приме током 

пролећа, а најмање током зиме. На вишим деловима Старе планине падавине достижу 

свој максимум у пролеће, а минимум током зиме, док се у нижим пределима планине 

максимум падавина јавља током лета. Највећи број дана са снежним покривачем имају 

децембар, јануар и март. Што се тиче дужине трајања снежног покривача, она се креће 

од 40 до 150 дана, у долинским деловима од 15 до 31 дан, у зависности од дебљине 

снежног покривача (Сибиновић М., 2008.). 

 

 

 



14 

 

2.4. Хидрографска обележја 

 
2.4.1. Подземне воде 

 

       Подземне воде представљају важан хидролошки ресурс. На местима где 

непропусне формације избијају на површину јављају се извори и карстна врела
1
. 

Најпознатија од тих врела су управо и каптирана за водоснабдевање насеља. Основно 

извориште за водоснабдевање насеља овог краја је "Сињи Вир", који се налази на око   

8 km од Књажевца, на десној обали Сврљишког Тимока. Поред овог извора, на главни 

систем за водоснабдевање везано је и извориште "Језава", које се налази на периферији 

Књажевца и прихрањује се из алувиона, који је настао у долини Грезанске реке. 

Просечна издашност изворишта "Сињи Вир" је око 200 l/s, с тим што је његова 

издашност у периоду јануар-август изнад 200 l/s, а у периоду септембар-децембар 

испод 200 l/s. Минимална издашност изворишта "Језава" је 10-12 l/s, а максимална 

издашност износи 30-40 l/s (Група аутора, 2010.). Поред ових извора у овом крају 

регистровано је још 102 извора (Просторни план општине Књажевац, 2011.).  

       У наредној табели приказана су четири изворишта значајније издашности. 

 
Табела 12. Издашност изворишта 

 Извориште Издашност (l/s) 

1. Габровачко врело 80 

2. Миљковачко врело 30 

3. Врело код 21. постаје 40 

4. Изворско врело 40 

Извор: Група аутора, 2010. 

 

       Извори у овом крају су нарочито посматрани у периоду од 1979. до 1981. године. 

Габровачко врело, Миљковачко врело, Врело код 21. постаје и Изворско врело нису 

осматрани задњих година, када долази до већих пада издашности. Велике количине 

воде које се налазе у подземним акумулацијама алувиона Белог Тимока и неким 

његовим притокама до сада практично нису коришћене и њихов квалитет није довољно 

истражен (Група аутора, 2010.). 

 

       Термоминералне воде 

 

       Воде које садрже у једном литру више од једног грама (0,1%) растворених материја 

називају се минералне воде, док се у термалне воде убрајају оне које имају температуру 

преко 20ºC. Балнеологија је наука која проучава физичке и хемијске особине лековитих 

вода, термалних и минералних (као и неких врста блата), њихово дејство на организам 

људи и начине њихове примене у лечењу одређених болести. Она их дели у три групе:  

хипотермалне воде, температура од 20 до 34ºC; хомеотермалне воде, температура од 34 

до 38ºC; хипертермалне воде, температура виша од 38ºC (Дукић Д., Гавриловић Љ., 

2008.). 

                                                             
1 Хидрогеолошке особености овог краја проистичу из чињенице да највећи део Старе планине у 

геотектонском погледу припада зони Карпатобалканида. Главни гребен је већим делом састављен од 

кварцевитих, крупнозрних пешчара и конгломерата, местимично са еруптивним купама високе 

отпорности, док се према нижим деловима настављају зоне кречњака, пешчара и глинаца, са низом 

раседа. 
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       Значајну хидрогеолошку особеност књажевачког краја чине термоминералне воде 

Ргошке бање. Ова бања се налази у близини села Ргоште, на десној обали Сврљишког 

Тимока и у северној подгорини Бучине, огранка Тресибабе (Стојадиновић Б., 1999.). 

Термални извор је смештен у морфотектонској целини књажевачке котлине. Бања 

делимично залази у сутеску Бањичке чуке. На овом простору постоји читав низ извора 

који избијају на водоносном раседу дужине око 800 m. Неки се јављају на обалама 

Сврљишког Тимока, а неки су потопљени, то јест, изгубљени у самом речном кориту 

(Сибиновић М., Белиј М., 2010.). 

       Лековита својства Бањице била су позната још у време Римљана. Римско купатило 

је откривено 1928. године приликом регулисања тока Сврљишког Тимока. На основу 

археолошких истраживања дошло се до закључака да је купатило било квадратне 

основе. Лековито дејство воде је у средњем веку било од мањег значаја, али је Бањица 

добила епитет "светог места". По ослобођењу од Турака термални извор је био 

запуштен. Тек је 1910. године изграђено камено купатило са једним базеном. Након 

завршетка Првог светског рата образовано је Друштво за истраживање термалних вода 

и изградњу Ргошке бање и приликом тадашњих истраживања пронађени су нови 

извори, а старо купатило је затрпано. Ток Сврљишког Тимока је регулисан и удаљен од 

изворишта. Село Ргоште је од 1934. године издавало експлоатацију бање под годишњи 

закуп. Након изградње купатила са базенима и кадама, који и данас представљају 

главне бањске објекте, престала је свака организована активност на уређењу и 

афирмацији бање (Сибиновић М., Белиј М., 2010.). 

 
Слика 1. Ргошка бања 

Извор: rgoste.webs.com 
 

       Квалитет воде до сада није искоришћен на адекватан начин. Бања није туристички 

валоризована и не постоје смештајни капацитети. Једини вид искоришћавања овог 

природног добра је купање у највећем површинском изворишту "Вир", површине око   

5 m² и дубине око 1,5 m. Одавде вода уређеним каналом отиче у Сврљишки Тимок, тако 

да проточност обезбеђује увек чисту воду купачима. У непосредној близини, на 

алувијалној равни Сврљишког Тимока, изграђена је стаклена башта, власништво 

комуналног предузећа "Стандард". Производи се цвеће и цветни расади коришћењем 

бањске воде (Сибиновић М., 2008.). 
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       Хемијска лабораторија Геоинститута из Београда је 1996. године извршила анализе 

воде Ргошке бање. Просечна издашност изворишта је 40,71 l/s. Вода је окарактерисана 

као слабије минерална вода слабих балнеолошких карактеристика, предодређена да се 

користи за рекреацију. Температура воде је од 20 - 37ºC и са терапеутског гледишта 

припада хипотермама. Ово је веома значајно за терапијско коришћење, посебно у 

случајевима срчаних обољења. Магнезијум благотворно делује на кардиоваскуларни 

систем, а њега у води има у износу од 17,6 mg/l. Флуор, кога у води има у износу од   

0,2 mg/l, заштитник је зуба и омогућава чврстину костију. Примећено је да плитке 

огреботине по телу брзо зарастају при купању у овој води, што би могло да се повеже 

са присуством мангана. Посетиоци најчешће долазе да би се лечили од ишијаса, 

реуматизма, срчаних и нервних обољења (Сибиновић М., Белиј М., 2010.). 

 

2.4.2. Површинске воде 

 

       Књажевачки крај се одликује развијеном хидрографском мрежом, која је условљена 

хидро-геолошким, педолошким, вегетационим и климатским карактеристикама. 

Површинске воде овог краја припадају сливу Дунава, односно његове притоке Тимока. 

Најзначајнији токови овог краја су: Трговишки Тимок, који одводњава Стару планину 

(слив у целости), Сврљишки Тимок, који дотиче са падина Сврљишких планина и 

Тресибабе (део слива) и Бели Тимок, који настаје спајањем Трговишког и Сврљишког 

Тимока (део слива).  

       Сврљишки Тимок настаје спајањем трију крашких речица у близини села 

Округлице на 450 m надморске висине. То су Турија, Манојличка и Висовска река. 

Турија извире у селу Пајежу на 780 m надморске висине, под именом Пајежка река. 

Тече кроз широку долину са плитком издани, а водом је хране и јача врела, од којих су 

нека каптирана. Испред села Периша Турија понире на 550 m и после подземног тока 

од 660 m избија као јако врело у Перишу на 540 m. Низводније се њен протицај 

повећава водом врела која се хране из скрашћених Сврљишких планина. Манојличка 

река настаје спајањем Влаховске и Шестигабарске реке. Водом је хране издашнија 

крашка врела. Висовачка река извире из јаког крашког врела код села Крента, на 620 m 

(Дукић Д., 1975.). 

       Сврљишки Тимок тече кроз 20 km дугу широку долину. Код села Нишевца улази у 

клисуру у чијим су странама пећине, а уз реку више врела. Усечена је у кречњаке око 

160 m и дужина јој је 1 200 m. Низводније протиче кроз малу Варошку котлину, а затим 

кроз 15 km дугу Сврљишку клисуру. Ова клисура је на појединим местима широка око 

20 m, а њене стране се издижу 110-360 m. Кроз клисуру пролази железничка пруга 

Ниш-Књажевац-Зајечар-Прахово. У њој је пробијено 19 железничких тунела, који 

пресецају укљештене меандре. По изласку из ове клисуре река тече плитком долином, и 

када прође кроз Књажевац каналисаним коритом спаја се са Трговишким Тимоком на 

209 m надморске висине (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.).  
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Слика 2. Каналисани ток Сврљишког Тимока кроз Књажевац 

Извор: Милосављевић М., 2013. 

 

       Дужина Сврљишког Тимока је 65,5 km, површина његовог слива је 730,7 km², а 

густина речне мреже 669 m/km² (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.). Његове десне 

притоке су: Манојличка, Околишка, Изворска и Жлнска река, а лепе притоке: 

Гулијански поток, Плавачка, Бела и Грезанска река. Сврљишки Тимок је био познат по 

чистој, бистрој и доста хладној води до краја седамдесетих година XX века, када су 

почела загађења. Најпре су започела у његовом току кроз Сврљиг, што је 

проузроковало прво нестанак ракова 1967/68. године, а потом и неких ретких риба 

(пеш, змијунице и других неких индикатора чисте воде), а затим у пределу од изливања 

градске канализације на ушћу са Трговишким Тимоком све до села Равне, што је 

допринело потпуном уништењу рибљег и биљног света у овом делу (Стојадиновић Б., 

1999.). 

       Трговишки Тимок је десна саставница Белог Тимока. Његова дужина је 50,5 km, а 

површина слива 523 km². Настаје спајањем Црновршке и Ћуштичке реке у селу Балта 

Бериловац на 408 m надморске висине. Назив Трговишки Тимок носи тек од насеља 

Кална. Протиче кроз уску долину, дубоку до 500 m. Низводније прелази у клисуру са 

местимичним изгледом кањона, који је низводно од ушћа Габровничке реке непроходан 

у дужини од 3,5 km. У близини Књажевца се пробија кроз Коренатачку клисуру, која 

лежи између села Штрпца и Трговишта и повезује Књажевачку котлину са узводним 

делом долине. Ова клисура је дуга 5,5 km, широка 80-350 m и дубока 160-250 m. 

Долина се затим све више шири и њено заравњено дно испред састава са Сврљишким 

Тимоком достиже ширину већу од 1 km (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.). 

       Како одводњава падине Старе планине, слив је богат водом и просечна густина 

речне мреже износи 1 138 m/km². Већина водотока су бујичног карактера, са великим 

падовима и великом ерозивном моћи. Чак је 57,5% површине слива Трговишког 

Тимока захваћено процесом ерозије (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.). Десне притоке 

Трговишког Тимока су: Иновачка, Каланска, Габровачка, Татрашка, Алдиначка или 

Жуковачка и Штитарска река. Занимљиво је да левих притока нема, изузев повремених 
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бујичних токова, који настају изливањем већих количина падавина у кратком 

временском периоду (Изворска и Лашчанска река) (Стојадиновић Б., 1999.). 

       Бели Тимок настаје код Књажевца, спајањем Трговишког и Сврљишког Тимока. 

Дугачак је 49 km, а слив има површину од 1 096 km² (без сливова саставница). Долина 

му је широка и густо насељена. Ширина долинске равни местимично прелази 1 500 m. 

Река тече по њој образујући многе меандре, који успоравају отицање и изазивају 

изливање воде приликом отапања снега у сливовима њених саставница, али и после 

јачих и дужих киша. Из тог разлога је алувијална раван око Белог Тимока влажна и 

местимично замочварена (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.). Бели Тимок се код Зајечара 

спаја са Црним Тимоком образујући Тимок, последњу притоку Дунава у Србији.  

 

 
Слика 3. Састав Сврљишког и Трговишког Тимока и почетак Белог Тимока 

Извор: sr.wikipedia.org 

 

       Сва три Тимока у свом току кроз књажевачки крај примају већи број притока, које 

углавном носе имена насеља кроз која пролазе, тако да многе од њих имају више имена. 

Пример једне такве реке јесте Алдинска река, која тај назив носи по селу Алдинац у 

свом горњем току, а у доњем току носи назив Жуковска река. Реке у предеоној целини 

Заглавак су веома брзе у горњем и средњем току, због саме конфигурације земљишта. 

У својим горњим токовима обилују водом, а у доњим, пошто протичу кроз пешчане 

пределе, током лета често пресушују (Влаховић П., 1999.). 

       У табели 13. су приказани средњи месечни и годишњи протицаји за Сврљишки, 

Трговишки и Бели Тимок, за период од 1961. до 1980. године. 

 
Табела 13. Средњи месечни и годишњи протицаји у сливу Тимока од 1961. до 1980. год. (у m³/s) 

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

Бели Тимок 8,6 16,2 19,0 17,4 13,9 10,0 4,3 2,6 3,0 3,8 4,6 6,7 8,8 

Сврљишки Т. 4,9 7,9 9,8 7,1 6,3 3,7 1,8 1,1 1,2 1,8 1,7 3,0 4,8 

Трговишки Т. 3,5 5,4 6,9 6,9 6,6 4,6 2,1 1,2 1,3 1,4 1,8 2,5 3,7 

Извор: Сибиновић М., 2008. 
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Карта 5. Речна мрежа књажевачког краја 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

       Трговишки, Сврљишки и Бели Тимок (на почетку) имају највеће средње месечне 

протицаје у марту и априлу, што је и разумљиво с обзиром на планински рељеф у 

сливовима његових саставница, а то је период најинтензивнијег отапања снега. 

Најмањи средњи месечни протицаји су на сва три Тимока у августу. Тада су протицаји 

на овим рекама и до седам пута мањи у односу на највеће протицаје, управо због 

високих летњих температура и превеликог испаравања.  

       Неопходно је да се водни режими побољшају изградњом акумулација. Анализе 

просечних годишњих протока указују на велику неравномерност годишњих протока и 

тенденцију нагомилавања више узастопних сушних година. Воде нема управо онда 

када је и најпотребнија, у вегетационом периоду. Водни ресурси су временски врло 

неравномерни, са великим разликама у протицају просечних, малих и великих вода. 

Пример је Бели Тимок у Књажевцу, чији је просечни проток 8,31 m³/s, али је проблем 

период малих вода у летњем и јесењем периоду, када се протицаји спуштају и испод 

0,4m³/s, док са друге стране проблем представљају поводњи бујичног карактера. Дакле, 

Бели Тимок спада у реке са изузетно неравномерним, најнеповољнијим водним 

режимима, који се морају поправити деловањем акумулација. Бујични карактер је 

карактеристичан и за Трговишки Тимок и све мање водотоке. Код њих су изражени 

краткотрајни периоди великих вода, током којих протекне преко 60% укупног 

годишњег протока, након чега наступе дуги периоди малих вода, који нису довољни ни 

за основне еколошке функције водотока (Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

 

2.5. Основна обележја педолошког покривача 

 
       Земљиште или тле представља важан елеменат физичко-географске средине. Оно 

представља површински растресити слој литосфере. Сам тај процес стварања тла из 

литосфере је веома дуг и зависи од деловања различитих фактора: атмосфере, 

хидросфере и биосфере. У површинском слоју земље се под утицајем воде и ваздуха 
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врше сложени хемијски и биохемијски процеси. Изумирањем и распадањем органског 

света настаје хумус, који се меша са иситњеном масом основне стене (Родић Д., 

Павловић М., 1994.). Такође, и човек својом активношћу значајно доприноси стварању 

земљишта: исушивањем терена, ђубрењем, сечом шума и различитим начинима обраде, 

јер од количине земљишта и његове плодности зависи исхрана, а индиректно и здравље 

људи. Човек, свесно примењујући разне агротехничке мере, утиче на особине 

природног земљишта, поправља га и побољшава његову плодност.  

       Земљиште није на свим местима истог састава и плодности. У зависности од 

особина земљишта зависи и које ће се биљке на њему гајити, као и начин његове 

обраде. Да би људи знали које мере и начине обраде земљишта да примене како би 

повећали своје приносе, морају да познају карактеристике појединих врста земљишта. 

У зависности од количине одређених састојака у земљишту, хумуса, растреситости, 

пропустљивости, влажности и плодности, разликују се одређене врсте земљишта. 

       Структура педолошког покривача књажевачког краја одликује се изузетном 

сложеношћу и разноврсношћу. Основне карактеристике земљишта овог краја су: 

богатство варијетета, класа и подкласа, неуједначен степен плодности или бонитета и 

мозаичност у његовом просторном размештају. На формирање већег броја типова и 

класа земљишта утицало је више педогенетских фактора: положај овог краја у односу 

на велике педолошке провинције (степску источноевропску и планинску атлантску), 

разноврсност природних услова (рељеф, литолошки састав, клима, хидролошке 

карактеристике и људске активности) (Сибиновић М., 2008.). Најплодније и 

највредније земљиште овог краја везано је за најниже пределе, односно појас уз корито 

Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока. Ови предели су прекривени алувијалним 

наносима (алувијум), а према механичком саставу оваква земљишта се деле на 

песковита, иловаста, глиновита и скелетна. Нешто већа концентрација алувијалних 

наноса је у долини Белог Тимока према Минићеву, али и у сливу Грезанске реке (и до 

40% хумуса). Управо се на овом земљишту организује интензивна биљна производња. 

Слабије услове за то пружају ранкер и смеђа кисела земљишта у брдско-планинском 

подручју, што је утицало на распрострањеност шума (Стојадиновић Б., 1999.). 

                  

2.5.1. Типови земљишта 

 

       Алувијална земљишта настају периодичним плављењем кроз дуге временске 

периоде. У горњем току река таложи се грубљи материјал, у средишњем, с обзиром да 

је снага воде мања, таложи се шљунковито песковити материјал, а у доњим токовима 

песковито иловичасти. Најближе речном кориту је најгрубљи материјал, јер ту 

разливена река има највећу преносну снагу, а са удаљавањем од корита алувијални 

нанос је све финији. Алувијална земљишта су плодна, посебно ако се састоје од финог 

муља. Погодна су за гајење поврћа, крмног биља, кукуруза, топола и других култура 

(Родић Д., Павловић М., 1994.). Пољопривредна вредност алувијалног земљишта 

књажевачког краја је велика. Његове морфолошке, физичке и хемијске карактеристике 

пружају повољне услове за пољопривредне културе. Капиларна способност издизања 

воде је већа него у другим земљиштима, тако да је у току лета биљкама олакшано 

обезбеђивање водом. Једини проблем у пољопривредној производњи представљају 

поплаве и бујични наноси. Простире се у долини Белог Тимока и у доњим токовима 

Сврљишког и Трговишког Тимока. Јављају се још и у долинама притока, Стањинске, 

Жуковачке, Валевачке, Грезанске и Јелашничке реке (Сибиновић М., 2008.). 

       Смонице су заступљене на околном брежуљкастом терену и то на влажнијим 

северним странама падина, а уз њих се налазе гајњаче. Најчешће се јављају у котлинама 
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и пространим долинама, које су током неогена биле под језерима и мочварама. То су 

збијена, глиновита земљишта, загасито црне боје. У влажном периоду године су 

лепљиве, док се лети нагло исуше и испуцају, па тако настану дуге и дубоке пукотине. 

Само када су полувлажне могу се лако обрађивати. По садржају хранљивих материја,  

3-5% хумуса, спадају у плоднија земљишта. На њима најбоље успевају ратарске 

културе које се окопавају, крмно биље и воће, док нешто слабије успевају жита    

(Родић Д., Павловић М., 1994.). Смонице су заступљене у северном делу и простиру се 

у правцу североисток-југозапад, замишљеном линијом Дреновац, Трновац, Маљинац, 

Доња Соколовица, Стогазовац, Вина, Зоруновац, дуж леве обале Белог Тимока и на 

линији Вртовац, Јаковац, Јелашница, Доње Зуниче, Горње Зуниче, Књажевац, Жлне, 

захватајући десну обалу Белог Тимока (Сибиновић М., 2008.). 

       Параподзол представља подтип подзола код кога су процеси деструкције и 

оподзољавања најмање одмакли. Параподзол је карактеристичан за заталасан и 

брежуљкаст рељеф по ободу књажевачке котлине. Мање површине се јављају по 

јужном ободу, док су веће површине заступљене на западном и северном делу обода 

котлине. На овом простору су процес оподзољавања рељефа условиле површинске 

воде. Оне су се сливале са околних планина и брда у пространу котлину, где су се 

повремено задржавале изазивајући оподзољавање земљишта. Јавља се у атарима села 

Бучје, Мањинац, Дејановац, Кожељ, Балановац, Бели Поток, Васиљ и делимично у 

атарима села Горња Соколовица, Жуковац и Старо Корито (Сибиновић М., 2008.). 

       Рендзине се јављају у виду пега у подзоластим зонама. Настају на меким и 

трошним кречњацима и лапорцима. Креч спречава брзо разлагање органских отпадака 

и засићује киселе хумате, земљиште добија велику пробојност и постаје суво, а то 

спречава оподзољавање и јача разлагање хумуса. Плодност им је ограничена знатном 

пропустљивошћу за влагу, што потпуно одговара развоју трава и шумске вегетације. 

Деградацијом рендзине прелазе у подзол. Рендзине заузимају јужне и југоисточне 

пределе, односно јављају се у атарима села Доња Каменица, Горња Каменица, Штрбац, 

Кална, Јаловик Извор и Шести Габар (Сибиновић М., 2008.). 

       Пешчари, конгломерати, пескови, лапорци и кречњаци налазе се северно од 

замишљене линије Васиљ, Глоговац, Књажевац, Штитарац. Јужно од ове линије, од 

Скробнице на северозападу до Јаловик Извора на југоистоку, налази се појас 

глиновитих кречњака и глинаца (Сибиновић М., 2008.).  

 

2.5.2. Узроци деградације и заштита земљишта 

 

       Можемо рећи да је квалитет земљишта у књажевачком крају релативно 

задовољавајући. Узроци деградације земљишта су различити, али је углавном загађење 

земљишта узроковано неконтролисаном употребом хемијских материја у 

пољопривреди, као и нерационалним депоновањем отпада (посредно загађење 

процедним депонијским водама). Осим тога, квалитет земљишта је нарушен и ерозијом, 

нарочито у подгорини Старе планине.  

       Најважнија оштећења земљишта су: ацидификација земљишта, збијање, кварење 

структуре, стагнација воде, површинска ерозија, оштећење ораничног слоја хемијским, 

физичким и биолошким процесима, загађење тешким металима, опасним и штетним 

материјама, недовољно контролисаном употребом пестицида и слично. Посебну 

опасност представља нерационална и технолошки неадекватна примена нитрата и 

нитрита са недозвољеним ефектима на биљни и животињски свет, земљиште и воду. 

Квалитетно пољопривредно земљиште се све више губи због процеса сенилизације села 

и смањивања сеоског становништва (Сибиновић М., 2008.). 
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       Процес ерозије је био веома изражен пре Другог светског рата због неконтролисане 

сече шума и непостојања програма одбране од поплава и ерозије. Међутим, ситуација 

се није битније променила ни после рата и 1955. године основано је специјализовано 

предузеће "Ерозија", јер је ерозијом било захваћено близу 70% површине књажевачког 

краја, посебно област Заглавак. Након петнаестак година постојања овог предузећа, 

захваљујући извршеним радовима (земљани и грађевински радови, пошумљавање, 

затравњивање и мелиорација земљишта) проценат земљишта захваћеног ерозијом се 

смањио на 53,5%, а у последњој деценији XX века износио је 44% (Стојадиновић Б., 

1999.). Процес ерозије је још увек изражен у деловима сливова Равнобучијанске и 

Јањске реке, као и у делу слива Жуковске реке, док је нешто јача ерозија изражена у 

деловима сливова Алдине, Габровничке и Папратске реке (Просторни план општине 

Књажевац, 2011.). Притоке Трговишког, Сврљишког и Белог Тимока, уносе у ове реке 

велике количине наноса, који се таложи на дну корита и при високим водостајима 

долази до изливања река и плављења околног терена. 

      

2.6. Биљни и животињски свет 

 
       Биљни и животињски свет је од великог значаја за људско друштво, због чега је 

данас све наглашенија потреба за одржавањем и унапређењем флоре и фауне. Данас је 

природа све више подређена човеку, његовим потребама, али и његовом немару. 

Књажевачки крај, као и цела Источна Србија, у прошлости су били под густим шумама, 

које су данас ретко очуване. Некада су шуме биле главни биљни покривач књажевачког 

краја, а данас су доста проређене и девастиране. Крчењем шума добило се земљиште 

које је могло да се искористи за обраду. Шумски фонд је посебно уништен за време 

рата, због недостатка других врста горива, али и због несавесног понашања. Одмах по 

ослобођењу приступило се пошумљавању нових површина и заштити шума. Проређен 

је и животињски свет, који је раније био богатији и разноврснији.  

       На три комплекса у књажевачком крају, Тресибаба, Тупижница и Стара планина, 

под шумом је око 43 124,5 ha, што чини 36% укупне територије, чиме је остварена 

оптимална шумовитост подручја (Просторни план општине Књажевац, 2011.). Иначе, 

1953. године под шумама је била површина од свега 18 650 ha, што и потврђује раније 

наведену чињеницу да је шумски фонд доста уништен током рата (Стојадиновић Б., 

1999.) и да је захваљујући предузетим акцијама пошумљавања и заштите шума одмах 

по завршетку рата, до данас доста обновљен. У шумама расту различите врсте дрвећа, 

граб, цер, китњак, буква, јасика, јела, смрча, а има и унетих врста, црни бор, ариш и 

багрем (Завод за заштиту природе Србије, 2006.). 

       На Старој планини је заступљена типична висинса зоналност вегетацијских 

појасева, која је условљена положајем и висином планине, геолошким саставом 

подлоге, климом, локалним облицима рељефа и еколошким условима станишта. Све 

ово је условило да се на Старој планини развија и одржава ретко велики флористички и 

вегетацијски диверзитет. Досадашњим истраживањима на Старој планини је 

забележено 1 195 биљних врста из 455 родова. Највећи научни значај имају ретке 

ендемичне врсте, којих је до сада издвојено 138, што чини 11,5% од укупне флоре 

(Николић С., 2006.). 

       Због веома различитих услова станишта и доминантног утицаја надморске висине 

на Старој планини су заступљене готово све комбинације вегетацијских заједница, 

шумске, жбунасте, ливадске, пашњачке и тресавске. Биљни покривач је представљен са 

52 врсте биљних заједница. Те заједнице су, у зависности од надморске висине, као 
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главног еколошког фактора, заступљене у виду различитих вегетацијских појасева, на 

висинском профилу од 1 900 m (Николић С., 2006.). 

       Према доминантним биљним врстама, градитељима заједница, на Старој планини 

су издвојени следећи вегетацијски појасеви: појас храстове вегетације, заступљен је у 

распону од 300 до 800 m надморске висине, при чему је у нижем делу до 400 m веће 

учешће храста медунца, црног јасена и белограбића, а у вишем делу доминантно 

учешће имају термофилне шуме сладуна, цера, китњака и грабића; појас мезофилних 

листопадних шума букве, храста, грабића од 800 до 1 000 m надморске висине; појас 

мешовитих букових шума и четинара од 1 000 до 1 500 m надморске висине; појас 

смрчевих шума са доминацијом шуме смрче и јеле од 1 500 до 1 800 m надморске 

висине; појас субалпске жбунасте вегетације клеке, боровнице, бора кривуља и 

високопланинских пашњака (Николић С., 2006.). 

       На Старој планини је присутна и заједница тресава, које су интразоналног 

карактера, развијене у појасевима букових и четинарских шума. Веће површине под 

тресавском вегетацијом налазе се на Јабучком Равништу и Бабином Зубу (Дојчино 

врело) (Завод за заштиту природе Србије, 2006.). 

       Стара планина је један од значајнијих центара терцијарних и ендемо-реликтних 

биљних врста, које су се задржале у клисурама, као и глацијалних реликата и ендема на 

високим деловима планине. Изузетно су значајне угрожене биљне врсте, било да су 

малобројне или да су им станишта угрожена. На том списку се налази 147 биљних 

врста, а њих 40 су стављене под законску заштиту као природне реткости. У складу са 

тим забрањено је њихово чупање, кидање, сечење, ломљење и на било који начин 

уништавање и оштећивање. Међу њима су: бор кривуљ, жбунаста јова, степски 

лужњак, планинска саса, гороцвет, косовски божур, росуља, планински јавор, шумски 

љиљан, патуљаста перуника, тресавски каћун и друге (Завод за заштиту природе 

Србије, 2006.). 

       У књажевачком крају расту и многобројне врсте лековитог биља: коприва, 

јагорчевина, жалфија, боровница, босиљак, мајчина душица, маслачак, медвеђе грожђе, 

перуника, татула, чемерика, хајдучка трава, дивље малине, мразовац, каћун и друге. 

Ово биље се традиционално употребљава у лечењу (Стојадиновић Б., 1999.). 

       На овом подручју заступљене су бројне животињске групе, које доприносе лепоти 

природе. Природна средина краја је погодна за формирање станишта великог броја 

животињских врста. Заступљене су следеће врсте дивљачи: срнећа дивљач, фазан, 

видра, зец, вук, лисица, дивља свиња и друге (Стојадиновић Б., 1999.). Оваква 

заступљеност дивљачи пружа веома повољне услове за развој ловног туризма. На 

Старој планини постоји 116 врста лептира (22 новоутврђена, а 6 врста представља 

глацијалне реликте), 18 врста херпетофауне (6 врста водоземаца и 12 врста гмизаваца), 

а ихтиофауна је представљена са 26 врста. Највећи диверзитет птица у Србији, бившој 

Југославији и већем делу Балкана, налази се управо на Старој планини, где су своје 

станиште нашле 203 врсте. Стара планина је укључена у регистар подручја од 

међународног значаја за птице Европе - IBA са површином од 44 000 ha 

(www.jpstaraplanina.rs). 
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3. Друштвено-географска обележја 
 

3.1. Становништво 

 
3.1.1. Прошлост књажевачког краја 

 

       Књажевац и његова околина насељени су још у праисторијско време, о чему 

сведоче бројни остаци материјалне културе пронађени у археолошким налазиштима на 

овом терену. Најстарији становници овог краја били су Трибали, а осим њих на овом 

подручју живели су и Мези, а такође и Трачани. Нешто касније се помињу и Тимахи, за 

које се сматра да су живели на реци Тимок, по којој су и добили име, али се не наводи 

прецизно о ком Тимоку је реч (Јанаћковић Т., 1985.).  

 

       Књажевачки крај у праисторији 

 

       Књажевачки крај или Горњи Тимок захваљујући повољним климатским условима и 

природним ресурсима, био је подручје на коме су се културе развијале од палеолита до 

гвозденог доба. Међутим, услед недовољне истражености овог краја, као и целе 

Источне Србије, све до недавно није било праве слике о праисторијским културама и 

најстаријим људским насељима (Јовановић С., 1999.). 

      

       Палеолит 

       

       Старије камено доба или палеолит обухвата период око 35 000 – 8 000 година пре 

нове ере и представља најстарије и најдуже преисторијско доба, које је такође и 

најмање познато. Управо је за палеолит везано најраније присуство људских заједница 

на територији Србије. Та налазишта су откривена у пећинама и природним заклонима 

(Павловић М., 1998.). На територији Тимока човек се појавио пре 40 000 година. 

Плеистоценска фауна откривена крајем XIX века у Преконошкој пећини код Сврљига, 

и у Злоткој пећини код Злота, потврдила је постојање палеолитских станица на овом 

подручју. У пећини на Бараници, 5 km југоисточно од Књажевца, откривена је 

палеолитска станица првог ловца у овом крају. У истраженим слојевима откривено је 

обиље плеистоценске фауне, кремени стругачи и једно огњиште, што потврђује 

присуство човека на обалама Тимока у палеолиту (Јовановић С., 1999.). 

        

       Неолит 

       

       Млађе камено доба или неолит обухвата период око 5 500 – 3 200 година пре нове 

ере (Павловић М., 1998.). Неолит представља дуго раздобље увођења земљорадње и 

сточарства, а у употреби је и камено глачано оруђе и оружје. У VI и V миленијуму пре 

нове ере, крећући се са југа ка северу, носиоци неолитске старчевачке културе подижу 

прва стална насеља и започињу култивисање и гајење првих житарица. На подручју 

Тимока, прва насеља старчевачке културе регистрована су пре Другог светског рата, на 

подручју сеоских насеља Радичевац и Кална (Тумба). Новијим истраживањима на 

подручју Књажевца нађено је више старчевачких насеља. Једно од најмаркантнијих је у 

самом Књажевцу, а то је локалитет Дубрава I, где су пронађени остаци сликане 

грнчарије, затим насеља у селима Васиљ и Дебелица. Једини локалитет који је 

унеколико истражен налази се на ушћу Јелашничке реке у Бели Тимок, на десној обали 
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реке, на потезу званом Валуге. Истраживањима је утврђено да су куће биле 

полуукопане и за то су коришћена природна улегнућа. У кућама је пронађена груба 

грнчарија старчевачког типа, кремени ножићи, камене секирице. Насеља су из VI-V 

миленијума пре нове ере (Јовановић С., 1999.). 

      

       Бронзано доба 

        

       Бронзано доба је везано за период око 2 000 – 750 године пре нове ере. 

Карактерише га израда оруђа и оружја, као и накита од легуре бакра и калаја, развијена 

земљорадња, размена добара, занати, писменост и уметност (пећинско сликарство, 

вајање предмета) (Павловић М., 1998.). На овим просторима је дошло до коришћења 

рударске зоне Старе планине. Број насеља се увећао, посебно у долини Белог Тимока. 

Из овог периода позната су и градинска насеља, лоцирана у новије време (Ошљане и 

Кожељ) (Јовановић С., 1999.). 

       

       Гвоздено доба 

       

       Гвоздено доба обухвата период око 750. године пре нове ере до 9. године нове ере 

(Павловић М., 1998.). Локалитети који датирају из овог периода су: Перило код 

Дебелице, Равна, Кадијски крст, Бошево у Доњем Зуничу, локалитет Св. Ђорђе у 

Књажевцу и други (Јовановић С., 1999.). 

 

       Књажевачки крај у античком периоду 

 

       Књажевачки крај је ушао у састав римске државе 28. године пре нове ере, када је 

Марко Крас покорио Мезе и њихову територију претворио у провинцију Мезију. 

Колико је данас познато, у долини Тимока није била стационирана ни једна легија. На 

основу материјалних доказа и литературе, може се закључити да је овај простор у 

римско доба био добро насељен и одлично брањен легијама из непосредног окружења. 

Долином Тимока водио је антички пут који је повезивао Naisus са Raciarijom
2
 на 

Дунаву. На познатој карти Tabula Pentingeriana, насталој у III веку, на деоници између 

Naisusa и Raciarija, налазиле су се још две станице (града) у долини Тимока: Timacum 

minus и Timacum majus. У књажевачком крају има доста остатака римских рушевина, 

али се од 1975. године систематски проучава само утврђење Timacum minus, код 

насеља Равна (Јанаћковић Т., 1985.). 

       Timacum majus се према археолошким подацима везује за простор града Књажевца, 

и то у његовом строгом центру, на брду званом Зданије, испод кога је некада био састав 

Сврљишког и Трговишког Тимока. Данас се овде може наићи на оскудне остатке 

некада моћне тврђаве, али и на убедљиве доказе о једном моћном центру на Тимоку. На 

локалитету Св. Ђорђе (данашња црква у Књажевцу), у току краткотрајних заштитних 

археолошких ископавања, утврђено је постојање једне велике житнице из IV века, а у 

источном и западном делу града лоциране су некрополе из IV века, које су се налазиле 

на тадашњим путним правцима за Turres (Пирот) и Timacum minus (Равна), док је на 

путном правцу према Naisusu, на потезу Кадијски крст, лоцирано касноантичко насеље 

(Јовановић С., 1999.). 

                                                             
2 Raciarija је било прво градско насеље на северној граници Горње Мезије. 
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       Timacum minus представља римску насеобину, чији темељи датирају из I века наше 

ере и трају касније до Јустинијанове обнове царства у VI веку. Локалитет се налази 

недалеко од села Равна, северно од Књажевца, на левој обали Тимока, на југоисточним 

падинама планине Тупижнице. Организовани археолошки радови на овом налазишту 

(Кулине) отпочели су 1975. године. Током XIX века ископавања су вршили Стеван 

Мачај, Феликс Конић, Јова Мишковић и други, који су дали велике резултате и ово 

налазиште сврстали у ред приоритета за археолошка ископавања, заштиту, 

реконструкцију и конзервацију. Претпоставља се да је овде у почетку био војнички 

логор римских легионара, који је касније у III и IV веку, прерастао у тврђаву са кулама. 

У њих су узидане стеле из некрополе и објеката из претходног периода. На основу 

извађених стела из темеља у етно-парку у Равни сачињена је драгоцена лапидаријска 

збирка етно-споменика који говоре о житељима ове насеобине – Латина. Многи вредни 

предмети изложени су у згради школе у селу Равна, док је у дворишту школе подигнуто 

етно-насеље сачињено од кућа и помоћних зграда из ранијих периода, који сведоче о 

богатој народној архитектури (Група аутора, 1985.). 

 

 
Карта 6. Археолошка налазишта из античког периода 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

       За ове насеобине се не може са прецизношћу рећи из којих времена потичу, јер 

нису довољно испитане и налазе се под дубоким наслагама земље. Оно што је познато, 

јесте то да су овде Римљани црпели рудно благо, тако да су у близини тих рударских 

окна градили утврђења, за које ми сматрамо да су били градови, али су они само 

значили одбрану. Римљани су знали да направе објекте, посебно водоводе, знали су да 

одреде добре локације за изградњу насеља, стратегијске тачке за њихову одбрану, а све 

је то могло да послужи становништву које ће доћи (Група аутора, 1985.). 
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       Књажевачки крај у средњем веку 

 

       Продори Словена у VI, али и у VII веку, имали су велике последице за Византију. 

Долина Тимока је у VI веку била на удару Авара, али и Словена, који су били 

потчињени овом моћном номадском народу. Међутим, трајно насељавање Словена на 

подручју Тимока започело је тек у првим деценијама VII века. Подаци о словенском 

народу и трајним насељима на подручју књажевачког краја налазе се тек у IX веку. У 

непосредној близини раванске тврђаве 1994. године откривена је некропола, која се 

оквирно везује за период од IX до XI века. Први пут српска државна граница у долини 

Тимока била је за време Стефана Немање, а затим за време Милутина и касније цара 

Душана, који су границе својих држава проширили све до Дунава, до Видина. После 

1355. године уследио је период под владавином Турака, а у то време долина Тимока се 

налазила под управном Видинског пашалука (Јовановић С., 1999.). 

 

3.1.2. Порекло и досељавање становништва 

 

       У прошлости је књажевачки крај, али и сам Књажевац, трпео стална освајања, 

рушења и паљења. То је могло да проузрокује сеобе становништва овог краја, али су 

они ипак остали компактна етничка маса. За овај крај се може рећи да је 

аметанастазички, односно одавде није било неког великог групног пресељавања 

становништва. Можемо рећи да ово важи за становнике сва три краја: Заглавка, Тимока 

и Буџака, па се они називају старинцима или старовремцима, с обзиром да воде порекло 

из старог времена (Стојадиновић Б., 1999.). 

       Старинци су чинили једну од две групе становништва књажевачког краја. Другу 

групу су чинили досељеници. На простору Заглавка и Тимока населило се у XV веку 

преко 2 000 видинских Влаха, па иако је овај простор био слабо насељен није дошло до 

промене етничке структуре. На то нам указује податак да се почетком XVII века овде 

не бележи постојање Влаха, тако да су се они или одселили према Дунаву или 

асимиловали (Стојадиновић Б., 1999.). 

       На ове просторе, у нешто већем броју, становништво је почело да пристиже 

непосредно после Аустро-турског рата, крајем XVII и почетком  XVIII века и то из 

Загорја, околина Видина у Бугарској. Бежећи од Турака, народ се склањао у шумовите 

пределе Старе планине, али и на простору Тимока и Заглавка, који су у то време имали 

густе шуме. Претпоставља се да су досељеници из Загорског Ошљана и основали село 

Ошљане, с обзиром да је познато да мигранти са собом носе нека своја обележја, а у 

овом случају, назив свог завичаја и дали га новом, како би имали успомену на стари 

(Сибиновић М., 2008.). 

        Још једно интензивније досељавање на овом простору уследило је после 

ослобођења Тимочке крајине 1833. године и тада је највише досељеника било из 

пиротског краја и Буџака, јер је граница са Турском била повучена између Заглавка и 

Буџака. Турци су се доста агресивно опходили према становништву на још  

неослобођеним подручјима, што је условило све масовније миграције према 

ослобођеној Гургусовачкој нахији, па је ово подручје постало веома атрактивно за 

насељавање оних који су били жељни слободе. Досељавало се и становништво из 

суседне Бугарске, која још увек није била ослобођена. Они су највише населили село 

Ошљане и Ново Корито, које је неко време носило и назив Загорско Корито 

(Сибиновић М., 2008.). 
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Карта 7. Историјска карта општине Књажевац 1833. године 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

3.1.3. Кретање броја становника 

 
       Оно што можемо рећи да је карактеристично за становништво књажевачког краја, 

али и целе Источне Србије, јесте континуирано опадање броја становника. Појава која 

је у овим крајевима присутна већ више од сто година и без тенденције заустављања, 

позната је као бела куга. Укупан број становника књажевачког краја се у периоду од 

1948. до 2011. године преполовио. До овога су довели како природно, тако и механичко 

кретање становништва. 

       Великог утицаја на данашње, али и на будуће стање, када је у питању број 

становника, не само овог краја, већ и целе Србије, имале су бројне прилике из 

прошлости. Дубоке трагове у демографским карактеристикама становништва оставила 

је вековна владавина Турске, Млетачке и Аустро-Угарске. Неповољни друштвено-

економски услови живота одразили су се на висину наталитета, док су лоши 

здравствено-социјални услови утицали на смртност становништва. То је доводило до 

смањења природног прираштаја. Бржи пораст становништва спречавале су и миграције, 

које су биле условљене већ поменутом вековном владавином непријатеља, а у новије 

време исељавањем младог, радно способног становништва из сеоских у околна градска 

насеља. На тај начин је у селима остало старије становништво, тако да ту немамо 

природни прираштај. Ти исти млади људи у граду теже долазе до посла, без стана су, па 

се не усуђују да увећају своју породицу. Треба поменути и један обичај који влада у 

Источној Србији, па самим тим и у књажевачком крају. Тај обичај јесте: једна 

породица-једно дете. То је нарочито изражено у селима, како се после смрти родитеља 

имање не би делило (Павловић М., 1998.).  

       Развој индустрије у Књажевцу условио је потребу за радном снагом, тако да је то 

довело до миграције сеоског становништва. Књажевац је из године у годину 

популационо растао све више, док су се, са друге стране, сеоска насеља смањивала, 

нека чак и остала без становника. У прилог свему овоме иде и табела, из које се може 

видети како се то кретало становништво књажевачког краја у периоду од 1948. до 2011. 

године.  
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Табела 14. Упоредни преглед броја становника за период од 1948. до 2002. године 

Година пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Бр. 

стан. 

Општина 61 560 61 973 59 445 52 010 48 789 44 036 38 044 

Књажевац 4 862 5 906 7 448 11 249 16 665 19 705 19 941 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Ако посматрамо претходну табелу, и то податке везане за целу општину, можемо 

видети да се број становника у периоду од 1948. до 2002. године смањио за 38,2%, 

односно, просечно годишње 0,7%. То је условљено како природним, тако и механичким 

кретањем становништва. У периоду од 1948. до 1953. године број становника се 

незнатно повећао, да би у наредном периоду наставио константно да опада. Највећи 

пад, од чак 7 435 становника, остварен је у периоду од 1961. до 1971. године. Док је на 

нивоу општине број становника у константном опадању, град Књажевац бележи пораст 

броја становника. Од 4 862 становника, колико је град имао 1948. године, број градског 

становништва је порастао на 19 941, по попису из 2002. године. Највећи пораст је 

остварен у периоду од 1971. до 1981. године.  
 

Табела 15. Попис броја становника у насељима општине Књажевац од 1948. до 2002. године 

Ред.број Назив насеља 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

1 Алдина Река 315 332 396 184 35 20 12 

2 Алдинац 847 744 611 391 151 75 26 

3 Балановац 666 682 661 568 519 442 328 

4 Балинац 556 493 400 287 126 61 39 

5 Балта Бериловац 618 566 448 416 341 256 187 

6 Бањски Орешац 356 350 323 311 247 154 96 

7 Бели Поток 1 475 1 498 1 327 1 030 678 446 247 

8 Берчиновац 566 588 537 434 359 236 174 

9 Божиновац 259 247 206 136 88 66 26 

10 Булиновац 367 371 372 343 299 232 194 

11 Бучје 1 199 1 159 1 159 912 703 540 380 

12 Валевац 673 678 637 527 495 362 282 

13 Васиљ 1 789 1 787 1 793 1 544 1 237 984 758 

14 Видовац 228 230 207 150 116 73 45 

15 Вина 753 1 057 1 037 866 745 573 438 

16 Витковац 1 085 1 063 1 000 751 584 508 362 

17 Влашко Поље 423 422 402 354 311 224 172 

18 Вртовац 780 767 730 555 447 302 218 

19 Габровница 792 706 603 201 57 27 10 

20 Глоговац 284 288 262 208 157 114 73 

21 Горња Каменица 1 208 1 202 1 092 923 789 573 378 

22 Горња Соколовица 236 233 187 161 83 74 41 

23 Горње Зуниче 511 528 544 562 606 526 498 

24 Градиште 189 184 162 128 73 37 31 

25 Грезна 364 389 444 363 383 379 329 

26 Дебелица 1 118 1 007 989 866 687 551 428 

27 Дејановац 492 466 392 262 106 51 27 

28 Доња Каменица 1 169 1 166 1 031 750 618 484 371 

29 Доња Соколовица 429 413 381 316 263 199 136 
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Ред.број Назив насеља 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

30 Доње Зуниче 695 716 710 602 592 490 409 

31 Дрвник 259 199 180 149 76 37 15 

32 Дреновац 446 475 390 328 268 206 145 

33 Дречиновац 222 226 230 208 169 135 88 

34 Жлне 1 099 1 054 917 555 403 223 169 

35 Жуковац 427 419 346 280 216 169 114 

36 Зоруновац 603 614 529 435 340 246 181 

37 Зубетинац 741 721 669 566 432 278 192 

38 Иново 419 394 365 269 215 184 100 

39 Јаковац 939 961 867 723 594 483 350 

40 Јаловик Извор 2 151 2 047 1 734 1 282 734 396 239 

41 Јања 210 236 288 153 83 52 37 

42 Јелашница 743 781 767 600 487 353 212 

43 Каличина 316 313 304 266 310 298 259 

44 Кална 1 326 1 283 1 292 976 834 629 554 

45 Кандалица 256 251 223 174 129 88 57 

46 Књажевац 4 862 5 906 7 448 11 249 16 665 19 705 19 941 

47 Кожељ 831 775 683 576 432 293 187 

48 Крента 608 616 573 388 301 178 145 

49 Лепена 343 329 317 289 239 191 137 

50 Локва 395 373 313 256 177 106 71 

51 Мањинац 442 427 412 376 290 201 131 

52 Миљковац 868 833 798 591 409 239 159 

53 Минићево 468 486 838 914 1 138 1 026 878 

54 Мучибаба 783 746 706 461 311 178 110 

55 Ново Корито 1 212 1 153 962 715 516 360 208 

56 Орешац 829 948 907 728 522 453 351 

57 Ошљане 1 588 1 525 1 208 943 679 437 257 

58 Папратна 495 447 342 201 84 32 13 

59 Петруша 349 348 326 279 223 161 120 

60 Подвис 466 574 738 505 514 461 372 

61 Понор 779 793 705 500 362 211 174 

62 Потркање 304 293 287 209 184 108 83 

63 Причевац 418 426 374 282 163 96 54 

64 Равна 717 717 694 594 440 334 254 

65 Равно Бучје 521 436 349 218 85 40 28 

66 Радичевац 429 404 360 260 180 107 59 

67 Ргоште 672 701 710 582 516 419 321 

68 Репушница 369 333 297 149 12 6 - 

69 Сврљишка Топла 691 698 595 477 333 212 112 

70 Скробница 923 959 899 754 525 325 179 

71 Слатина 363 353 337 298 247 176 124 

72 Стањинац 762 707 614 506 289 156 97 

73 Старо Корито 287 280 250 173 128 78 51 

74 Стогазовац 452 437 418 346 292 184 137 

75 Татрасница 820 724 435 102 45 21 5 

76 Трговиште 606 644 667 913 1 541 1 998 2 202 
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Ред.број Назив насеља 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

77 Трновац 613 613 566 439 395 292 230 

78 Ћуштица 1 280 1 296 1 171 952 647 406 253 

79 Црвење 688 690 642 414 343 237 152 

80 Црни Врх 1 325 1 303 1 243 805 383 225 134 

81 Шарбановац 142 145 119 90 68 39 25 

82 Шести Габар 1 404 1 270 1 118 774 495 308 173 

83 Штипина 643 651 600 653 644 615 538 

84 Штитарац 259 254 231 185 142 94 62 

85 Штрбац 741 719 622 582 453 379 249 

86 Шуман Топла 313 335 333 236 193 133 78 

 УКУПНО 61 560 61 973 59 445 52 012 48 789 44 036 38 044 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

       

       У табели 15. је приказано кретање броја становника по насељима општине 

Књажевац у периоду од 1948. до 2002. године. На основу анализе података изнетих у 

табели потврђујемо раније наведену чињеницу да су сва сеоска насеља захваћена 

процесом депопулације. Број становника у овим селима је у константном опадању. 

Једини изузетак је село Трговиште, које се налази у непосредној близини Књажевца. 

Оно је постало нова насеобина становништву које долази из околних, планинских села. 

По попису из 1948. године ово насеље је имало свега 606 становника. У сваком 

наредном попису број становника је растао, а највише у периоду између 1971. и 1981. 

године. 2002. године ово насеље је имало 2 202 становника, односно три пута више у 

односу на број из 1948. године. Међу сеоским насељима општине Књажевац налази се 

село Репушница где 2002. године није био забележен ни један становник. Смањење 

броја становника у сеоским насељима последица је не само негативног природног 

прираштаја, већ и све интензивнијих миграција на релацији село-град. Од укупно 85 

сеоских насеља на подручју општине нестанак прети на чак двадесетак њих. У наредној 

табели је дат њихов приказ, као и број становника који су та насеља имала 2011. 

године.  

 
Табела 16. Преглед сеоских насеља са најмањим бројем становника по попису из 2011. године 

Назив насеља Број становниика Назив насеља Број становника 

Алдина Река ≤3 Јања 21 

Алдинац 16 Кандалица 25 

Балинац 15 Папратна ≤3 

Божиновац 17 Причевац 25 

Видовац 24 Равно Бучје 13 

Габровница ≤3 Радичевац 29 

Горња Соколовица 17 Репушница - 

Градиште 21 Старо Корито 23 

Дејановац 15 Татрасница ≤3 

Дрвник 7 Шарбановац 14 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

       У сеоским насељима наведеним у претходној табели процес демографског 

пражњења је био најинтензивнији. Углавном су то планинска и подпланинска села на 

подручју Старе планине, доста удаљена од главних саобраћајница. Осим смањења 

наталитета и пораста процента остарелог становништва, као разлог који је довео до 
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демографског пражњења сеоских насеља јесте и њихово запостављање, односно 

неулагање у развој друштвених и инфраструктурних делатности.  

       Сеоска насеља, као што су Горње Зуниче, Доње Зуниче и Минићево, нису се много 

популационо смањила, јер ова села леже на главном путу који води ка Зајечару. Да је на 

време у овим селима добро организован приградски саобраћај, као и да су створени 

услови за живот слични животу у граду, сада би ова насеља имала онај број становника 

који су имала педесетих година, а можда чак и више. Многобројни су узроци који су 

довели до брзог послератног пражњења сеоских насеља. Обрадива земља, која је још у 

XIX веку давала довољно хране за прехрану становништва, па чак и пољопривредне 

вишкове намењене за извоз, данас је у јако лошем стању. Многе њиве су необрађене, 

ливаде обрасле трњем, а велике површине шума су уништене. Пролазећи кроз 

многобројна сеоска насеља стиче се утисак да је све изгубљено. Међутим, може се рећи 

да има наде за опоравак књажевачког краја. Како би се зауставио процес депопулације 

потребно је да се на село врати младо становништво, које је способно да се бави 

пољопривредном производњом, али и које је способно за репродукцију. Уз заједничку, 

плански добро осмишљену и организовану акцију државе, локалне самоуправе, али и 

становника, књажевачки крај може постати значајан произвођач воћа, поврћа и стоке. 
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Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

 

3.1.4. Густина насељености 

 

       Густина насељености показује колики број становника живи на јединици 

површине, односно километру квадратном. Са порастом броја становника расте и 

густина насељености, односно опада са самањењем броја становника на неком 

простору. Број становника који најбоље одговара одређеној површини јесте оптимум 

становништва. Ако је на неком простору број становника већи од оптималне густине, 

онда за тај простор кажемо да је пренасељен, односно ако је број становника испод 

оптимума, за тај простор се каже да је недовољно насељен (Павловић М., 1998.). 
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       Када је у питању густина насељености у књажевачком крају можемо рећи да је 

неравномерна, с обзиром да се знатно већи број насеља налази у северном и западном 

делу краја, односно у антропогеографској целини Тимок. Такав размештај сеоских 

насеља био је условљен рељефом, земљиштем и могућношћу његовог искоришћења, 

али и бројним друштвено-економским факторима.  

       ,,На основу степена концентрације становништва у 1991. години, у Југославији су 

се издвојиле четири зоне:  зона слабе насељености – до 50 ст/km², зона средње 

насељености 50 – 100 ст/km², зона високе насељености 101 – 150 ст/km² и зона врло 

високе насељености, више од 151 ст/km²“ (Павловић М., 1998.). 

 
Табела 17. Кретање густине насељености у периоду од 1948. до 2011. године 

Год.пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Бр.становника 61 560 61 973 59 445 52 010 48 789 44 036 38 044 30 902 

Густина насељености 51,2 51,6 49,5 43,3 40,6 36,6 31,6 25,7 

 

       У претходној табели је дат преглед броја становника у годинама пописа и густина 

насељености за сваки од њих. Према претходно поменутој класификацији, можемо 

видети да је простор књажевачког краја слабо насељен, с обзиром да је густина 

насељености од 1961. па до 2011. године мања од 50 становника по квадратном 

километру. Једино је густина насељености била нешто већа 1948. и 1953. године. Након 

тога примећујемо да она константно опада, наравно што је разумљиво, јер се и укупан 

број становника овог краја стално смањивао.  

 

3.1.5. Број, величина и структура домаћинстава 

 
       ,,Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и реподукује се.“ Домаћинство представља скуп лица 

који заједно живе у истом дому, било да је то кућа или стан, и који троше своје приходе 

за подмиривање основних животних потреба (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Табела 18. Упоредни преглед броја домаћинстава по пописима 1948-2011. 

Год.пописа Број домаћинстава Просечан бр.чланова по домаћинству 

1948. 13 893 4,4 

1953. 14 229 4,4 

1961. 14 744 4 

1971. 14 612 3,6 

1981. 14 993 3,3 

1991. 14 305 3,1 

2002. 13 492 2,8 

2011. 11 539 2,7 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

       Када је у питању број домаћинстава и он бележи пад, али не тако драстичан као 

смањење броја становника. Подаци из табеле нам показују да се број домаћинстава 
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повећавао од 1948. па све до 1981. године, а након тога почео да опада. 2011. године 

књажевачки крај је имао 11 539 домаћинстава, што је за 3 454 мање него 1981. године, 

када је у овом крају било највише домаћинстава. Када је у питању просечан број 

чланова по домаћинству, из претходне табеле се може видети да се он смањивао. У 

свакој пописној години просечан број чланова по домаћинству је био мањи у односу на 

претходни попис. Највећу просечну величину домаћинства овај крај је имао 1948. и 

1953. године, односно то је било у просеку 4,4 чланова по домаћинству. Према 

последњем попису 2011. године просечан број чланова по домаћинству је износио 2,7 

чланова.   

       У погледу структуре домаћинстава, нешто више од половине чине двочлана и 

једночлана домаћинства (52,6%), а трећину трочлана и четворочлана (33,4%). Са око 

7,5% учествују домаћинства са пет чланова. Већа домаћинства, која су по правилу и 

вишегенерацијска, учествују са око 6,5%. У Књажевцу са Трговиштем највише су 

заступљена двочлана, трочлана и четворочлана домаћинства, односно процентуално то 

је 23,0%, 22,8% и 22,2%. У приградским насељима највише имамо двочлана и 

једночлана домаћинства (25,8% и 23,9%), а са 11,8% учествују домаћинства са шест и 

више чланова. Углавном су у селима најбројнија двочлана и једночлана или самачка, 

претежно старачка домаћинства, односно она процентуално учествују са 69,7% 

(Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

       У развијеним земљама процес трансформације домаћинстава почео је још крајем 

XIX и почетком XX века, док је у Србији започет тек после завршетка Другог светског 

рата. Многобројни демографски и социо-економски фактори довели су до пораста броја 

домаћинстава. Након Другог светског рата уследио је интензиван процес 

индустријализације и урбанизације, као и модернизације друштва. Све је то довело до 

промена у структури домаћинстава, односно дошло је до деобе традиционално великих 

породица на домаћинства са мањим бројем чланова. На пораст броја домаћинстава и 

смањење броја чланова истих утицали су и спроведена аграрна реформа, миграције 

сеоског становништва у градове, прелазак пољопривредног становништва у неаграрне 

делатности, промене у социо-професионалном саставу становништва, пораст броја 

развода, слабљење и нестајање рођачких веза као фактора кохезије (Кицошев С., 

Голубовић П., 2004.). 

       Лоша економска ситуација у данашње време, која је условила низак животни 

стандард становништва и велику стопу незапослености, одразила се и на саму 

структуру домаћинстава. Млади се ретко осамостаљују, већ остају да живе са својим 

родитељима, тако да то доводи до пораста броја вишечланих домаћинстава.  

 

3.1.6. Природно кретање становништва 

 

       Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 

становника на једној територији услед деловања његове две основне компоненте: 

рађања, односно наталитета и умирања или морталитета. Разлика између наталитета и 

морталитета представља природни прираштај. Он може бити позитиван и негативан, 

односно природним путем број становника једне територије може да расте или опада. У 

случају да је наталитет већи од морталитета, тада имамо природни прираштај, а у 

супротном случају јавља се природни пад. Међутим, могућа је и ситуација да је рађање 

једнаку умирању, и у том случају имамо природну стагнацију или нулти природни 

прираштај. Природно кретање становништва доводи до промена код бројности и 

структуре неке популације. Те промене ублажавају ефекте проузроковане миграцијама, 
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али и другим факторима, као што су епидемије, ратови, природне катастрофе  

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

       Наталитет 

 

       Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји читав низ 

фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу на ниво 

наталитета. Они су сврстани у три групе: 

1)биолошки фактори, у које се убрајају: стерилитет (физиолошка неспособност 

учествовања у процесу репродукције становништва), фекондитет (физиолошка 

способност учествовања у репродукцији), полна и старосна структура становништва, 

просечна старост приликом склапања брака, наследне особине и многи други; 

2)социо-економски фактори, односно достигнути ниво индустријализације, 

деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за живот 

породице, ниво општег образовања и други; 

3)психолошки фактори, а овде се убрајају: жеља за потомством или њено непостојање, 

давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај способности за рађање 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

       У табели 19. приказано је кретање опште стопе наталитета и броја живорођених у 

књажевачком крају за период од 1961. до 2011. године. Период пре 1961. године је 

такозвани компензациони период, када су забележене високе стопе наталитета и када је 

дошло до пораста броја становника, како би се надокнадили губици претрпљени у току 

Другог светског рата. Рат и санкције током деведесетих година XX века одразили су се 

на стопу наталитета. Лоша економска ситуација земље довела је до пораста 

незапослености, пада животног стандарда становништва, опште несигурности. Све је то 

негативно утицало на раст стопе наталитета. 

 
Табела 19. Укупан број живорођених и стопа наталитета од 1961. до 2002. године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број становника 59 445 52 010 48 789 44 036 36 998 31 264 

Број живорођених 530 453 355 315 263 210 

Општа стопа наталитета (‰) 8,9 8,7 7,3 7,2 7,1 6,7 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

       На основу података из табеле 19. видимо да је стопа наталитета, почев од 1961. до 

2011. године, у сталном опадању. 1961. године стопа наталитета је износила  8,9‰, а 

2011. године 6,7‰, односно смањила се за 2,2‰. Највећи пад стопе наталитета у износу 

од 1,4‰ био је у периоду између 1971. и 1981. године. 

       Многобројни су узроци који су довели до смањења стопе наталитета у 

књажевачком крају. Ту су веома лоша старосна структура, односно велики удео старог 

становништва, смањен број склопљених бракова услед лоше економске ситуације, 

младе жене дају предност школовању, тако да ступају у брак тек око тридесете године 

живота, па не стигну да роде више деце. Стиче се утисак да услова за раст наталитета и 

обнову становништва више нема.  
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       Морталитет 

 

       Негативна компонента природног кретања становништва која доводи до смањења 

бројности неке популације на једној територији јесте морталитет. Различити биолошки, 

социо-економски и психолошки фактори утичу на ниво морталитета. Када је у питању 

утицај биолошких фактора он се испољава преко старосне структуре становништва. 

Образовни ниво становништва, достигнути ниво животног стандарда, али и 

здравствени услови у којима једна популација живи, представљају социо-економске 

факторе. Што се тиче треће групе фактора, односно психолошких фактора, овде спадају 

различита стања човекове психе која доводе до једног вида морталитета, самоубиства  

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Табела 20. Укупан број умрлих и стопа морталитета од 1961. до 2002. године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број становника 59 445 52 010 48 789 44 036 36 998 31 264 

Број умрлих 630 725 695 825 799 720 

Општа стопа морталитета (‰) 10,6 13,9 14,2 18,7 21,6 23,0 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

       Лоша ситуација у књажевачком крају јесте та што у посматраном периоду, од 1961. 

до 2002. године, овде имамо смањење наталитета и повећање морталитета. То се 

неповољно одражава на природни прираштај овог краја. Подаци из претходне табеле 

нам показују како је расла стопа морталитета. 1961. године она је износила 10,6‰, а 

2011. године 23,0‰. Дакле, стопа морталитета се у овом периоду од педесет година 

повећала за чак 12,4‰, а у истом том периоду стопа наталитета се смањила за 2,2‰. То 

је довело до тога да је у књажевачком крају годинама уназад присутан негативан 

природни прираштај, који доводи до убрзаног смањивања укупног броја становника 

овог краја. 

 
Табела 21. Кретање стопе смртности одојчади од 1961. до 2002. године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број умрле одојчади 30 11 8 4 4 2 

Број живорођених 530 453 355 315 263 210 

Стопа смртности одојчади (‰) 56,6 24,3 22,5 12,7 15,2 9,5 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

       Под одојчетом се сматра дете старо до 364 дана након порођаја. Смртност одојчади 

је један од показатеља смртности становништва, али и достигнутог нивоа животног 

стандарда. Узроци могу бити физиолошког карактера, и то су такозвани унутрашњи 

узроци, али могу бити и здравствено-хигијенског карактера и то су спољни узроци 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

       Из табеле 21. можемо видети да је стопа смртности одојчади, почев од 1961. 

године, у свакој наредној години пописа била све мања. 1961. године стопа смртности 

одојчади је била највећа и износила 56,6‰. Већ наредног пописа она се знатно 

смањила, односно преполовила. Наставила је да се смањује и у наредном периоду, 

нешто повећала 2002. године, и потом поново наставила да опада. У периоду од педесет 
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година стопа смртности одојчади смањила се за 47,1‰. То смањење једноставно 

можемо објаснити побољшањем услова за живот, знатно вишим степеном хигијене и 

здравствене заштите.  

        

       Природни прираштај 

 
Табела 22. Кретање природног прираштаја у периоду од 1961. до 2011. године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Наталитет 8,9 8,7 7,3 7,2 7,1 6,7 

Морталитет 10,6 13,9 14,2 18,7 21,6 23,0 

Природни прираштај (‰) -1,7 -5,2 -6,9 -11,5 -14,5 -16,3 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Подаци из табеле 22. нам показују да у периоду од 1961. до 2011. године природни 

прираштај има тенденцију сталног опадања. У посматраном периоду увек је имао 

негативне вредности, што значи да су стопе морталитета биле веће од стопа наталитета, 

односно укупан број становника на простору књажевачког краја се природним путем 

смањивао. 

       Како је дошло до најтежег облика беле куге у књажевачког крају ? 

       Овај крај је ушао у састав Кнежевине Србије 1833. године и тада су створени 

услови за бржи привредни развој, што је довело до раста наталитета, а самим тим и 

становништва. У другој половини XIX века јавила се тежња ка одгајању сина јединца, 

како се имање не би делило после смрти родитеља. Брз привредни развој после Мајског 

преврата 1903. године, када је власт успела да одоли блокади и развије привредне 

односе са Француском, Белгијом, Великом Британијом и другим развијеним земљама, 

довео је и до значајног повећања наталитета, тако да је Србија имала убрзан пораст 

становништва. Даљи раст зауставили су Балкански ратови и Први светски рат. Осим 

што је заустављен пораст становништва, Србија је у Првом светском рату изгубила чак 

четвртину свог становништва. Српски народ је био свестан да толики губитак једино 

може надокнадити повећањем наталитета. То је и учињено. Период између два светска 

рата карактерише висок наталитет, тако да се становништво убрзано обнављало. 

Међутим, уследио је и Други светски рат, који је такође однео огромне жртве. У 

послератном периоду поново је уследио пораст наталитета, али је то трајало само до 

шездесетих година. Од тада наталитет поново опада (Петровић Р., 2006.). 

 

3.1.7. Бракови и разводи бракова 

 
       Како се највећи део процеса репродукције одвија унутар брачних заједница, битан 

фактор природног кретања становништва представља кретање броја склопљених 

бракова или нупцијалитет и разведених бракова, односно диворцијалитет (Кицошев С., 

Голубовић П., 2004.). 
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Табела 23. Закључени и разведени бракови у књажевачком крају од 1995. до 2011. године  

Год. 
Закључени бракови Разведени бракови 

укупно на 1000 ст. укупно на 1000 ст. на1000 закључених 

1995. 174 4,2 39 0,9 224,1 

1996. 174 4,2 29 0,7 166,7 

1997. 154 3,8 40 1,0 259,7 

1998. 138 3,4 40 1,0 289,9 

1999. 149 3,8 35 0,9 234,9 

2000. 164 4,2 34 0,9 207,3 

2002. 164 4,4 90 2,4 548,8 

2011. 122 3,9 24 0,8 196,7 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       На основу података из табеле 23. видимо да се број склопљених бракова, почев од 

1995. године, смањује. У односу на број склопљених, велики је број разведених 

бракова. Највише развода било је 2002. године, чак 90. Наредних година број 

разведених бракова се смањује, али је и даље већи у односу на број развода на крају XX 

века. До значајнијег смањења броја развода дошло је 2010. и 2011. године, када је било 

11, односно 24 разведених бракова. 2010. године, осим што је био забележен најмањи 

број развода у посматраном периоду, забележен је и најмањи број закључених бракова, 

свега 104 (Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs). 

       Многи млади, незапослени људи, без перспективе да се запосле у својој струци, 

радије чекају неко боље време за склапање брака. Данас су многе девојке од по 

тридесет и више година неудате. Ако се нека од њих и уда она није у могућности да 

роди троје и више деце, с обзиром да јој је прошао биолошки оптимални период за 

рађање здраве деце, јер су дале предност школовању. Првороткиње су некада имале 17 

или 18 година, а данас скоро 30. Данас и нема довољно момака и девојака да би се у 

већем броју склапали бракови, а све то због јако малог наталитета у овом крају. 

Немогуће је очекивати велики број новорођене деце, а чак је још нереалније очекивати 

да тај број премаши број умрлих, јер овде има доста старијег становништва. 

 

3.1.8. Механичко кретање становништва 

 

       На неком подручју до пораста или смањења укупног броја становника, осим 

природног кретања становништва, утичу и миграције, односно механичко кретања 

становништва. Две основне компоненте механичког кретања становништва јесу: 

емиграција, када се становништво исељава са неке територије, и имиграција, када се 

становништво досељава на некој територији. Постоји читав низ фактора који утичу на 

одлуку неког лица о пресељењу. То су најчешће бољи услови за обављање професије и 

већа плата у новој средини, немогућност запослења у дотадашњем месту боравка, бољи 

услови за даље школовање и професионално усавршавање у новој средини и други 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 
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Табела 24. Мигрантско становништво према подручју са кога је досељено, попис 2002. 

 Књажевац Градска Остала 

од рођења станује у истом месту 18 191 7 559 10 632 

Д
о

се
љ

ен
о

 у
 

н
а

се
љ

е 
са

 

п
о

д
р

у
ч

ја
 

исте општине 12 199 7 320 4 879 

друге општине исте републике-покрајине 5 380 3 578 1 802 

друге републике-покрајине 503 349 154 

бивших република СФРЈ 659 417 242 

осталих земаља 86 48 38 

непознато 154 80 74 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Анализирајући податке из претходне табеле видимо да највећи број становника 

књажевачког краја овде станује од рођења. На основу података закључујемо да су доста 

биле изражене миграције на подручју исте општине, односно миграције на релацији 

село-град. Доста је и досељеника са простора друге општине, али и бивших република 

СФРЈ, а има и оних који су се доселили из неке друге земље. Када је у питању време 

њиховог досељења, највише њих се доселило у овај крај у периоду од 1971. до 1980. 

године. Прилично велики број се доселио и у периоду 1961-1970. година, али и у 

периоду 1981-1990. година. Најмање досељених је било за време Другог светског рата, 

у периоду од 1941. до 1945. године. 

 
Табела 25. Мигрантско становништво према години досељења, попис 2002. 

 Књажевац Градска Остала 

1940 и пре 351 104 247 

1941 - 1945 297 80 217 

1946 - 1960 2 841 1 431 1 410 

1961 - 1970 3 759 2 601 1 158 

1971 - 1980 4 544 3 249 1 295 

1981 - 1990 3 261 2 302 959 

1991 - 2002 2 883 1 550 1 333 

непознато 1 045 475 570 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

       Када су у питању узроци миграција становништва у овом крају, они су били 

различити. Миграције на овом простору присутне су још од давнина. Током периода 

под Турцима главни разлог кретања становништва биле су честе буне и ратови. 

Становништво из околине Књажевца, тадашњег Гургусовца, стално је било у покрету. 

Долазак Турака је навео становништво да се расели у што неприступачније крајеве, 

далеко од путева, како би избегли сваки контакт са турском војском. Иначе, Турци су 

бранили исељавање становништва, а оне који би то учинили кажњавали су спаљивањем 

новосаграђених кућа. Исељавање села забрањивале су и српске власти после 

ослобођења. Али, у народу је постојала јака тежња да се куће спусте ниже, тамо где су 

обрадиве површине. Та тенденција спуштања села и кућа ближе путевима траје и до 

данашњих дана (Костић М., 1933.). 
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       За становништво овог краја било је карактеристично и печалбарство, односно 

сезонска миграциона кретања мушког становништва. У овим кретањима је учествовало 

мушко, радно способно становништво, старости од 14 до 60 година, и то углавном из 

Заглавка и Буџака. Из ових крајева је велики број људи у рано пролеће, под вођством 

драгомана (трговца радном снагом) одлазио у Румунију. Тамо су радили на имањима 

румунских земљопоседника разне тешке послове и у касну јесен се враћали својим 

кућама са скромном зарадом, обично у злату. Између два светска рата печалбарство ће 

нарочито захватити Заглавак. Ова област је месецима остајала без мушке радне снаге, 

јер је на хиљаде радно способних људи, углавном из Доње и Горње Каменице, 

Дејановца и Шарбановца, одлазило у велике градове, и тамо радили као чистачи и на 

другим сличним најпрљавијим пословим, зарађујући јако мало. Знатан број је био и на 

раду у грађевинарству и рудницима широм тадашње Краљевине. Након завршетка 

Другог светског рата ова масовна појава је заустављена, али тиме нису отклоњене 

последице које су довеле до сиромаштва и заостајања великог броја села у Буџаку и 

Заглавку (Стојадиновић Б., 1999.). 

       У време аграрне реформе 1946. године извршено је организовано пресељење 

становништва из десетак насеља Заглавка у Војводину. Најпре се становништво 

иселило у Банатски Брестовац, а потом и у Ковилово, Батајницу, Падинску Скелу, 

Крњачу и Вршац. 1968. године у Банатском Брестовцу било је укупно 35 кућа пореклом 

из старопланинске микрорегије Заглавак. Тај број се задржао све до почетка XXI века 

(Велојић М., Радовановић О., 2007.). 

       У време интензивних пољопривредних радова честе су биле изненадне миграције 

становништва из брдско-планинских села у равничарске пределе, где су у сезони 

радили на имањима углавном у друштвеном сектору. Радећи, успостављали су разне 

контакте, сазнавали где се могу запослити и где могу купити земљу. Овакве миграције 

су најпре започињале појединачно, потом породично, а касније се доводе рођаци и 

пријатељи. На тај начин су настале читаве мале колоније у Књажевцу, али и приградско 

насеље Трговиште. Из забачених села, као што су Татрасница, Алдина Река, иселиле су 

се комплетне породице, али је одлика тих миграција била да старији остају на селу, а 

млађи, који се махом школују, обезбеђују своју егзистенцију у индустрији и другим 

привредним и осталим делатностима (Рељић Љ., 1999.). 

       Исељавање становништва из заглавских насеља, започето између два светска рата, 

постаје много интензивније у другој половини XX века. Тако је након завршетка 

Другог светског рата ова област постала изразито емиграционо подручје. 

Становништво се углавном исељавало у Књажевац и приградско насеље Трговиште, 

али и у нека друга градска и приградска насеља Источне Србије, у Зајечар, Бор, 

Сокобању, Минићево и друга. Тренд који је започет у другој половини XX века издваја 

Трговиште као насеље у коме живи више од половине становника у Заглавку, док на 

другој страни расте број насеља која имају удео становништва (у укупном броју 

становника Заглавка) мањи од 1 %. Тако једно насеље Заглавка, Репушница, већ скоро 

читаву деценију нема ни једног становника. Иначе, оно је и једно од најзабаченијих у 

књажевачком крају (Велојић М., Радовановић О., 2007.). 

       До најснажнијих миграција на релацији село-град дошло је са развојем индустрије 

у Књажевцу. Ове миграције су допринеле томе да се број становника у Књажевцу из 

године у годину повећава. Са друге стране, многобројна сеоска насеља су се 

популационо јако брзо смањивала. Поред већ поменутог сеоског насеља Репушница, 

опасност од нестанка становништва прети и преосталим насељима, пре свега насељима 

у области Заглавак и Буџак. 
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Карта 8. Миграције становништва унутар општине Књажевац од 1945. до 2005. године 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

       Поред миграција на релацији село-град, у овом крају се јављају и дневне миграције. 

Најчешћи мотиви дневних миграција јесу потреба за образовањем и потреба за радним 

местом. Активно становништво из сеоских насеља овог краја углавном је запослено у 

Књажевцу, тако да они врше дневне миграције због посла. 

 
Табела 26. Дневне миграције активног становништва, попис 2002. 

 Пол 

Активно становништво које обавља занимање 

свега 
раде у 

истој општини 

 
другој општини другој држави непоз. 

Општина 

у 2 092 1 768 252 2 70 

м 1 412 1 137 224 2 49 

ж 680 631 28 - 21 

Књажевац 

у 229 93 115 1 14 

м 186 78 98 1 9 

ж 43 21 17 - 5 

Сеоска 

насеља 

у 1 863 1 669 137 1 56 

м 1 226 1 059 126 1 40 

ж 637 610 11 - 16 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       На основу података датих у табели 26. можемо закључити да су дневне миграције 

највише изражене унутар општине и усмерене из многобројних сеоских насеља ка 

Књажевцу. У тим миграцијама углавном учествује мушко становништво. Такође су 

заступљене и дневне миграције радника ка неком од суседних, оближњих градова, 
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најчеште Зајечару и Нишу. И у овим миграцијама је доминантније мушко 

становништво.  

 
Табела 27. Дневне миграције ученика и студената, попис 2002. 

 Општина Књажевац Сеоска насеља 

у  ч   е  н  и  ц  и 424 10 414 

с  т  у  д  е  н  т  и 78 68 10 

школује се 

у 

другом насељу општине 383 - 383 

другој општини 92 76 16 

другој држави - - - 

непознато 27 2 25 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       У дневне миграције, поред радника, укључени су и ученици и студенти. Прилично 

велики број ученика из сеоских насеља свакодневно путује у Књажевац, како би 

похађао неку основну или средњу школу, а има и оних који свакодневно путују ка 

Зајечару, Неготину и Нишу. Разлог школовања деце овог краја у школама других 

градова јесте понуда већег броја школа. 

       Данас се интензитет емиграција из сеоских насеља, у односу на другу половину XX 

века, значајно смањио, због све мањег учешћа млађих генерација, које по правилу 

учествују у миграцијама. Услед погоршања економских и других услова, али и 

демографске исцрпљености села, значајно су ослабила миграциона кретања према 

Књажевцу и Трговишту. Спор опоравак књажевачке индустрије разлог је све мањег 

броја дневних миграција међу радницима. Са друге стране, негативан природни 

прираштај који је у овом крају присутан већ дужи временски период, довео је до тога да 

у многим сеоским насељима претежно живи становништво старије од 65 година. У 

овим насељима нема дневних миграција радника и ученика. Књажевац је популационо 

растао захваљујући миграцијама из сеоских насеља, а како су она данас демографски 

већ исцрпљена, сасвим је реално очекивати и да дође до опадања броја становника у 

граду.  

 
Карта 9. Миграције становништва у општини Књажевац од 1991. до 2005. године 

Извор: Сибиновић М., 2008. 
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3.1.9. Структуре становништва 

 

       ,,Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама: полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, 

брачном стању, расној, етничкој или верској припадности, језику итд. Све те 

квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских 

структура становништва. Према основним обележјима становништва могу се издвојити 

четири велике групе структура или састава становништва: 

1) биолошке структуре (полни и старосни састав становништва); 

2) економске структуре (активност, делатност, занимање и др.); 

3) интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме) и 

4) расна, етничко-верска и лингвистичка структура“ (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

       Структура становништва по старости и полу 

 

       Најбитнији фактори демографског развоја сваке популације јесу карактеристике 

старосне и полне структуре становништва. Поред наталитета и морталитета, старосна 

структура представља битан показатељ оствареног развоја становништва. Структура 

становништва по старости директна је последица наталитета, али и друга компонента 

природног прираштаја, морталитет, такође има велики утицај на старосну структуру. 

Старосно-полна структура становништва је веома важан фактор демографског и 

економског развоја неке области (Павловић М., 1998.). 

       Када је у питању просечна старост становништва 2004. године, општина Књажевац 

је четврта у Србији. Најстарија општина по просечној старости становништва у Србији 

је Гаџин Хан са просеком од 50,18 година, затим Сврљиг са просеком 48,67 година, 

Ражањ 47,20 година и Књажевац 47,15 година (Сибиновић М., 2008.). 

       Из табеле 28. видимо да је 1991. године било више старосних група у којима је 

бројније женско становништво, док је 2002. године ситуација обрнута, имамо више 

старосних група у којима је бројније мушко становништво. Према попису из 1991. 

године најбројнија старосна група била је од 60 до 64 година, док је најмања старосна 

група била од 0 до 4 година. И 2002. године најмања старосна група је од 0 до 4 година, 

са 1 185 становника, што је мање за 432 становника, у односу на бројност исте групе 

према попису из 1991. године. Најбројнија старосна група, према попису 2002. године, 

била је група коју су чинила лица стара 75 и више година. 2002. године у свакој 

старосној групи било је мање становника у односу на исте групе 1991. године. Једино 

су последње две групе, које су обухватале лица старија од 70 година, биле бројније него 

1991. године. Оваква старосна структура овај крај чини једним од најстаријих у Србији. 

Све мањи удео младог становништва последица је пада наталитета, односно негативног 

природног прираштаја, који је у овом крају присутан већ читавих педесет година и који 

је довео до депопулације сеоских насеља. Изумирању сеоских насеља допринеле су и 

емиграције припадника млађих старосних група у Књажевац, али и друге оближње 

градове, тако да у највећем броју сеоских насеља у књажевачком крају данас доминира 

становништво старости преко 65 година.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

Табела 28. Структура становништва по старости и полу, попис 1991. и 2002. година 

Године 

старости 

1991. 2002. 

мушкарци жене укупно мушкарци жене укупно 

0-4 829 788 1617 590 595 1 185 

5-9 1 030 924 1 954 732 636 1 368 

10-14 1 222 1 006 2 228 788 697 1 458 

15-19 1 173 1 087 2 260 943 888 1 831 

20-24 972 1 011 1 983 1 067 876 1 943 

25-29 1 017 1 024 2 041 1 076 925 2 001 

30-34 1 287 1 238 2 525 929 947 1 876 

35-39 1 603 1 568 3 171 886 878 1 764 

40-44 1 683 1 636 3 319 1 155 1 117 2 272 

45-49 1 213 1 239 2 452 1 473 1 464 2 937 

50-54 1 310 1 382 2 692 1 649 1 595 3 244 

55-59 1 772 1 940 3 712 1 066 1 137 2 201 

60-64 1 973 2 159 4 132 1 173 1 355 2 528 

65-69 1 698 2 216 3 914 1 324 1 606 2 930 

70-74 913 1 143 2 056 1 377 1 717 3 094 

75 и више 1 777 2 097 3 874 1 684 2 540 4 224 

непознато 58 48 106 121 168 289 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Када је у питању полна структура становништва књажевачког краја карактерише је 

скоро изједначено учешће мушког и женског становништва. На основу података датих 

у табели 29. видимо да је ипак било нешто више женског становништва, како на крају 

XX века, тако и на почетку XXI века. 

 

 

 
Карта 10. Територијални распоред доминантних старосних група у општини Књажевац 

Извор: Сибиновић М., 2008. 
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Табела 29. Учешће мушког и женског становништва у укупном 1991. и 2002. године 

 1991. 2002. 1991. (%) 2002. (%) 

мушко становништво 21 530 18 033 48,9 48,5 

женско становништво 22 506 19 139 51,1 51,5 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       У следећој табели је приказан процентуални удео четири велике старосне групе у  

укупном броју становника овог краја. Те групе су: 

       1) младо становништво, 0-19 година, 

       2) млађе средовечно становништво, 20-39 година, 

       3) старије средовечно становништво, 40-59 година и 

       4) старо становништво, преко 60 година. 

 
Табела 30. Учешће четири велике групе становништва у укуном у књажевачком крају 

 Год.старости 1991. (%) 2002. (%) 

младо становништво 0-19 18,3 15,7 

млађе средовечно становништво 20-39 22,1 20,4 

старије средовечно становништво 40-59 27,3 28,7 

старо становништво 60 и више 32 35,2 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Посматрајући податке дате у табели 30. закључујемо да се процес старења 

становништва књажевачког краја, започет у другој половини XX века, наставља и на 

почетку XXI века. У овом крају је најмање младог стновништва, а највише старог 

становништва, старости преко 60 година. 

 
Графикон 2. Старосна пирамида према попису 1991. године  
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Графикон 3. Старосна пирамида према попису 2002. године  

 

       Образовна структура становништва 

 

       Развој школства у Књажевцу 

 

       Од степена образованости и квалитета образовања зависи ниво културне свести 

одређеног друштва. Висок ниво културне свести остварен високим образовањем 

омогућава квалитетнији рад, а на тај начин се постиже ефикаснији економски напредак 

друштва. Становништво овог краја имало је специфичне социо-економске и историјске 

услове за развој културе, писмености и систематског образовања. Писменост је у овим 

крајевима почела да се шири још у IX веку, са доласком хришћанства и под јаким 

утицајем Византије. До значајнијег напретка у ширењу писмености дошло је у време 

Немањића. Посебан просветитељски утицај извршио је најмлађи син Стевана Немање, 

Растко Немањић, познатији као Свети Сава. У селу Извор је 1866. пронађено неколико 

листића Сврљишког јеванђеља писаног на старословенском језику. Ово јеванђеље, 

писано на кожи, потиче из 1279. године и сматра се најстаријим покретним добром 

писане речи овог краја (Милосављевић П., 1999.). 

       У Књажевцу и околини организовани облици школовања деце и омладине нису 

постојали све до прве половине XIX века. То је последица вековног ропства под 

Турцима, којима није било у интересу да шире писменост. Уколико је и било писмених 

људи, они сигурно нису били становници овог краја (Сибиновић М., 2008.). 

 

       Предшколско васпитање 

 

       Прво забавиште у Књажевцу отворено је 1908. године и то се узима за почетак 

предшколског васпитања. Забавиште је наставило са радом и између два светска рата. 

Након ослобођења 1944. године, радило је у саставу основне школе. Шездесетих и 

седамдесетих година XX века још увек је било становништва у селима, тако да су 

постојале и васпитне групе у Вини и Кални. Међутим, средином осамдесетих година 

значајно је смањен број сеоског становништва и то је довело до затварања сеоских 
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група. Лоша економска ситуација на крају XX и почетку XXI века довела је до 

отежаног рада и васпитних установа у граду (Сибиновић М., 2008.). 

       Данас на подручју општине Књажевац ради једна предшколска установа "Бајка", са 

четири вртића, три у граду и један у селу Минићеву. У предшколско васпитање и 

образовање је укључено 44% деце од укупног броја предшколског узраста (1-6 година). 

Међутим, разлика међу насељима у општини је велика. Око 50% деце из Књажевца, 

Трговишта и приградских насеља је укључено у предшколске установе, а из сеоских 

насеља свега 6% (Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

 

       Основно образовање 

 

       Прве школе на подручју некадашњег Гургусовца и околине везују се за манастире у 

којима су калуђери учили манастирске ђаке. Писменост се стицала у манастиру 

Св.Тројице и цркви Св.Василија у Васиљу, у Суводолском и Грлиштанском манастиру. 

По предању, 1830. године у Гургусовцу је постојала школа коју је водио поп и у којој се 

писало каменом или шиљастим дрветом на липовим дашчицама. Школу су углавном 

похађала мушка деца, која су била синови трговаца, занатлија и чиновника из вароши и 

земљопоседника из околних села. 1864. године отворена је основна школа у Бучју, 

1870. у Жлну и 1873. године у Балинцу. Почетком осамдесетих година XIX века, 

Књажевац је по броју ученика обухваћених основним школовањем предњачио у 

Србији. У наредном периоду се у великом броју сеоских насеља овог краја отварају 

школе. Почетак остваривања осмогодишњег школовања забележен је школске 1951/52. 

године. Једина осмогодишња основна школа радила је у Књажевцу, док су школе у 

селима биле четворогодишње, изузев неких сеоских насеља где су радиле 

шестогодишње основне школе. Услед миграција сеоског становништва у град, 

затваране су школе у сеоским насељима. Најстарија основна школа у Књажевцу је 

,,Димитрије Тодоровић Каплар“, 1973. године је основана основна школа ,,Тимочки 

партизани“, а која данас носи назив ,,Вук Караџић“. Најмлађа основна школа је 

,,Дубрава“, у истоименом насељу (Сибиновић М., 2008.). 

       Данас, на подручју општине ради укупно седамнаест основних школа, од тога три 

матичне осморазредне школе у Књажевцу, четири подручне осморазредне школе у 

селима Минићево, Кална, Подвис и Вина, и десет подручних четвороразредних у 

сеоским насељима. У Књажевцу постоји и школа за основно музичко образовање 

,,Предраг Милошевић“, која ради од 1980. године (Просторни план општине 

Књажевац,2011). 

 

       Средњошколско образовање 

 

       Прва средња школа у Књажевцу била је дворазредна гимназијска реалка, која је 

отворена одлуком Министарства просвете Кнежевине Србије 1871. године. 1888. 

године прераста у четворогодишњу нижу гимназију. Уместо ње је, по Закону о 

народним школама из 1898. године, отворена прва грађанска школа. Овде су ученици 

са завршеном основном школом проширивали основно образовање и васпитање. 

Женска занатска школа је отворена 1900. године и овде су ученице, поред проширених 

знања из општеобразовних предмета, стицале нова знања из хигијене, женског ручног 

рада, шивења, кројења и домаћинства. Престала је са радом 1960. године. Књажевац је 

добио и Рударску школу 1931. године, с обзиром да је крај релативно богат рудом и да 

је у то време радило више рудника. Право уписа имали су млађи рудари са најмање две 

године радног искуства. Школа је имала задатак да их припреми за пословође и 
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рударске надзорнике. Грађевинско-техничка школа је основана 1961. године. Њеном 

трансформацијом 1973. године настао је Техничко-образовни центар у оквиру кога се 

образују грађевински техничари, машинци, кожарци и аутомеханичари. Школа је 

организовала ученицима праксу у књажевачким фабрикама (Сибиновић М., 2008.). У 

Књажевцу данас раде две средње школе: гимназија и техничка школа. За смештај 

ученика који похађају ове школе постоји Дом ученика средњих школа. 

 

       Више и високе школе 

 

       У Књажевцу је отворено истурено одељење високе школе ,,Мегатренда“ из 

Зајечара- Биофарминг. Настава се одвија у просторијама Дома културе. У циљу 

задржавања младих људи, али и задовољења потреба за стручним кадром, настоји се 

увођење још неког одељења више или високе школе. 

 

       Образовна структура становништва представља још једну важну карактеристику 

сваке популације. Достигнути ниво образовања, као и његова структура, јесу веома 

битан фактор за сваку земљу. Образовна структура становништва одређује се на основу 

писмености и степена образовања, односно школске спреме. Први степен у процесу 

образовања становништва јесте писменост. Писменост је и основни предуслов за даље 

образовање становништва. Под писменим становништвом подразумевају се лица стара 

десет и више година која знају да читају и пишу (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Табела 31. Неписмено становништво у књажевачком крају 1991. и 2002. године 

Година Укупно неписмених 
Мушко становништво Женско становништво 

Број % Број % 

1991. 3 901 762 19,5 3 139 80,5 

2002. 1 591 266 16,8 1 325 83,2 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Након увођења обавезног осмогодишњег школовања број неписмених у 

књажевачком крају се смањивао, али је на крају XX века број неписмених и даље 

прилично велики. 1991. године у овом крају је било 3 901 неписмених становника, што 

је чинило 8,9% од укупног броја становника. Највише неписмених је било међу женама. 

На почетку XXI века број неписмених се готово преполовио. Међу неписменима је и 

даље највише жена.  

 
Табела 32. Неписмено становништво старо 10 и више година, попис 1991. и 2002. година 

 
1991. 2002. 

М Ж У М Ж У 

10-14 9 6 15 9 7 16 

15-19 8 10 18 9 9 18 

20-39 28 58 86 28 34 62 

40-49 18 45 63 22 20 42 

50-59 47 289 336 17 34 51 

60-64 73 357 430 16 34 50 

65 и више 578 2 369 2 947 160 1 164 1324 

непознато 1 5 6 5 23 28 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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       Из табеле 32. видимо да је највећи број неписмених лица старости 65 и више 

година. Најмањи број неписмених је међу млађим становништвом и повећава се у 

свакој следећој старосној групи. 2002. године ситуација је много боља. Број 

неписмених је доста мањи у свакој старосној групи. Када је у питању школска спрема 

становништва за 2002. годину, она је приказана на графикону 3.  
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Графикон 4. Становништво старо 15 и више година према школској спреми, попис 2002. год. 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Економска структура становништва 

 

       Значајан показатељ оствареног нивоа привредног и друштвеног развоја неке 

области јесте економска структура становништва. Она обухвата структуру 

становништва према активностима, делатности и занимању. Када је у питању структура 

становништва према активностима, у другој половини XX века бележи се опадање 

учешћа активног и издржаваног становништва, а пораст лица са личним приходима у 

укупном становништву. Разлог све мањег учешћа активног становништва јесте 

смањена активност млађег становништва услед школовања. Са друге стране, расте удео 

лица са личним приходима, услед све ширег обухвата становништва пензијским 

осигурањем, али и промена у старосној структури запослених.  

 
Табела 33. Становништво према активности у периоду од 1971. до 2002. године 

Година 1971. 1981. 1991. 2002. 

Становништво укупно стопа укупно стопа укупно стопа укупно стопа 

Укупно 52 012 100 48 789 100 44 036 100 37 172 100 

Радно способно 34 312 66,0 31 071 63,7 25 668 58,3 21 242 57,2 

Радно активно 35 873 69,0 31 819 65,2 23 609 53,6 15 570 41,9 

Пољопривредно 33 219 63,9 19 651 40,3 9 823 22,3 2 244 6,0 

Активно-пољоп. 27 555 76,8 17 681 36,2 8 766 20,0 1 721 4,6 

Издржавано 14 273 27,4 12 862 26,4 12 887 29,3 10 377 27,9 

Извор: Група аутора, 2010. 
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       Радно способно становништво обухвата мушкарце старости од 15 до 64 година и 

жене старости од 15 до 59 година. Из табеле 33. видимо да је радно способно 

становништво смањено са 34 312 на 21 242 и учествује у укупном становништву са 

57,2%. Радно активни контингент, који представља производни део становништва, 

смањен је са 35 873 на 15 570 и представља 41,9% становништва. Смањено је и учешће 

издржаваног становништва. Једини пораст бележе лица са личним приходима. Таквих 

особа је 1991. године било 7 001, а 2002. године 11 570 (Републички завод за 

статистику). Оваква економска структура је веома неповољна. У скорије време не може 

бити побољшана, с обзиром на тренутну ситуацију која постоји у књажевачком крају, а 

то је да се све више смањује удео младог становништва, а расте удео становништва 

старијег од 65 година. 

 
Табела 34. Структура запослених према делатности за 1991. и 2002. годину 

Год. 
Укупно 

Примарни 

сектор 

Секундарни 

сектор 

Терцијарни 

сектор 

Квартарни 

сектор 

Број % Број % Број % Број % Број % 

1991. 13 923 100 1 069 7,7 8 544 61,4 1 980 14,2 2 222 16 

2002. 7 206 100 410 5,7 4 616 64,1 726 10,1 1 453 20,1 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Из претходне табеле видимо да је деведесетих година XX највише запослених било 

у секундарном, а најмање у примарном сектору. Такво стање је остало и на почетку 

XXI века, али се број запослених у њима доста смањио. Пад броја запослених бележе и 

остала два сектора, односно терцијарни и квартарни сектор.  

 

       Национална структура становништва 

 
Табела 35. Национална структура становништва у периоду од 1953. до 2002. године 

Националност 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Срби 60 342 38 448 51 020 46 738 42 001 35 977 

Хрвати 106 103 63 62 66 37 

Словенци 71 96 37 29 - 11 

Македонци 68 72 80 92 - 56 

Црногорци 98 57 66 114 157 45 

Муслимани - 4 9 16 29 9 

Роми - 5 112 485 668 452 

Албанци 21 79 59 56 38 27 

Југословени - 9 235 987 556 44 

Бугари 39 - - - - 27 

Немци - - - - - 3 

Румуни - - - - 1 4 

Руси - - - - - 4 

Неизјашњени - - - - - 323 

Остали 395 117 331 210 520 153 

Укупно 61 140 38 990 52 012 48 789 44 036 37 172 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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       У табели 35. је приказана национална структура становништва књажевачког краја у 

периоду од 1953. до 2002. године. По попису из 1953. године у укупном становништву 

овог краја Срби су учествовали са 98,7%, а 2002. године са 96,8%. 2002. године се први 

пут појављује категорија "неизјашњени". У укупном становништву, поред Срба, у 

мањем броју су заступљени и Роми, Црногорци, Македонци, Хрвати, Словенци и други. 
 

       Верска структура становништва 

 

       Највећи број становника књажевачког краја је православне вероисповести. По 

бројности следеће су католичка и исламска вероисповест, али њихов број је знатно 

мањи у односу на припаднике православне вероисповести. 2002. године се појављује 

категорија "неизјашњени", односно 1 222 становника или 3,3% од укупног броја 

становника овог краја се није изјаснило које је вероисповести.  
 

Табела 36. Становништво према вероисповести, попис 1991. и 2002. године 

Вероисповест 1991. 2002. 

Православна 41 256 35 349 

Католичка 133 84 

Исламска 83 24 

Јудистичка 2 - 

Протестантска 66 11 

Прооријенталних култова 3 1 

Припада вероисповести која није наведена 2 128 

Верник је, али не припада ни једној вери 1 - 

Неизјашњен - 1 222 

Није верник 298 19 

Непознато 2 192 334 

Укупно 44 036 37 172 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs. 

 

3.2. Привреда 

 
       Општина Књажевац по степену економске развијености припада неразвијеним 

општинама, тачније налази се међу четрдесет најнеразвијенијих општина у Републици 

Србији. Када је реч о нивоу зараде, њој припада 159. место, што довољно говори о 

степену економске развијености општине (Профил општине Књажевац, 2010.). 

Просечна зарада наставља и даље тренд константно нижег просека у односу на 

просечну зараду на територији Републике Србије, као и у односу на зајечарски округ. 

Оно што треба имати у виду, када је реч о нивоу зараде, јесте то што је највећи број 

грађана запослен у прерађивачкој индустрији, и то у текстилној и обућарској, која има 

најниже зараде у земљи.  

       У другој половини XX века носиоци економског развоја општине била су велика 

предузећа: фабрика мотокултиватора "ИМТ", Конфекција "Бранка Динић", фабрика 

обуће "Леда", фабрика намештаја "Тина" и ППК "Џервин". Ово су уједно била и 

предузећа која су запошљавала значајан број људи у општини. Након извршеног 

процеса приватизације ова предузећа или више нису активна или нису више носиоци 
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економског развоја. Наравно, ово је и условило пад целокупне економске активности у 

општини. Некадашња фабрика обуће "Леда" је изузетак, јер она данас послује као 

"Фалк Ист" (Falc East) и која је један од највећих извозника у Србији. 

       Економска ситуација општине је данас изузетно лоша. Даљи привредни развој 

општине је заустављен, а све је то последица процеса транзиције и приватизације. 

Релативно низак ниво привредне активности, недостатак финансијских средстава, 

нових производних технологија, низак образовни ниво, ниска продуктивност и 

конкурентност привреде су само неки од проблема који спречавају привредни развој 

општине.  

 

3.2.1. Развој привреде у књажевачком крају 

 

       Стицајем разноразних околности ово подручје је све до 1968. године било 

недовољно саобраћајно повезано са осталим деловима земље. Непостојање основних 

саобраћајница, пре свега друмских, умногоме је утицало на динамику привредне 

активности, економску производњу, пословне везе и друго. Једном речју, због 

недостатка основних комуникација привреда овог краја, па и читаве Тимочке крајине, 

била је у инфериорнијем положају у односу на друга подручја. Како је саобраћај постао 

уско грло даљег привредног развоја, у периоду од 1960. до 1968. године улагани су 

велики напори и средства да ово подручје добије "излаз у свет". Временом ће ово 

подручје, уместо забаченог и одсеченог, постати савременим саобраћајницама отворено 

и повезано са осталим деловима земље (Ристић М., 1970.). 

       Књажевачки крај је по својим природним богатствима ретко комплетно подручје. 

Климатски и други услови омогућују заснивање свих грана пољопривредне 

производње. Изразито повољни услови постоје за развој виноградарства и сточарства. 

Овај крај је такође познат по својим шумама, али то шумско богатство није 

искоришћено за заснивање неке озбиљније дрво-прерађивачке индустрије. Овај крај је 

од давнина познат по својим рудним богатствима. Према мишљењу неких истраживача, 

рударство метала у књажевачком крају је веома старо и потиче још из предримског 

периода. Римско рударење на овом простору је било веома интензивно и везано је за 

истраживање и експлоатацију злата, сребра, бакра и гвожђа. Такође, треба поменути и 

значајно рудно богатство (Стојaковић В., 1999.). Можемо рећи да овај крај располаже и 

са значајним водним богатством. Воде овог краја су искоришћене за производњу 

електричне енергије. Постоји неколико мањих хидроелектрана. У досадашњем периоду 

воде Тимока нису искоришћаване за наводњавање пољопривредних површина, али се у 

скорије време почело и са тиме. Поред свега овога крај обилује и многим природним 

лепотама, културно-историјским споменицима и другим туристичким привлачностима, 

чија се валоризација може очекивати у наредном периоду.  

 

       Темпо и карактеристике привредног развоја 

 

       Привредни развој у другој половини XX века одвијао се кроз више етапа. У свакој 

од њих утврђивани су циљеви које је требало остварити. Оно што је био основни циљ 

јесте пораст укупне производње и на тој основи раст националног дохотка и личног и 

друштвеног стандарда становништва. Међутим, постојали су многобројни фактори који 

су на различите начине и у неједнакој мери отежавали остваривање постављених 

циљева. Ратно разарање и пљачка југословенске привреде и становништва од стране 

окупатора у току Другог светског рата, јесте само један од многобројних фактора. 

Дакле, период привредног развоја након завршетка Другог светског рата био је 
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усмерен, пре свега, у правцу обнове ратом порушених капацитета и даље изградње 

привредних капацитета у циљу све већег коришћења природног богатства, односно 

компаративних предности које има ово подручје.  

       Целокупни послератни привредни развој књажевачког краја, па и целе Тимочке 

крајине, чији је овај крај део, може се поделити у неколико основних етапа. Период 

после ослобођења до 1956. године. Овај период карактерише обнова ратом разорених 

капацитета, организовање индустријске производње и изградња мањих производних 

погона производног и услужног карактера и формирање друштвених сектора 

пољопривреде. Период од 1957. до 1960. године, који карактеришу велика 

инвестициона улагања (фабрика обуће "Леда" и др.) и велике осцилације у темпу 

привредног развоја. Период од 1961. до 1964. године. Њега карактерише уходавање 

новоизграђених индустријских капацитета, интензивнија реконстукција застарелих 

капацитета и одлучнија орјентација на крупну пољоприведну производњу. Период од 

1965. до 1969. године. И у овом периоду се наставља изградња крупних објеката, 

јављају се нова кретања у правцу примене савремених достигнућа науке и технике, 

увођење нових и стручних кадрова, знатно већа орјентација на извоз. Ова етапа 

истовремено представља период спровођења привредне реформе, чије су мере од 

изузетног значаја за ово подручје, с обзиром на структуру производње и извршене 

измене у примарној и секундарној расподели (Ристић М., 1970). 

       Развој привреде у Књажевцу је почео са закашњењем у односу на многе друге 

општине. У тој почетној фази привредну структуру је обележавала пољопривреда. 

Временом је уследила реализација великог броја програма у свим делатностима, а 

највише у индустрији, што је довело до убрзаног привредног развоја. Процес 

индустријализације оствариван је у радно-интензивним гранама: металопрерађивачка, 

прерада дрвета, индустрија коже и текстила, прехрамбена индустрија, индустрија 

неметала, које имају веће дејство на запосленост, него на национални доходак. 

Национални доходак "per-capita" и стопа запослености, којима се мери и исказује ниво 

и степен развоја, показују да је у овом периоду привредни и економски развој 

Књажевца достигао највиши ниво и степен развоја. У периоду од 1980. до 1990. године 

национални доходак је био на нивоу и изнад просека Србије (Група аутора, 2010.). 
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Графикон 5. Ниво националног дохотка по становнику општине Књажевац и региона, 

Србија=100 

Извор: Група аутора, 2010. 

        

       Динамичан привредни раст допринео је и знатном повећању запослености. 

Графикон 6. приказује кретање укупног броја запоселних и незапослених за период од 

1972. до 2008. године. Највише запослених и најмање незапослених у општини 
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Књажевац је било 1985. године. Од 1972. па све до 1985. године број запослених се 

повећавао из године у годину, да би након тога почео да се смањује, а укупан број 

незапослених је почео да се све више повећава. 
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Графикон 6. Број запослених и незапослених у општини Књажевац 

Извор: Група аутора, 2010. 

 

       Међутим, деведесетих година XX века уследио је период транзиције и 

приватизације, који још увек траје, и који је имао неповољно дејство по даљи 

привредни развој Књажевца. Привредни субјекти нису били припремљени за 

пословање у новим условима. Уместо да се очува и ојача конкурентска способност 

привредних субјеката, наступио је процес дезиндустријализације. 

 

       Економска стварност општине Књажевац 

 

       Дакле, привредни развој Књажевца карактеришу два периода: први период, до 

1990. године, у коме је остварен интензиван привредни раст и у коме је привредни 

развој достигао највиши ниво и други период, период транзиције и приватизације, 

после 1990. године, у коме је дошло до великог пада производње у свим делатностима. 

       Најзаступљеније гране индустрије су прехрамбена, текстилна, производња обуће, 

металопрерада, производња намештаја. Индустријски комплекс је основни носилац 

развоја општине. Развој малих и средњих предузећа је у фази раста. Сектор услуга није 

довољно развијен. Постојећа туристичка и рекреативна понуда није довољно развијена 

и афирмисана, упркос значајном потенцијалу Старе планине, Ргошке бање, културно-

археолошких локалитета, рекреативних комплекса.  

       Укупан број предузећа регистрованих на територији општине Књажевац је 228, од 

чега малих предузећа има 218, средњих 7, а великих 3. Број регистрованих радњи је око 

650, од којих је око 245 у трговини, 200 у прерађивачкој индустрији, 5 у пољопривреди, 

49 у угоститељству, 55 у саобраћају. У општини послује и неколико локалних јавних 

предузећа - ЈКП "Стандард", ЈП "Топлана" и ЈП "Електродистрибуција". Најзначајнија 

предузећа у општини су: ДОО "Azzaro" (није регистровано у Књажевцу, али се 

производња обавља у граду), ДОО "Беба кидс", ДОО "Falc East", АД "Jersey", ДОО 

"Стокоимпекс", АД "Тимомед", АД МП "Тина", "Десинг" за прераду воћа и поврћа, 

ДОО "Шуком", ДОО "Алфа клима", ДОО "Релакс", ДОО "Лантекс",  ДОО "SCS", ДОО 

"Сербина", ППК "Џервин" и "Млинпек" (Просторни план општине Књажевац, 2011). 

       Књажевац је 2010. године проглашен за девастирано подручје и налази се у групи 

четрдесет најнеразвијенијих општина у Србији. Упркос томе, општина има потенцијале 
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који би омогућили поновни развој привреде. Основни потенцијали за развој привреде 

су: природни ресурси за развој пољопривреде и прехрамбене индустрије, као и 

природне вредности и услови за развој одређених видова туризма, пре свега 

планинског, спортског, бањског, ловног, етно и екотуризма. Међутим, привредни развој 

спречавају јако лоша привредна ситуација са великом стопом незапослености и јако 

малим инвестицијама, неповољна демографска структура, дефицит радника појединих 

квалификација, као што су менаџери, инжењери, маркетинг стручњаци и други, 

недовољно изграђена и развијена инфраструктура, посебно повезаност са коридором X. 

 

3.2.2. Пољопривреда 

 

       Са становишта природних услова и њиховог дејства на развој појединих 

привредних области и грана, књажевачки крај пружа могућности за веома развноврсну 

производњу. У привредном погледу књажевачки крај се дели на равничарски и брдско-

планински део. Равничарски део чини узани појас у долинама Трговишког, Сврљишког 

и посебно Белог Тимока. Просечна надморска висина равничарског дела износи између 

200 и 300 m надморске висине и овај део је погодан за најразноврснију пољопривредну 

производњу, а посебно ратарско-повртарску. Знатан део књажевачког краја чине 

брдовити терени до 500 m надморске висине, који су погодни за воћарско-

виноградарску производњу. Из простране котлине ка истоку, западу и југу земљиште 

постепено, преко брежуљака и брда, прелази у високо планинско подручје, делом 

каменито и огољено, делом под ливадама, пашњацима и претежно буковом и храстовом 

шумом. Оваквом конфигурацијом земљишта условљен је развој сточарства.  

       Посебни друштвено-економски, историјски и политички услови утицали су да у 

овом крају сточарство, на традиционалним основама, дуго буде доминантна привредна 

делатност. У другој половини XIX  века привреда је била екстензивна. Ратарски и 

сточарски производи једва да су подмиривали домаће потребе. С обзиром на услове 

екстензивне земљорадње, постојали су једино услови за држање ситне стоке, овце и 

козе, које су примерене незнатној ратарској производњи. Сточарски производи, месо и 

вуна, су делом продавани, често натуралном разменом, и на тај начин подмириване су 

потребе у занатским производима и плаћане су дажбине. Тек почетком XX века, 

јачањем робноновчаних односа, постепено нестаје традиционално сточарство и 

постепено се прелази на нови систем стајског сточарства. У том периоду долази до 

унапређења ратарске производње, уводе се нови системи плодореда, разоравају се 

некадашњи пашњаци, секу шуме (Стојаковић В., 1999.). 

       Пољопривреда је била основна привредна делатност и у периоду између два рата, 

али на врло ниском нивоу, што је последица недовољне развијености производних 

снага и ниске продуктивности рада. Основни пробелми били су: недостатак оруђа за 

рад, сточних запрега, није било трактора и других пољопривредних машина, а вештачка 

ђубрива и друга хемијска средства су јако ретко коришћена. Временом се смањивала 

плодност сетвених површина и приноси су били јако мали. Још један проблем 

представљала је и аграрна пренасељеност. И у послератном периоду, дуги низ година, 

пољопривреда је остала основна привредна делатност. Значајан део активног 

становништва бавио се пољопривредом. Значајан утицај на развој пољопривреде имао 

је индивидуални сектор. Међутим, њега су сачињавала ситна породична газдинства, 

која су дуго била и технички слабо опремљена. Све је то ограничавало рационалну 

пољопривредну производњу и њен бржи развој. Требало је да прође дуги низ година 

како би се створили материјални и други услови за бржи развој пољопривреде. Затим је 

уследио развој осталих делатности које су ангажовале вишак радне снаге из 
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пољопривреде, а самим тим и омогућавале материјално јачање сеоских домаћинстава. 

На тај начин створени су услови да се набавком механизације и применом савремених 

агротехничких мера повећају приноси на индивидуалном поседу (Илић Т., 1985.). 

       Ратарска производња се све више развија, а то је подстакло отварање и развој 

индустријских погона, који су полако почели да привлаче радну снагу, првенствено из 

брдско-планинских села. То је довело до запостављања сточарства, депопулације 

сеоских насеља и јачања градског привредног средишта. Пољопривреда је била и 

остала од изузетног значаја за овај крај. 

 

       Земљорадња 

 

       Плодно земљиште, погодна клима и други повољни природни услови којима 

располаже овај крај од битног су значаја за развој земљорадње. Међутим, ове 

физичкогеографске погодности у XIX веку нису максимално искоришћаване за 

производњу ратарских култура, гајење винове лозе и средњоевропског воћа. С обзиром 

на опште друштвено-политичке прилике и нестимулативни социјални положај 

земљорадника, земљишни фонд је крајем XVIII века претежно коришћен као стално 

зелена површина и шумско земљиште (Милојевић М., 1970.). Тек је са укидањем 

турског аграрног система дошло до промена у структури искоришћавања земљишта. 

Након доношења Хатишерифа 1833. године, осећају се промене у погледу 

заступљености ратарских култура. Земљиште је почело више да се користи, а почело се 

и са интензивним сађењем винове лозе и производњом средњоевропског воћа. Ове 

промене су последица повећања густине насељености досељеницима из јужних, још 

неослобођених крајева, пораста природног прираштаја становништва, затим процеса 

распадања породичних заједница, развијене троговине шумским производима, 

смањивања природних пашњака и њиховог постепеног претварања у обрадиве 

површине. Већ у другој половини XIX века већи део земљишта у низијским деловима и 

на побрђу користи се као оранице, виногради и воћњаци (Стојаковић В., 1999.). 

       Пре доношења Хатишерифа искоришћавање сетвених површина је било такво да су 

основне културе биле: пшеница, јечам и крупник. Касније је све више почео да се сеје 

кукуруз. Кукуруз је успевао ,,тако добро, као да му је тимочка долина права 

постојбина“ (Милојевић М., 1970.). Услед недостатка природних пашњака сеоска 

газдинства почињу да користе кукуруз двојако: прво, као хлебно жито, и друго, за 

исхрану стоке. Књажевачки крај је дуго осећао последице неразвијености ратарске 

традиције, на шта су се надовезале и неповољне политичке прилике (буне, ратови). 

Становништво је било у лошем економском положају, који је последица ратова, 

слабљења сточарства и пропасти виноградарства, а слаба саобраћајна инфраструктура и 

недостатак новчаних средстава за улагање битни су разлози који су кочили развој 

ратарске производње (Стојаковић В., 1999.). 

       Пред почетак Првог светског рата дошло је до релативног опоравка књажевачке 

пољопривреде, посебно када је реч о производњи ратарских култура, пшенице и 

пасуља. Најбољи пасуљ је успевао у селима Васиљ, Бели Поток и Шуман Топла. 

Трговци су га куповали ,,на велико“ и извозили. Годишње је извожено 50 до 150 вагона 

пасуља и то чак до Енглеске. У овом периоду Књажевац и Чачак су били највећи 

центри извоза ораха у Србији. У то време књажевачки орах је био најпознатији и 

најцењенији по квалитету (Стојаковић В., 1999.).  

       У међуратном периоду пољопривреда је била једна од три водеће привредне 

делатности, иако су приноси били релативно ниски и техничке могућности недовољне. 

Посебно обележје предратне пољопривреде овог краја била је аграрна пренасељеност. 
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Постојећи ванпољоприведни капацитети нису могли у довољној мери да апсорбују 

вишкове пољоприведне радне снаге. Тек послератни развој индустрије успева да 

ангажује вишак радне снаге из пољопривреде. У послератном периоду рударство је 

било основна делатност. Када су средином седамдесетих година XX века затворени 

рудници, дошло је до структурне реорганизације привреде и оживљавања 

индустријских предузећа (Сибиновић М., 2008.). Ова предузећа су привукла радну 

снагу са села, што је узроковало велике миграције на релацији село-град. Многа сеоска 

насеља су популационо доста смањена, а данас смо сведоци и потпуног нестанка неких 

села, углавном на обронцима Старе планине. Како су управо људи основни покретач 

пољопривредне производње, поменуте миграције су само нанеле штете пољопривреди. 

Пољопривредно земљиште више није имао ко да обрађује, оно постепено губи 

производни карактер и претвара се у пашњаке. Процес смањивања обрадивих 

површина услед индустријализације, урбанизације и деаграризације, започет у другој 

половини XX века, наставља се и на почетку XXI века, и то не само у овом крају, већ и 

у читавој Србији.  

       Отварање Пољопривредног комбината "Џервин" је значајније одредило будући 

развој земљорадње у овом крају. Временом су потребе овог комбината превазилазиле 

сопствене производне капацитете, тако да је било неопходно укључити у производни 

процес индивидуална пољопривредна газдинства.         

 

       Ратарство 

       Ратарска производња је најважнија биљна производња у књажевачком крају. 

Најважније ратарске културе су, као и у већини других општина, кукуруз и пшеница. 

Остале ратарске културе, јечам и овас, су знатно мање присутне. Производњу 

карактеришу ниски до осредњи резултати. Процењени приноси пшенице су око 3 000 

до 4 000 kg/ha, кукуруза 5 000 до 6 000 kg/ha и јечма мање од 3 000 kg/ha. Значајне 

количине произведених ратарских култура остају на газдинству и служе за исхрану 

стоке. Већи произвођачи ратарску производњу заснивају на парцелама величине 6-10ha. 

Међутим, има и оних који ратарску производњу обављају на парцелама величине преко 

15 ha. Ови произвођачи, уз примену агротехничких мера, остварују високе приносе у 

ратарској производњи (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 2010.). 

 

       Повртарство 

       Производња поврћа се углавном заснива у баштама и на малим парцелама величине 

до 0,5 ha. Поједини произвођачи у значајнијој мери примењују агротехничке мере у 

повртарској производњи, а има и оних који имају производњу у малим пластеницима. 

Највећи број наводњаваних парцела се управо користи за повртарску производњу. 

Најзначајније повртарске културе су: паприка, кромпир, купус и парадајз. У мањој мери 

се гаје: шаргарепа, лук, краставац, пасуљ и остало поврће. Међутим, на највећем броју 

газдинстава, повртарска производња није намењена тржишту. Газдинства која 

производе за тржиште своје производе пласирају на локалним пијацама или их продају 

откупљивачима у селу. Још увек нема прерадних капацитета који би откупљивали и 

прерађивали повртарске културе (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 

2010.). 

 

       Воћарство  

       Књажевачки крај није изразито воћарски, с обзиром да су површине под 

воћњацима знатно мање него под виноградима. У овом крају проценат површина под 

воћем је око 3 %. У старом књажевачком округу, у другој половини XIX века, највише 
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је гајена шљива. Орах је изузетно добро успевао, нарочито у зони Трговишког Тимока. 

Орах је дуго био главно воће. Задруга у Минићеву је 1962. године пласирала на домаће 

и инострано тржиште око 20 t ораховог језгра и око 30 t ораха у љусци. Осим шљива, 

доста су заступљене јабуке и крушке, а мање трешње и брескве. У овом крају најчешће 

сорте шљива су: "дебељача", "црвенка", "стенлеј", "пожега", "бодљевка" и "маџарка". 

Најчешћа сорта јабука је "панађурка", а од крушака "зимовка" и "јечменка" (Стојаковић 

В., 1999.). 

       На највећем броју газдинстава производња воћа се заснива на окућници, на малим 

парцелама величине 0,2 до 0,5 ha. Међутим, има и већих воћњака, површине 1 до 3 ha. 

Највећи воћњак има површину 20 ha. Производња шљива се смањује последњих 

година, као и производња јабука, док је производња вишања стабилизована на око          

3 800 t годишње. Производња вишања је најважнија биљна производња у селима 

Витковац, Равна, Берчиновац, Валевац и Вина. Приноси су веома различити из године у 

годину, а све то зависи од временских услова. Знатно мање варијације се испољавају 

код купине, која се у значајној мери наводњава. Воћарска производња није тржишно 

орјентисана, са изузетком вишње и купине. Углавном домаћинства производе воће за 

сопствене потребе (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 2010.). 

 

       Виноградарство 

       Виногорја у Србији се простиру сливом реке Тимок, у Сићеву и околини, у појасу 

дуж десне обале Велике Мораве, као и у Подунављу. Од укупних пољопривредних 

површина у Источној Србији је под виноградима 3,7%, а од укупне површине под 

виноградима у целој земљи на Источну Србију долази 31,6%. Управо нам ови подаци 

указују на то да је Источна Србија изразито виноградарски крај. Најпространија 

подручја под виноградима су на територији општина Неготин, Зајечар и Књажевац 

(Марковић Ј., Павловић М., 1995.). 

       Гајење винове лозе на овим просторима има дугу традицију. Виноградарство и 

производња вина у књажевачком виногорју датирају још из доба Римљана, о чему 

постоје и подаци са археолошког налазишта Timacum Minus, непосредно поред 

Књажевца. Са тог касноантичког локалитета је ископан и кип Диониса, бога вина 

старих Римљана. Подаци говоре да су се римске легије окрепљивале квалитетним 

вином са овог подручја пре поласка у војне походе. Џервиново брдо изнад Књажевца је 

локација најстаријих винограда у овом крају. У Књажевцу је 1927. године основана 

Винарско-земљорадничка задруга, трећа такве врсте у Србији и изграђен је вински 

подрум капацитета 10 вагона. Након Другог светског рата подрум је проширен на 350 

вагона. Задруга 1960. године прераста у Подрум "Џервин", који је био окосница развоја 

винарства у Књажевцу. Природни услови Књажевца и околине су од давнина 

определили овај крај за виноградарство (www.srbija.travel). 

       Најчешћа сорта грожђа у књажевачком виногорју у првој половини XX века била је 

"пловдина". Она је постепено замењивана племенитијим сортама, као што су  

"ризлинг", "афусали" и друге. Нарочито је након завршетка Другог светског рата доста 

учињено на оплемењивању сорти и увођењу нових (Стојаковић В., 1999.). 

       У непосредној околини Књажевца виногради се данас налазе на Џервину, 

Дубравици, Стражи, Љутом Потоку и Главичици. У селима у књажевачком крају 

најбољи виногради су у селима Штипина, Потркање, Јелашница, Доње Зуниче, 

Трговиште, Штрбац, Ргоште, Васиљ, Орешац, Жлне и Вина, где се производе знатне 

количине грожђа (Стојаковић В., 1999.). 
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Карта 11. Распоред воћарских и виноградарских подручја у општини Књажевац 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

       Коришћење пољопривредних површина 

 

       У табели 37. је приказана пољопривредна површина према начину коришћења у 

периоду од 1996. до 2010. године.  

 
Табела 37. Пољопривредна површина према начину коришћења у периоду од 1996. до 2010. год. 

Г
о
д
и

н
а
 

Пољ. 

пов. 

укупно 

Оранице и 

баште 
Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци 

Број % Број % Број % Број % Број % 

1996. 69 202 30 081 43,5 2 541 3,7 1 847 2,7 12 940 18,7 21 793 31,5 

1997. 69 202 29 665 42,9 2 433 3,5 1 797 2,6 13 514 19,5 21 793 31,5 

1998. 69 202 29 519 42,6 2 368 3,4 1 591 2,3 13 930 20,1 21 793 31,5 

1999. 69 202 29 714 42,9 2 316 3,3 1 581 2,3 13 797 19,9 21 793 31,5 

2000. 69 202 28 841 41,7 2 302 3,3 1 547 2,2 14 656 21,2 21 855 31,6 

2002. 69 202 28 248 40,8 2 299 3,3 1 504 2,2 15 295 22,1 21 855 31,6 

2004. 69 202 29 264 42,3 2 294 3,3 1 323 1,9 14 465 20,9 21 855 31,6 

2006. 69 202 27 741 40,1 2 093 3 1 201 1,7 16 311 23,6 21 855 31,6 

2008. 69 202 26 242 37,9 2 063 3 1 095 1,6 17 646 25,5 22 155 32 

2010. 69 202 26 192 37,9 2 144 3,1 1 038 1,5 17 653 25,5 22 155 32 

Извор: Републички завод за статистику – http://webrzs.stat.gov.rs 
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       У посматраном периоду укупно пољопривредно земљиште је остало исто, само се 

мењао удео ораница и башти, воћњака, винограда, ливада и пашњака. У структури 

обрадивих површина преовлађују оранице и баште, које су 1996. године чиниле 43,5%, 

а 2010. године 37,9%. Значи, у периоду од четрнаест година удео ораница и башти у 

укупним пољопривредним површинама се смањио за 5,6%. 

       Подаци из табеле 37. показују да се смањују и површине под воћњацима. Међутим, 

то смањење није толико велико, свега 0,7%. У сталном опадању су и површине под 

виноградима. Њихов удео је смањен са 2,7%, колико је износио 1996. године, на 1,5% у 

2010. години.  

       Како се из године у годину, током посматраног периода, смањивао удео ораница и 

башти, воћњака и винограда, растао је удео ливада и пашњака у укупним 

пољопривредним површинама. Површине под ливадама и пашњацима, посматране 

заједно, највеће учешће у структури пољопривредних површина, од 57,5%, су имале 

2008. и 2010. године. Иначе, тада је било најмање површина под ораницама и баштама. 

И на самом почетку посматраног периода било је више ливада и пашњака него ораница 

и башти. 

 
Карта 12. Структура површина у општини Књажевац 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

       Структура сетвених култура за период од 1996. до 2010. године приказана је у 

табели 38. Када је у питању структура сетвених култура видимо да је на крају XX века 

највише било површина засејаних житарицама. Али, већ на почетку XXI века њих је 

било све мање, а 2010. године су се готово преполовиле. Дакле, удео површина под 

житарицама у укупним засејаним површинама смањен је са 40,6%, колико је износио 

1996. године, на 24,1% у 2010. години. Када су у питању површине под индустријским 

биљем оне су незнатне, али се и код њих у посматраном периоду бележи пад. Пад 

бележе и површине које су засејане повртним и крмним биљем, али то смањење није 

толико изражено као смањење површина засејаних житарицама. Све ово указује на то 

да, иако постоје повољни услови за пољопривредну производњу, она све више губи на 

значају и на почетку XXI века она је недовољно развијена.  
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Табела 38. Структура сетвених култура 

Година 
Засејане 

површине 

(ha) 

Жито Инд. биље Повртно биље Крмно биље 

Број % Број % Број % Број % 

1996. 30 081 12 228 40,6 85 0,3 3 038 10,1 9 425 31,3 

1997. 29 665 12 378 41,7 23 0,08 3 007 10,1 9 174 31 

1998. 29 519 12 277 41,6 45 0,2 2 973 10,1 9 532 32,3 

1999. 29 714 12 322 41,5 69 0,2 2 948 10 9 423 31,7 

2000. 28 841 12 105 42 78 0,3 2 940 10,2 9 177 31,8 

2002. 28 248 11 427 40,5 94 0,3 2 913 10,3 8 891 31,5 

2004. 29 264 10 437 35,7 60 0,2 2 840 9,7 8 929 30,5 

2006. 27 741 8 925 32,2 40 0,2 2 639 9,5 8 937 32,2 

2008. 26 242 6 997 26,7 32 0,1 2 588 9,9 8 720 33,2 

2010. 26 192 6 312 24,1 28 0,1 2 581 9,9 8 050 30,7 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

    

       Укупни приноси пшенице и кукуруза у посматраном периоду су из године у годину 

били врло различити, пре свега у зависности од временских услова. Највећи принос 

пшенице, од 16 044 t, остварен је 1998. године и од тада је почео да се смањује. 2010. 

године укупан принос пшенице је био свега 7 702 t, што је за чак 52% мање него 1998. 

године, када је остварен највећи принос. Што се тиче производње кукуруза и она доста 

варира. Највећи принос је остварен 1999. године и то 20 500 t. Већ наредне године 

остварен је принос од 7 320 t, што је најмање у посматраном периоду. Иако су укупни 

приноси били све мањи, просечни приноси по хектару бележе раст. Свему томе је 

допринела нова, свремена технологија обраде земљишта, увођење високоприносних 

сорти пшенице и кукуруза. Захваљујући коришћењу механизације олакшана је обрада 

земљишта. Данасе се користе и различити хемијски препарати за заштиту биљака и 

користе се вештачка ђубрива, која доприносе већој плодности земљишта.  

       Што се тиче производње повртног биља, пасуља и кромпира, ту нису постојале 

неке велике разлике у укупном приносу. Варирали су из године у годину. Производња 

пасуља се кретала између 314 и 757 t, а производња кромпира је била нешто већа при 

крају XX века, да би већ на почетку XXI века почела да се смањује. 2010. године 

укупни принос кромпира био је за 44,8% мањи него 1999. године, када је остварен 

највећи принос ове повртарске културе. Производња индустријског биља, шећерне репе 

и сунцокрета, можемо рећи да није карактеристична за књажевачки крај, с обзиром да 

су приноси јако мали, док се сунцокрет последњих година више и не гаји. Када је у 

питању производња сточног крмног биља, укупни приноси су веома различити, 

варирају из године у годину.  

       Такође и производња воћа и грожђа бележи пад. На основу података из табеле 40. 

видимо да се број родних стабала јабуке 2010. године смањио за чак 60,6% у односу на 

број из 1996. године. Када је у питању укупан број родних стабала шљиве, ту је 

ситуација другачија. При крају XX века најпре се тај број смањио, да би већ на почетку 

XXI века почео да се повећава. Укупан број родних стабала шљиве је 2010. године био 

за 5,7% већи него на почетку посматраног периода. Иако је књажевачки крај важио за 

један од значајнијих виноградарских рејона, подаци из табеле 40. говоре другачије. 

Укупан број родних чокота је смањен за чак 49,8%, а смањен је и принос за 58,5%. 
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Табела 39. Производња жита, повртног, индустријског и крмног биља у периоду од 1996. до 

2010. године  
Г

о
д

и
н

а
 

Жито Повртно биље Инд. биље Крмно биље 

П
ш
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и
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о
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о
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П
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и
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о
с 

(t
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1996. 5 996 11 455 501 3 049 3 22 6 137 7 196 16 245 5 505 

1997. 15 222 18 562 631 3 811 2 1 7 023 8 450 18 917 5 760 

1998. 16 044 13 656 581 4 583 5 1 6 916 8 120 18 863 5 385 

1999. 12 368 20 500 588 4 772 87 3 7 542 8 386 16 966 8 101 

2000. 10 573 7 320 314 2 231 10 4 4 254 4 398 13 341 4 297 

2002. 11 618 16 172 470 3 441 - 2 5 447 5 152 15 163 4 114 

2004. 14 797 18 338 581 3 767 6 2 6 964 6 423 20 289 4 706 

2006. 10 372 15 869 485 2 952 4 - 7 033 6 975 12 515 6 452 

2008. 9 636 12 672 396 2 638 4 - 6 339 5 807 11 652 5 958 

2010. 7 702 11 018 757 2 633 5 - 6 420 5 643 10 943 6 295 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

        

       У табели 40. приказана је производња воћа и грожђа у књажевачком крају, у 

периоду од 1996. до 2010. године. 

 
Табела 40. Производња воћа и грожђа у периоду од 1996. до 2010. године 

Година 

В  О  Ћ  Е Г Р О Ж Ђ Е 

Јабуке Шљиве 
број 

родних 

чокота 

принос (t) број родних 

стабала 

принос 

(t) 

број родних 

стабала 

принос 

(t) 

1996. 163 345 2 283 312 858 3 337 9 038 7 671 

1997. 163 255 703 311 848 1 669 8 764 6 880 

1998. 164 113 1 368 288 403 2 394 7 858 7 953 

1999. 165 549 1 534 290 007 3 687 7 688 1 046 

2000. 163 668 1 496 287 390 2 342 7 493 4 347 

2002. 126 608 668 289 750 1 446 7 223 8 475 

2004. 64 135 532 296 550 2 883 6 171 6 818 

2006. 61 057 799 295 665 3 692 5 459 5 695 

2008. 64 370 964 314 963 3 236 4 891 3 971 

2010. 64 326 793 330 687 3 578 4 535 3 185 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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       Сточарство 

 

       У књажевачком крају сточарство је одувек било доминантна привредна делатност. 

На то су, поред повољних природних чинилаца, утицали и политички и економски 

чиниоци. У турско време становништво Заглавка претежно је било оријентисано на 

држање ситне стоке (овце и козе), а крупна стока (говеда и коњи) држана је према 

могућностима и потребама за не баш обимне пољопривредне радове. У то време, многа 

села у овом крају била су на вишим позицијама него сада. То је била последица 

тадашњих нестабилних политичких прилика. Тек након ослобођења ових крајева 

уследио је процес исељавања према Тимоку. То је значило и постепену промену 

система привређивања (Стојаковић В., 1999.). 

       Током XIX века начин држања и исхране стоке није мењан. Испаша стоке је била у 

границама сеоских атара. После Ђурђевдана, овце, козе и крупна стока, гоњени су на 

испашу у планину на бачију. Иначе, бачије представљају економичан начин испаше 

стоке, који је организован све до Другог светског рата у селима и у самој околини 

Књажевца. Стада би се крајем априла и почетком маја спајала у једно или више већих и 

по одређеном распореду удружених власника чувала ради испаше и прављења 

првокласног сира. Тамо су остајала до јесени, најчешће до Митровдана. Након тога 

стада би се враћала сваком власнику (Стојадиновић Б., 1999.). Током зиме крупна стока 

је храњена сеном са природних ливада, а ситна стока сеном и "лисником" (лишће 

храста цера, букве или бреста, који је био допуна сточној храни) (Стојаковић В., 1999.). 

       Производња сира и масла у овом крају некада је била врло развијена. Овде се доста 

рано појавио квалитетан сир – качкаваљ. У другој половини XIX века прављен је 

качкаваљ тако доброг квалитета да су га упоређивали са најбољим швајцарским 

сиревима. Познати је био и "радичевски сира". Некадашњи овчији сир "фелија" данас је 

крављи, а понекад мешани. У селима се припрема по кућама, више за домаћу употребу, 

ређе за тржиште. И масло је било одличног квалитета, којим су у другој половини XIX 

века снабдевани Ниш, Смедерево, Београд и Видин (Стојаковић В., 1999.). 

       Развој сточарства након Другог светског рата добија посебне карактеристике, 

заправо улази у нову фазу развоја. Педесетих година XX века сточарство добија одлике 

стајског типа сточарења и наступа период стварања сточних фарми. У Новом Кориту је 

1950. године изграђена фарма јунади, капацитета 100 јунади. Исте године је изграђена 

фарма јунади сличног капацитета у Јелашници. Фарма свиња је 1963. године изграђена 

у Минићеву и њен капацитет је био 1 140 грла. У Јаловик Извору је 1985. године  

изграђена фарма оваца, капацитета 2 000 оваца и годишње производње 60 000 l млека,  

2 000 јагњади и 6 400 kg вуне (Сибиновић М., 2008.). 

       Након завршетка Другог светског рата уследило је смањење сточног фонда. 

Многобројни су фактори који су довели до тог смањења, али свакако најзначајнији 

фактор је миграција становништва из сеоских насеља у град. Услед постепеног 

нестајања сеоских насеља на обронцима Старе планине, знатно се смањио број оваца. У 

сталном опадању је и број говеда. Стајски облик сточарења и могућности које пружа 

механизација су допринели исплативости чувања говеда, тако да још увек постоје 

услови за покушај ревитализације говедарства. Укупан број живине бележи константни 

пораст, што је последица економске исплативости.  

       Садашња ситуација у сточарској производњи последица је специфичих 

политичких, економских, друштвених и социјалних прилика везаних за крај XX века. 

Средином деведесетих година XX века затворене су готове све фарме стоке, а 

економска криза и непрофитабилност бављења сточарством довели су до значајнијег 

смањења сточног фонда. Иако постоје повољни природни услови за сточарску 



64 

 

производњу, и то пре свега за овчарство, она бележи пад. Најмања сточарска 

производња је карактеристична за планинске пределе, односно сеоска насеља на 

обронцима Старе планине, Тупижнице и делимично Тресибабе. Оно што је већ више од 

педесет година карактеристично за ове крајеве јесте интензиван процес депопулације, 

тако да је у овим насељима остало да живи углавном становништво старије од 65 

година, које није у могућности да се бави сточарством. 
 

Табела 41. Стање сточног фонда у периоду од 1996. до 2006. године 

Год. 

Укупан 

број 

стоке 

Говеда Свиње Овце Живина 

Број % Број % Број % Број % 

1996. 212 086 9 982 4,7 17 817 8,4 31 596 14,9 152 691 72 

1997. 211 406 9 577 4,5 17 217 8,1 31 143 14,7 153 469 72,6 

1998. 222 174 9 472 4,3 16 619 7,5 29 309 13,2 166 774 75,1 

1999. 222 066 10 063 4,5 17 350 7,8 28 551 12,9 166 102 74,8 

2000. 220 921 9 974 4,5 18 448 8,4 28 952 13,1 163 547 74 

2002. 195 042 9 317 4,8 16 407 8,4 25 188 12,9 144 130 73,9 

2004. 136 391 7 481 5,5 13 437 9,8 20 587 15,1 94 886 69,6 

2006. 132 455 7 283 5,5 13 811 10,4 17 228 13 94 133 71,1 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

       Књажевачки крај пружа повољне природне услове за развој сточарства, с обзиром 

да ливаде чине 25,5%, а пашњаци 32% укупних пољопривредних површина. Међутим, 

и поред тога, укупан сточни фонд је у посматраном периоду од 1996. до 2010. године 

остварио пад од 37,5%. 

 

       Говедарство 

       Доминантна раса је домаће шарено говече типа сименталац. Понегде се може наћи 

и буша, њени мелези са сименталцем, као и холштајн. Мало је произвођача са великим 

бројем грла говеда, а сеоска насеља у којима се одгаја нешто већи број говеда у односу 

на друга села су Ћуштица, Бучје и Дебелица. Највеће газдинство се налази у Слатини и 

има 50 крава (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 2010.). Произвођачи су 

у тешком положају, јер је предузеће "Џерси", које је у општини вршило откуп млека, у 

стечају, а АД "Имлек" из Зајечара врши откуп млека само од великих произвођача. 

Мања газдинства добијено млеко користе за производњу млечних производа намењене 

за сопствене потребе, или их пласирају на локално тржиште. Најмање учешће у 

укупном сточном фонду књажевачког краја имају говеда. Укупан број говеда се из 

године у годину константно смањује и у периоду између 1996. и 2006. године смањио 

се за 27%. 

 

       Овчарство 

       У расном саставу доминирају различите врсте праменке и њихови мелези, а на 

неким газдинствима има и цигаје. Oд продуктивнијих раса присутан је виртемберг. 

Иако је забележено смањење броја оваца, у овом крају се и даље одгаја значајан број 

који је довољан да се започне са системским развојем овчарске производње (Стратегија 

руралног развоја општине Књажевац, 2010.). Мањи одгајивачи су у тежем положају од 

оних већих и оних који су ближе граду, јер они немају проблема са пласманом, с 
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обзиром да имају сталне откупљиваче. У овчарству се такође остварује пад броја оваца 

и то за чак 45,5%. Што се тиче процентуалног учешћа у укупном сточном фонду, 

овчарство се налази испред говедарства и свињарства. 

 

       Свињарство 

       У књажевачком крају свиње се углавном гаје за кућне потребе и не представљају 

производ који се продаје на тржишту доносећи приход газдинству. У овом крају 

постоје само две веће фарме у којима је организована производња товљеника, и то у 

селима Вина и Дебелица (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 2010.). Када 

је у питању процентуално учешће свиња у укупном сточном фонду оно бележи пораст 

на почетку XXI века. И поред тога укупан број свиња у овом крају се смањио за 22,5%. 

 

       Живинарство 

       Као и свиње, тако се и живина углавно гаји за сопствене потребе. Постоји неколико 

мини-индустријских објеката за тов живине и производњу јаја. Ови објекти су мањег 

капацитета и налазе се у селима Вина и Јаловик Извор. На једном просечном 

газдинству се гаји у просеку 10 до 20 грла живине за сопствене потребе (Стратегија 

руралног развоја општине Књажевац, 2010.). Живина заузима водеће место у укупном 

сточном фонду. Укупан број живине је прилично велики током друге половине XX 

века, да би већ са почетком XXI века почео да се смањује. 2006. године укупан број 

живине био је за 38,4% мање него 1996. године. 

 

 

       Шумарство 

 

       Шуме покривају знатан део књажевачког краја. За време рата шумски фонд је 

знатно уништен због недостатка других врста горива, али и због несавесног газдовања. 

Непосредно након ослобођења приступило се заштити шума и пошумљавању нових 

површина. Ова акција је комбинована са мерама заштите протива ерозије. Ове акције су 

биле масовне. Тада су подигнути шумски расадници у Књажевцу, Минићеву и Вртовцу 

на површини од 19 ha. У периоду до 1954. године пошумљено је преко 3 500 ha голети. 

Акције пошумљавања спровођене су и касније, али у знатно мањем обиму. Већим 

делом шума газдује Шумска управа у Књажевцу. Површине којима она газдује, зависно 

од њихове структуре и економске вредности, сврстане су у неколико категорија. Једну 

групу чине високе борове и четинарске шуме. Ове шуме се налазе у пограничном делу 

према Бугарској. У другу групу спадају ниске шуме храста, цера и букве. Следећу 

групу представљају деградиране шуме и шикаре, а последњу чине необрасле шумске 

површине и камењари. Значајан део шумског фонда се налази у приватном власништву 

и он је у доста незадовољавајућем стању. Услед неконтролисане сече и слабе контроле 

промета дрвета има доста шума које би се могле сврстати у категорију јако 

искоришћених шума. Нарочито је ова појава изражена последњих година, када је 

дошло да знатног поскупљења осталих врста огрева (Илић Т., 1985.). 
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Табела 42. Површине шумског подручја у књажевачком крају 

Власништво Укупна површина (ha) 
Шуме и шумско 

земљиште (ha) 
3
 

Остало    земљиште 

(ha) 
4
 

Државне шуме 18 238,68 16 460,78 1 777,90 

Приватне шуме 27 094,00 27 094,00 - 

УКУПНО 45 332,68 43 554,78 1 777,90 

Извор: Група аутора, 2010. 

        

       Лов и риболов 

 

       У овом крају постоје четири ловишта, од којих ловиштем Стара планина газдује 

ЈП"Србија шуме", а осталим Ловачки савез Србије. Основне карактеристике стања 

дивљачи у овим ловиштима су недовољна бројност и квалитет дивљачи у односу на 

бонитет станишта, односно еколошки капацитет ловишта (Просторни план општине 

Књажевац, 2011.). 

       Књажевачки крај има повољне услове за узгој калифорнијске пастрмке. 

Изузимајући пар газдинстава која се баве узгојом ове врсте пастрмке на малим 

површинама, овај потенцијал готово да није искоришћен (Стратегија руралног развоја 

општине Књажевац, 2010.). 

 

3.2.3. Рударство 

 

       Металичне и неметаличне минералне сировине 

 

       Рударство у књажевачком крају је веома старо и сматра се да се развијало још у 

предримском периоду. Римско рударење на овим теренима везано је за истраживање и 

експлоатацију пре свега злата, сребра и гвожђа. Управо је изградња војних утврђења 

била везана за заштиту рударске експлоатације и топионичарства. Остаци 

топионичарства су пронађени у војном утврђењу које су Римљани изградили код Равне. 

Слично утврђење постоји и југоисточно од Књажевца, на локалитету Бараница. Остаци 

рударења из овог периода, али и скорија истраживања, указују на то да се у "утроби" 

Старе планине налазе богата налазишта (Милосављевић М., 2012.). 

       Римски рударски радови, у виду добро очуваних подземних рударских просторија, 

констатовани су углавном у Заглавку и Буџаку и то: у околини села Алдинац (окна и 

поткопи), исто у околини Градишта, Причевца, између Алдинца и Репушнице, на 

локалитетима Алдина коса и Чука. Окна и поткопи су такође нађени код села Старо 

Корито, на локалитету Ранин Дол. На овим местима су констатоване и топионице. 

Поред експлоатације злата, сребра и бакра из примарних лежишта, Римљани су вршили 

и експлоатацију наносних лежишта (речни наноси). Остаци овакве експлоатације су 

очувани на подручју Калне и Балта Бериловца, али постоје налази да је експлоатација 

из речних наноса постојала и на Жуковској или Алдинској реци, и то на потезу између 

села Градиште и Жуковац. Топионице су констатоване код села Градишта, где је било 

                                                             
3
 Ту спадају површине под шумом, затим шумске културе (вештачки подигнуте састојине старости до 20 

година) и шумско земљиште које треба привести шумској култури (пошумити). 

4 То је земљиште за остале сврхе и неплодно земљиште. 
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рударско насеље (III век), затим код села Алдинца и између Алдинца и Репушнице 

(Стојаковић В., 1999.). 

       У новије време истраживања су вршена у периоду између два светска рата од 

стране Немаца и неких наших приватних концесионара. Ова истраживања су вршена у 

околини Градишта, Габровнице, Папратне, Иновске и Штитарске реке, на десној обали 

Тимока од Балта Бериловца до Габровнице. Прва истраживања лежишта гвожђа вршио 

је Д. Антула 1912. године, у околини Алдинца. Након завршетка Другог светског рата 

наставило се са истраживањима, а трагало се за ураном, бизмутом и златом. У периоду 

од 1956. до 1958. године, у околини Алдинца (Аљин дол), истраживање је изводио 

Рударско-топионичарски басен Бор. 1963. године стручњаци тадашњег Завода за 

привредни развој среза Зајечар и Завода за нуклеарне сировине из Београда вршили су 

геолошко-геофизичка истраживања рудних појава гвожђа (Милосављевић М., 2012.). 

       Књажевачки крај располаже следећим минералним сировинама: злато, и то, 

примарна лежишта у околини Алдинца, Градишта, Причевца, Дејановца, Габровнице, 

Папратне, Татрашнице, Новог Корита и у речним наносима Трговишког Тимока (од 

Балта Бериловца до Калне и од Штрпца до Књажевца), Белог Тимока (од Књажевца до 

Минићева) и њихових притока: Коритске, Берчиновачке, Жуковске, Алдинске, 

Габровничке, Јелашничке и Мале реке; бакар, има га у околини Алдинца, Репушнице и 

Градишта; олово, његово присуство је утврђено код села Зубетинац и Старо Корито; 

олово и сребро, резерве су процењене на око 500 t, лежишта се налазе недалеко од 

Дејановачке реке, а постоје појаве и код Алдинца и Старог Корита; гвожђе, лежишта се 

јављају код Градишта, Радичевца, Старог и Новог Корита, Дејановца, Папратне, 

Габровнице и Алдинца; уран, поред постојећих лежишта у Мездреји, Иновској реци и 

Габровници, где су иначе и извођени истражни и експлоатациони радови за време рада 

рудника уранијума, постоји велики број уранијумских појава, а најважнија су у 

Радичевцу, Алдинској реци и Папратни; титан, истраживања спроведена 1981. године 

указала су на његову значајну концентрацију у алувиону Трговишког Тимока, низводно 

од Жуковске реке; пирит, може се наћи код Локве, Репушнице, Алдинца, Папратне и 

Радичевца; манган, јавља се у околини Алдинца; волфрам, може се наћи у околини 

Репушнице, Градишта и Алдинца; молибден, у околини Алдинца; бизмут, код 

Алдинца, Градишта, Алдине реке и Жуковца; габро, јавља се на локалитетима Равно 

Бучје, Алдинац и Локва, са утврђеним резервама од 846 000 m³; пешчар, у Жуковцу; 

гранит, има га у Габровници и Равном Бучју, а резерве су око 412 000 m³; кварцне 

жице, забележене су код Габровнице, Иновске реке, Јање, Равног Бучја и Репушнице; 

кварцни песак, налази се на подручју села Балановац, Булиновац, Васиљ; глина, веће 

количине су регистроване код Габровнице и Берчиновца; пегматит, има га у Алдинцу; 

туф, има га у околини Књажевца; графит, налази се између Инова и Вртовца; кречњак, 

налази се на подручју Подвиса (Сибиновић М., 2008.). 

       Како се у књажевачком крају налазе извесна лежишта уранијума, било је покушаја 

отварања рудника уранијума у Кални, међутим, неке озбиљније експлоатације није 

било. Рудник је отворен 1957. године у експерименталне сврхе. Истраживања резерви 

вршили су Специјализовано предузеће основано у Кални и Завод за нуклеарне 

сировине у Београду. Технолошко истраживање је било поверено Институту "Борис 

Кидрич" из Винче. Сви радови су прекинути 1961. године, док је инсталисана опрема 

конзервирана до 1963. године. Анализе су говориле да, иако су за експлоатацију била 

утрошена велика средства, посао је био узалудан. Проценат уранијума био је свега 

0,1%, што није оправдавало експлоатацију (Стојадиновић Б., 1999.). 
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Слика 4. Рудник уранијума у Габровници 

Извор: www.srbijaplus.net 

 

       Угаљ 

 

       Развој рударства угља је крајем XIX века ушао у нову фазу развоја. У овом периоду 

се у околини Књажевца отварају рудници и започиње се са значајном експлоатацијом 

угља. Свој врхунац развој рударства угља остварује средином XX века, када је у 

књажевачком крају радило седам рудника. То су били: "Подвис", "Тресибаба" (Подвис), 

"Добра Срећа", "Благовести" (Вина), "Влашко поље" (Влашко поље) – камени угаљ;  

"Ћуштица" (Кална) – антрацит; "Дубрава" (Књажевац) – мрки угаљ. У овом периоду 

рударство је било главна снага индустријског развоја овог краја. Међутим, у току даљег 

привредног развоја, осим наведених капацитета, нису вршена значајнија улагања у 

развој рударства и индустрије, иако су за то постојали повољни услови, а неки каснији 

утицаји, пре свега економски и политички, довели су до затварања свих ових рудника. 

Последњи затворени рудник у овом крају био је рудник "Добра Срећа" у Вини, који је 

затворен 1972. године. Овакав развој ситуације имао је за последицу реструктуирање 

књажевачке привреде и отварање нових индустријских постројења, како би се 

запослило становништво (Сибиновић М., 2008.). 

       Отварањем рудника угља у Подвису и Вини, крајем XIX и почетком XX века, 

стварају се повољни услови за покретање привредног развоја овог краја. Важност 

рудника за привреду књажевачког краја огледала се и у томе што су они запошљавали 

локалну радну снагу. У сваком руднику овог краја је у деценији пред Други светски рат 

радило по 500 радника. Сељаци из оближњих села су радећи у рудницима обезбеђивали 

допунски приход. Не одлазећи са села, они се баве и пољопривредном производњом. 

Рударска села су постепено мењала традиционалну базу привредне активности и 

организације. Израдњом рударских колонија измењен је лик тих села, а та промена је 

најизраженија у селима Подвис и Вина. У тим селима се развија локална трговина 

угљем и мешовитом робом, а појављују се и различите услужне делатности (посебно 

услуге колског транспорта угља и петролеја, као и различите ковачке услуге)  

(Стојаковић В., 1999.). 

       

        Рудник "Добра Срећа" 

        

       Рудник каменог угља "Добра Срећа" налази се у селу Вина. Прва експлоатација је 

почела да се врши 1896. године и износила је 17 t годишње. То је тачно тридесет година 

од када је тадашњи окружни лекар у Књажевцу, Стеван Мачај, био регистровао појаву 
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угља на овој локацији. Први власник рудника био је Стеван М. Сибиновић, ковач из 

Књажевца, који је у овај рудник уложио сав свој труд (Сибиновић М., 2008.). Он је 

половином последње деценије XIX века од српске владе затражио концесију за 

истраживање и експлоатацију винског ћумура. На добијање концесије – рударске 

повластице, није дуго чекао. У тој иницијативи за коришћење природног богатства 

Србије, српска влада је видела зрачак наде за излажење из сиромаштва, беде и 

заосталости, јер концесија није подразумевала само запошљавање великог броја 

сиромашних сељака, већ је концесионар имао обавезе и према држави. Међутим, за 

отварање рудника био је потребан и новац и људи који знају како се то ради. И пред 

тога, Стеван Сибиновић је одлучио да почне са отварањем рудника и то са алатом који 

има и са људима који су живели у околини рудника (Милосављевић М., 2012.). 

       Стеван је праву експлоатацију угља почео да врши тек 1906. године и то траје до 

Првог светског рата, када Аустријанци одузимају рудник. Према неким проценама, у 

току рата Аустријанци су извукли око 40 000 t угља. Ради лакшег превоза угља 1917. 

године изградили су индустријски колосек уске пруге. Стеванов син, Драгомир Дракче 

Сибиновић, је 1923. године обновио рудник, запослио 310 рудара и остварио 

производњу од око 20 000 t угља годишње. Захваљујући прилично великој производњи 

за то време Сибиновић подиже помоћне рудничке зграде, амбуланте, закупљује 

индустријску железницу и подиже Брикетницу у Језави. Уследио је Други светски рат 

током кога је производња била незнатна. По ослобођењу производња поново бележи 

пораст. Највећа производња, од чак 95 000 t, забележена је 1960. године. Међутим, 

уследила је криза и Рударски институт у Београду предлаже затварање рудника, али се 

рудник некако одржао и радио смањеним интензитетом све до 1972. године, када је 

коначно затворен (Сибиновић М., 2008.). 

       Камени угаљ из овог рудника је хумусног порекла, сјајан и трошан и припада групи 

коксних, односно, гасних камених угљева. Веома је повољан за коксовање. На основу 

раније вршених бушења, у периоду од 1947. до 1961. године, резерве су процењене на 

око 2 000 000 t, што би омогућило рад за још двадесет година, уз производњу од око 

100 000 t. Како би се рудник активирао потребно је из њега исцрпети сву воду, јер је 

већи део потопљен, или изабрати ново место за експлоатацију (Стојадиновић Б., 1999.). 

 

       Рудник "Благовести" 

 

       Овај рудник се налази недалеко од рудника "Добра Срећа" и такође је рудник 

каменог угља. Основао га је Ђорђе Вајферт 1924. године. Овај угаљ је углавном 

користио Бор. Рударску повластицу је од власника 1930. године преузело Друштво за 

експлоатацију горива из Београда. Рудник је радио и после Другог светског рата, али се 

угасио седамдесетих година XX века, када су почели да се гасе и остали рудници у 

овом крају (Стојадиновић Б., 1999.). Камени угаљ из овог рудника има иста својства као 

и угаљ из рудника "Добра Срећа". Хумусног је прекла, сјајан и трошан, са око 6 500 cal, 

са доста пепела и сумпора (Милосављевић М., 2012.). 

 

       Рудник "Тресибаба" – Подвис 

 

       Прва незнатна експлоатација каменог угља започета је 1884. године. Три године 

касније повластицу од двадесет четири рудна поља купује Никола Ђорђевић, жандарм 

из Књажевца. Међутим, он није успео да организује неку значајнију експлоатацију. 

Тако ће све бити до 1909. године, када власник рудника постаје Ђорђе Вајферт. 1911. 

године забележена је производња од 2 000 t. За време Првог светског рата угаљ су 
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експлоатисали Аустроугари, а потом и Немци. По завршетку рата власници рудника 

постају Ђорђе Вајферт и Француско друштво радника, а за управника је постављен 

Никола Ђорђевић. Читава производња се тада пласирала у Бор. Од 1927. године до 

Другог светског рата власник рудника је било Друштво за експлоатацију горива из 

Београда. У руднику се догодила и једна несрећа 1. октобра 1958. године. Због пожара 

на трансформатору, живот је изгубио шездесет један рудар. Рудник је званично 

затворен 30. септембра 1968. године (Стојадиновић Б., 1999.). 

       Камени угаљ из овог рудника је хумусног порекла, полусјајан и припада групи 

племенитих угљева, а налази се на прелазу између камених и мрких угљева. Оно што је 

отежавало експлоатације јесте то што су слојеви угља неравномерно распоређени. У 

периоду од 1947. до 1962. године вршена су разна бушења и истраживања, која су 

показала да се не ради о резервама које би обезбеђивале сигурну експлоатацију. 

Почетком 1966. године стање резерви угаља у овом руднику било је 140 000 t, а то је по 

рударским стандардима довољно за експлоатацију од осамнаест месеци. То је значило 

да су резерве угља на локацијама у Подвису исцрпљене, а нове нису доказане, тако да 

не постоји могућност за даљу експлоатацију (Сибиновић М., 2008.). 

 

       Рудник "Влашко Поље" 

 

       Рудник "Влашко Поље" је рудник каменог угља. Налази се код истоименог села и 

удаљен је од Књажевца 27 km. Истражни радови су почели још 1903. године, док се са 

експлоатацијом почело тек 1946. године и она је трајала до 1950. године, када је рудник 

обуставио рад. Истраживачки радови су обновљени 1959. године и трајали све до 

угљарске кризе 1962. године. Примитивна експлоатација неких површинских слојева, 

али мањег обима и искључиво у експериментално-истраживачке сврхе, почела је 1991. 

године (Стојадиновић Б., 1999.).  

       Камени угаљ овог рудника припада групи коксних угљева, али се због високог 

садржаја сумпора (6-7%) и пепела (40%) не може рационално користити. Укупне 

резерве овог лежишта износе око 3 000 000 t (Просторни план општине Књажевац, 

2011.). 

 

       Рудник "Дубрава" 

 

       Овај рудник лигнита се налази у атару приградског, истоименог насеља. 

Експлоатација је почела 1922. године са свега осам рудара. Повластица је тада 

додељена Окружној тимочкој банци и Драгољубу Радовановићу из Књажевца. Већ 

наредне године рудник запошљава 73 радника, који су произвели 2 167 t угља. 

Наредних година производња се готово преполовила. Због великих производних 

трошкова и лошег квалитета угља, експлоатација је обустављена 1959. године 

(Стојадиновић Б., 1999.). 

       По степену угљенизације угаљ овог рудника чини прелаз од лигнита ка мрким 

угљевима. Ради се о једном мањем лежишту са резервама око 300 000 t (Просторни 

план општине Књажевац, 2011.). 
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Карта 13. Рудници у општини Књажевац 

Извор: Сибиновић М., 2008. 

 

       У периоду између два светска рата књажевачки рудници били су носиоци 

привредног развоја овог краја. Осим што су запошљавали велики број радника, 

рударство је позитивно утицало на развој других привредних делатности. Затварањем 

последњег рудника у овом крају 1972. године, престаје рударска производња, што је 

довело да стагнације привредних активности. Оно што би било од изузетног значаја за 

овај крај јесте поновно активирање ових рудника, што би могло бити развојна 

перспектива краја. Међутим, пре тога морају бити спроведена истраживања која треба 

да покажу да ли се поновно активирање ових рудника уопште исплати, али за то су 

неопходна и велика улагања. 

 

3.2.4. Индустрија 

 

       Први индустријски капацитети у књажевачком крају јављају се крајем XIX века, 

тачније 1885. године, када је отворен рудник каменог угља у Вини, а нешто касније је 

отпочела и експлоатација каменог угља у Подвису. Иако су за то постојали повољни 

услови, развој индустрије и рударства у току дужег временског периода кретао се веома 

успореним темпом (Илић Т., 1985.). Један од разлога кашњења развоја индустрије у 

Књажевцу и околини јесте кашњење у електрификацији. Електрификација Књажевца 

почела је тек половином двадесетих година XX века. У периоду између два светска 

рата развој индустрије у књажевачком крају био је скроман. У Књажевцу су, уочи 

Другог светског рата, постојали следећи индустријски објекти: фабрика коже "Табана", 

циглана, машинска радионица, неколико млинова, фабрика ратлука и бомбона и 

винарски подрум. Изграђени индустријски објекти у том периоду представљају почетак 

развоја индустрије, који ће се успешно наставити у другој половини XX века 

(Милосављевић М., 2012.). 
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      Све до 1960. године индустрија је била заступљена капацитетима из предратног 

периода, а од 1961. године развој индустрије је ушао у нову фазу, која се одликује 

динамичнијим развојем. Уследиле су измене у економској политици, којима је 

омогућено веће издвајање новчаних средстава за развој недовољно развијених 

подручја. Захваљујући многим инвестицијама створени су услови да неке организације, 

које су до тада имале сва обележја занатских организација, превазиђу оквире занатске 

производње и сврстају се у групу индустријских предузећа. Повећањем индустријске 

производње и броја запослених у оквиру ње дошло је до значајних структурних 

промена у привреди. То је довело до повећања удела индустрије у формирању 

друштвеног производа, дохотка и акумулације. Међутим, иако је ово период 

динамичног развоја индустрије, важно је истаћи да су овакви резултати постигнути у 

веома тешким условима привређивања. У овом периоду су сви рудници у овом крају 

затворени, а то је представљало тежак ударац за привреду Књажевца, јер су они у то 

време запошљавали 400 до 500 радника (Илић Т., 1985.). 

       Док су 1960. године пословала само два индустријска предузећа, 1985. године било 

их је седамнаест. Тада се индустријска производња базирала на металопрерађивачкој 

делатности, машиноградњи, производњи грађевинског материјала, производњи 

финалних производа од дрвета, производњи готових текстилних производа, 

производњи кожне обуће, прехрамбених производа и графичко-издавачкој делатности. 

До средине осамдесетих година XX века индустрија је била водећа привредна 

делатност овог краја (Илић Т., 1985.). 

       Динамичан и брз развој индустрије у овом крају довео је до великих промена. 

Дошло је до значајног пораста производње и дохотка, било је све више запослених, 

побољшан је животни стандард и општи услови за живот и рад становништва. 

 
Табела 43. Број запослених у индустрији и укупан број запослених у периоду од 1973. до 2008. 

године 

Број 

запослених 

1973. 1980. 1990. 2000. 2008. 

број % број % број % број % број % 

Индустрија 2 834 35,2 6 036 49,0 8 192 59,9 5 538 56,3 2 943 41,6 

Укупно 8 062 100 12 367 100 13 840 100 9 844 100 6 829 100 

Извор: Група аутора, 2010. 

 

       Број запослених у индустрији, као и укупан број запослених, константно је растао 

из године у годину, све до 1990. године, када је у овом крају било највише запослених, 

а само у индустрији је радило чак 59,9% од укупног броја запослених. Током 

деведесетих година XX века број запослених у индустрији се смањује, а тај тренд је 

настављен и на почетку XXI века. 

       Осамдесетих година XX века, у време највећег успона књажевачке привреде, 

остварен је и највећи национални доходак. Највећи удео у његовом стварању, са 44,6%, 

имала је индустрија. У стварању националног дохотка индустрија је примарно место 

заузимала све до 2000. године, када уступа место пољопривреди.  
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Табела 44. Укупан национални доходак и удео индустрије у националном дохотку у периоду од 

1973. до 2005. године (у хиљ. дин.) 

  Индустрија Укупно 

1973. 
Износ НД 136 981 510 181 

% 26,9 100 

1980. 
Износ НД 1 075 395 2 408 833 

% 44,6 100 

1990. 
Износ НД 595 788 1 278 999 

% 46,6 100 

2000. 
Износ НД 297 273 1 116 225 

% 26,6 100 

2005. 
Износ НД 743 245 2 304 962 

% 32,2 100 

Извор: Група аутора, 2010. 

 

       Деведесетих година XX века уследила је нова фаза у развоју индустрије, која је, 

међутим, проузроковала многе негативне последице. Због друштвено-политичке 

ситуације у којој се земља нашла, пре свега због економских санкција и ратова, 

привреда, не само књажевачког краја, већ и целе земље, била је готово уништена. Нека 

предузећа су наставила са радом, али смањеним интензитетом, док су нека у 

потпуности обуставила производњу.  

       Што се тиче тренутне ситуације књажевачке привреде она је у такозваном "периоду 

транзиције", који се огледа у приватизацији индустријских предузећа. Циљ је да се 

индустрија обнови улагањем приватног капитала, тако да су неке друштвене фабрике 

прешле у приватни сектор финансирања. До 2008. године извршена је приватизација 

следећих већих друштвених предузећа: Фабрика обуће "Леда", Фабрика сирева 

"Џерси", Грађевинско предузеће "Миле Јулин" и Млинско-пекарско предузеће 

"Млинпек". ППК "Џервин" је у процесу власничког преузимања, јер је поноштена 

приватизација крајем 2005. године (Сибиновић М., 2008.).  

       Процес реструктуирања и власничке трансформације је делимчно успешан или је у 

току. Најбитнији извозници у општини су: "Falc east", чији се производи пласирају на 

европско тржиште, "Сербина", која извози на италијанско тржиште, "SCS", извози на 

немачко тржиште и АД "Тина", које извози дечије кревете у Француску, Италију и 

Немачку (Просторни план општине Књажевац, 2011.). 

 

       Индустријска предузећа 

 

       Фабрика мотокултиватора и трактора "ИМТ Књажевац" води порекло од мале 

занатске радионице основане 25. августа 1950. године под називом "Фонд за 

механизацију". Почела је са свега три радника и временом израсла у модерну, у Европи, 

а и у свету, познату фабрику мотокултиватора, мотора и пољопривредних оруђа. На 

самом почетку свог постојања радионица је вршила поправку и одржавање 

пољопривредних оруђа и алата сеоских радних задруга, које су се у то време масовно 

оснивале у књажевачком крају (Јовановић Б., 1995.). У периоду од 1950. до 1962. 

године радионица је неколико пута мењала назив. Основна делатност радионице у то 

време биле су услуге и послови по поруџбини грађана, земљорадничких задруга и 

околних рудника. Покушавало се и са освајањем сопствених производа, међутим, то је 
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ишло врло тешко, јер није било опреме, стручног кадра и пословног простора. Зато се 

почело са прерадом старих парних локомотива у парне ваљке, који су у то време били 

доста тражени. Ова производња се касније напушта, јер више није било старих 

локомотива (Илић Т., 1985.). 

       У кооперацији са "Змајем" из Земуна почиње производњу машина за транспорт и 

селекцију зрнасте хране и транспортера за зрнасту и кабасту храну. Нови послови су 

довели до знатног повећања броја запослених. Током 1966. и 1967. године изграђена је 

прва фабричка хала од 3 000 m² са свим пратећим објектима. Фабрика је остварила 

довољан напредак да потпише први петогодишњи уговор о пословно-техничкој 

сарадњи и кооперацији на производњи мотокултиватора и малих трактора са немачком 

фирмом "Agria werke". У међувремену, тачније 1. јануара 1970. године, фабрика се 

припаја Индустрији машина и трактора из Београда, као посебна пословна јединица. 

Током 1973. године пуштена је у редовну производњу новоизграђена хала, знатно веће 

величине од првобитне (6 400 m²) и са новом опремом. На тај начин су отклоњена уска 

грла у производњи, што је до тада било ограничавајући фактор повећања производње. 

Назив, Фабрика мотокултиватора и трактора "ИМТ", фабрика носи од 1. јануара 1974. 

године (Илић Т., 1985.). 

       Фабрика је убрзо постала водећа у земљи у овој врсти пољопривредне 

механизације, у којој учествује са више од 80% укупне производње. Своје производе 

фабрика је пласирала и на инострано тржиште, у многе земље Европе (Холандија, 

Белгија, Италија, Немачка), али и у неким земљама Азије и Африке (Јовановић Б., 

1995.). 
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Графикон 7. Кретање броја запослених у фабрици "ИМТ Књажевац" 

Извор: Архив предузећа "ИМТ Књажевац" 
 

       На претходном графикону се види да је највише запослених у фабрици било 1985. 

године, када је и привреда Књажевца била у највећем успону. Криза деведесетих 

година XX века одразила се и на кретање броја запослених. Број запослених је почео да 

се смањује после 1985. године, али је интензивиран током деведесетих година. 

Предузеће није успело да санира последице кризе, тако да је на почетку XXI века 

запошљавало свега 10,5% радника у односу на 1980. годину. Међутим, све до данас ово 

предузеће није приватизовано, што је био један од приоритетних циљева. Једино је у 
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функцији бизнис инкубатор, који има за циљ да подстакне развој малих предузећа 

користећи постојећу инфраструктуру. 

 

       Индустрија конфекције "Бранка Динић" настала је спајањем две занатске 

радионице: Кројачке радионице "Младост" и Радионице за израду јоргана и душека 

"Прогрес". Конституисана је крајем 1958. године као Занатска радна организација 

"Конфекција". У свом развојном путу више пута је мењала своје име, а назив "Бранка 

Динић" понела је од децембра 1964. године (Стојадиновић Б., 1999.).  

       Развојни пут ове организације био је веома тежак. Односи који су владали на 

тржишту и релативно неповољан положај текстилне индустрије утицали су на то да је 

она била оријентисана на производњу разноврсних производа и у малим количинама. 

Са друге стране, доста застарела опрема није омогућавала рентабилну производњу. 

1964. године напушта се дотадашњи програм производње и акценат је стављен на 

производњу конфекцијског рубља. Средином 1969. године престао је са радом погон за 

производњу јоргана и душека. Значајан корак у развоју "Бранке Динић" учињен је 

инвестиционим програмом за реконструкцију и изградњу фабрике, која је извршена у 

периоду од 1971. до 1975. године. За изградњу фабрике сама организација је обезбедила 

50% потребних средстава. Временом је фабрика израсла у организацију 

специјализовану за производњу квалитетних мушких кошуља и женских блуза, 

остварујући годишњу производњу од око три милиона јединица у погонима у 

Књажевцу и Вини (Илић Т., 1985.). 

       Својим производима ова фабрика се пробила на домаће, али и на инострано 

тржиште. Имала је дугогодишњи уговор са немачком фирмом "Линкрон". Поред 

Немачке, своје производе извозила је и у Аустрију, Швајцарску, Француску, Мађарску, 

Пољску, САД и Алжир. Често је извоз износио 50-60% укупне производње 

(Стојадиновић Б., 1999.). 
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Графикон 8. Кретање броја запослених у фабрици "Бранка Динић" 
Извор: Архив предузећа "Бранка Динић" 

        

       Криза деведесетих година XX века погодила је и ово предузеће. Како би се 

остварила што продуктивнија производња, почетком деведесетих година због 

наступајуће кризе број запослених је смањен на 668. Број запослених је наставио да се 

смањује и у наредном периоду. Ово предузеће је 22. јануара 2010. године обрисано из 

регистра код Агенције за привредне регистре и званично више не постоји (www.ark.rs). 
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       Индустрија обуће и пластике "Леда" основана је 30. септембра 1959. године 

одлуком Народног одбора општине Књажевац. Од оснивача фабрика је добила скромна 

средства: две зграде у центру града, грађене за зелену пијацу и потребе ловачког 

друштва и износ од 2 885 000 динара у виду кредита за адаптацију зграда, набавку 

машина и почетни фонд обртних средстава. Убрзо су обе зграде адаптиране и једна је 

претворена у производни погон, а друга је била намењена административној служби. 

Набављена је и неопходна опрема за фабрику, а 98 радника се шест месеци обучавало 

за произвођаче обуће и техничке руководиоце у београдским фабрикама обуће 

"Пролетер" и "Петар Велебит". У регистар привредних организација фабрика је 

уписана 20. марта 1961. године. Тада се почело са пробном производњом са укупно 110 

радника. У свој програм производње фабрика је увела све врсте кожне обуће: мушку, 

женску и дечију. Касније, по преласку на редовну производњу, фабрика добија име 

"Леда", по митолошкој лепотици, која симболише њену орјентацију и жељу колектива 

да потрошачима презентира елегантну и модерну женску ципелу (Архив предузећа 

"Леда"). 

       Прва година рада је била најтежа, јер се почело врло скромно, у згради која није 

одговарала потребама индустријске производње, без довољно машина и без икаквог 

искуства у креирању модела. Неискусни колектив се сусрео са још једним проблемом, а 

то је био широки асортиман производа, тако да се нису могли постићи неки нарочити 

резултати у условима све израженије конкуренције, на домаћем, али и на иностраном 

тржишту. Након детаљног истраживања захтева тржишта, одлучено је да се престане са 

производњом дечије и мушке обуће и да се фабрика у наредном периоду оријентише на 

производњу женске обуће. Таква оријентација фабрике се убрзо показала исправном. 

Захтеви потрошача постајали су све већи, па се 1964. године прешло на рад у две смене. 

Тако је ова фабрика, која је била једна од најмлађих фабрика обуће у земљи, прва увела 

рад у две смене у обућарској индустрији. Дакле, преоријентацијом на производњу 

женске обуће, увођењем двосменског рада, освајањем домаћег и страног тржишта, 

фабрика је из године у годину повећавала обим производње и самим тим остваривала 

све боље финансијске резултате (Архив предузећа "Леда"). 

       Од 1969. године прелази се у нове хале, површине 16 000 m², са магацинским 

простором, рестораном, амбулантом, салом узорака и другим објектима. Међутим, 

стари објекти нису остали празни и неискоришћени. Они су адаптирани и опремљени за 

производњу пластичних пета и флека. Индустрија обуће и пластике "Леда" је током 

1984. године запошљавала око 3 000 радника, од чека је 70% била женска радна снага. 

Исте године произведено је 2 300 000 пари обуће. Преко 50% укупне производње 

извожено је у земљама Западне Европе и Америку, а деведесетих година у Русију и 

Италију. Крајем осамдесетих година XX века, на светском тржишту је тражња за 

обућом ове фабрике била већа од расположивих капацитета, па је тако "Леда" била 

принуђена да увози скупе материјале и алате за производњу висококвалитетне обуће  

(Илић Т., 1985.).         

       Укупан број запослених у овој фабрици се од њеног оснивања, па све до 1985. 

године, константно повећавао из године у годину, да би у наредном периоду почео да 

се смањује. То смањење је посебно било изражено деведесетих година. Тада је "Леда" 

смањила и производњу на свега 20% и претила је опастност да се фабрика затвори. 

Међутим, то се није догодило, јер је од 2004. године фабрика у власништву некадашњег 

италијанског пословног партнера "Falc East", а обућа је намењена тржишту Западне 

Европе (Сибиновић М., 2008.). 
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Графикон 9. Кретање броја запослених у фабрици "Леда" 

Извор: Архив предузећа "Леда" 

 

       Тимочка индустрија намештаја "Тина" настала је 27. октобра 1945. године, када су 

једанаест столара са положеним мајсторским испитом основали "Занатско-столарску 

задругу". Задруга је дуго оскудовала у свему. Коришћени су ручни алати уместо 

машина, радни услови су били јако лоши, честе селидбе, све је то отежавало 

производњу. 1959. године настаје Фабрика намештаја "Универзал". Њен рад се у 

почетку заснивао на поправци намештаја и столарије. Када је пресељена и када је 

добила одговарајуће машине, делатност се постепено шири. Најпре се израђивала 

столарија за сеоске задружне домове, затим за Књажевац и места ван општине и 

региона. Фабрика је најбоље резултате остварила у периоду између 1969. и 1975. 

године. Производни програм се тада заснивао на производњи класичног кауча, 

кухињског намештаја, ормара и слично. У периоду између 1974. и 1976. године, на 

Бошеву, градила се нова, много пространија фабрика (Илић Т., 1985.). 

       Током 1976. године дошло је до спајања Фабрике намештаја "Универзал" и 

Фабрике намештаја "25. мај" из Минићева у Тимочку индустрију намештаја "Тина", са 

седиштем у Књажевцу. Међутим, уследио је период који је био јако тежак за фабрику. 

Иградња нове фабрике је спречила њено рентабилно пословање све до 1984. године. 

"Тина" се бавила производњом гарнитурног и комадног намештаја, као и дечијим 

креветима и колевкама. За потребе "ЕИ Ниш" производила је палете. Фабрика је 

располагала и капацитетима за примарну прераду дрвета (Илић Т., 1985.). Од 1991. 

године уводи се нови производни програм од буковог дрвета, са доминантним учешћем 

производа намењених деци, интензивирано је улагање у технолошки развој и извршена 

је трансформација имовине и створено је акционарско друштво "Тина". Фабрика 

наступа на међународним сајмовима произвођача намештаја и њени производи су увек 

запажени и праћени наградама за квалитет и дизајн. Своје производе пласира како на 

домаће, тако и на инострано тржиште. Извози се у Немачку, Француску, Енглеску, 

Грчку, Хрватску, Шпанију и Канаду (www.adtina.rs). 

       Почетком деведесетих година, због кризе, производња је смањена, али се "Тина" у 

тим тешким условима одржала и била једина књажевачка фабрика која није отпустила 

велики број радника. Десетак година се пословало са око 60% капацитета, а од 2001. 

године производња је знатно повећана. 2005. године у овој фабрици је радило 300 
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радника и можемо рећи да је она један од ослонаца будућег развоја књажевачке 

индустрије (Сибиновић М., 2008.). 

 

       ППК "Џервин" настао је још 1920. године, када је формиран воћно-лозни расадник. 

После рата прерастао је у Пољопривредно добро "Тимок", а 1927. године формирана је 

Виноградарско-земљорадничка задруга, на чијим темељима је 1961. године настао 

Пољопривредни комбинат "Џервин" (Илић Т., 1985.). Шездесетих година почели су да 

се подижу сопствени виногради. Прва плантажа, површине 40 ha, подигнута је 1954. 

године, на месту Липар. Са производњом воћних сокова почело се 1964. године, што је 

иницирало да се од 1969. године почне са подизањем првих плантажа воћњака. Исте 

године је завршена доградња "Подрума" и проширени капацитети на 1 000 вагона 

грожђа и 3 500 вагона воћа, што је утицало и на бржи развој примарне производње у 

воћарству и виноградарству. Прва плантажа вишања, на површини од 55 ha, подигнута 

је 1970. године. У наредном периоду повећавају се и површине под малином. У састав 

ППК "Џервин" до 1975. године ушли су ТЗ "Тупижница" из Бучја, ПЗ "Церје" из Белог 

Потока, ПЗ "Миџор" из Калне, "Напредак" из Књажевца, "Слога" из Минићева и 

Прехрамбена индустрија "Тимофлора" из Књажевца (Стојадиновић Б., 1999.). 

       После ових интеграција ППК "Џервин" је постао главни носилац послова који су се 

односили на унапређење пољопривредне производње и на индустријску прераду воћа, 

поврћа и грожђа. Дугом традицијом у производњи грожђа, каснији развој воћарства и 

сталном производњом у ратарству и сточарству, створени су услови за подизање 

прерадних капацитета и настанак Пољопривредно-прехрамбеног комбината "Џервин". 

"Подрум", "Тимофлора", "Млинпек" и "Џерси" представљали су основне прерадне 

капацитете, који су вршили прераду сировина примарне производње у финалне 

производе (Илић Т., 1985.). 

       ООУР "Подрум" је 1984. године постао веома модеран индустријски објекат за 

смештај и дораду вина и ракије, капацитета 80 000 t. Ту су се производиле различите 

врсте белих и обојених вина, али производила се и ракија, јачине 25-50%. Такође су се 

производили и концентрати, сирупи и воћни сокови од разних врста воћа. У саставу се 

налазила и хладњача, капацитета 5 500 t (Сибиновић М., 2008.). 

       ООУР "Тимофлора" је имао капацитете за прераду воћа, поврћа и чајева од 20 000 t 

готових производа. Иначе, производио је следеће производе: пастеризовано воће, 

компоте, слатко, џемове и мармеладе, пастеризовано поврће, стерилизовано поврће, 

дехидрирано воће, производе од шумских плодова и друго (Илић Т., 1985.). 

       ООУР "Млинпек", основан је при ППК "Џервин" и располагао је смештајним 

капацитетима – силосима за 900 вагона пшенице, изграђених 1969. године, сопственим 

млином и пекаром. Пекара је пуштена у рад 1. маја 1980. године. "Млинпек" је 

производио све типове брашна, хлеба и пецива (Стојадиновић Б., 1999.). 

       У саставу ППК "Џервин" налазио се и ООУР "Џерси". Ова млекара је настало 1981. 

године за прављење специјалних сирева, али и за подстицај (осавремењивање) 

сточарске производње, посебно млекарства. Званично је почела да ради септембра 

1984. године (Стојадиновић Б., 1999.). Њен капацитет је био 85 000 l млека прераде 

дневно. Опремљена најсавременијом опремом вршила је прераду крављег, овчијег и 

козјег млека у специјалне сиреве широког асортимана за снабдевање домаћег и 

иностраног тржишта (Илић Т., 1985.). На тржишту су највише били тражени "Фета", 

чија је максимална производња износила око 1 700 t годишње, и "Тимси", чија је 

производња годишње износила око 200 t (Стојадиновић Б., 1999.). На подручју 

општине имала је четрдесет сабирних центара, а планирала је да отвори и опреми још 

петнаест. Разним економским мерама настојала је да подстиче производњу млека у 
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свим селима књажевачког краја. Пре свега, то су биле благовремене исплате 

испоручених количина млека. Количина масноће у млеку лабораторијски се мери скоро 

свакодневнео и код сваког произвођача, тако да су критике у овом погледу сведене на 

најнижу меру. У састав млекаре налазила се фарма оваца у Кални (Јовановић Б., 1995.). 

Тренутно је "Џерси" у стечају и даља судбина предузећа зависи од тока стечајног 

поступка. 

       ППК "Џервин" био је добитник многих највећих признања за квалитет својих 

производа. Своје производе извозио је у Јапан, Немачку, Русију и САД, а 1986. године 

био је на четвртом месту у тадашњој СФРЈ по извозу пољопривредних производа 

(Јовановић Б., 1995.).               
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Графикон 10. Кретање броја запослених у ППК "Џервин" 

Извор: Архив предузећа "Џервин" 

 

       Највише запослених у овом комбинату било је 1985. године и од тада је број 

запослених почео да се смањује. Настала криза деведесетих година XX века је знатно 

утицала на производњу ове фабрике, тако да је отпуштен значајан број радника. Током 

2005. године започео је процес приватизације. Међутим, у том процесу се јавио 

проблем због нерешених својинских односа, али и недостатка знања да се велики 

пољоприврдни комбинат реструктуира, тако да је почетком 2008. године приватизација 

поништена (Сибиновић М., 2008.). Како је пољопривредна производња велики 

потенцијал књажевачког краја, али и целе Србије, пољопривредни комбинат би могао 

да буде значајна тачка ослонца у будућем развоју овог краја. 

       Најзначајнији активни прерадни капацитети, битни за пољоприпреду Књажевца, 

су: "Стокоимпекс", једна од малобројних кланица којима је дозвољен извоз меса на 

тржишту Европске Уније, "Тимомед", који се бави производњом, откупом, прерадом и 

паковањем меда и пчелињих производа, мали вински подруми, којих има око десетак, а 

неки од њих производе врхунска вина која се продају по ексклузивним ресторанима, а 

највећа међу њима је винарија "Јовић", неколико мини сушара, које углавном нису 

специјализоване за једну врсту производње, већ суше печурке, сакупљено биље, 

шипурак, воће, млинови у селима Штрбац, Слатина и Дебелица, предузеће "Десинг", 

које је регистровано у Београду, али се у Књажевцу обавља откуп воћа и производња 

топинга и воћних прелива (Стратегија руралног развоја оптштине Књажевац, 2011.). 

       Што се тиче текстилне индустрије, предузеће "Бранка Динић", које је било једно од 

обележја Књажевца, званично више не постоји. Радници који су били запослени у овом, 

некада великом предузећу, сада су радници приватних конфекцијских предузећа. То су: 
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"Аzzaro", "Beba kids" и "Lanteks". Из области обућарске индустрије активна предузећа 

су "Serbina" и "Falc east", који користи просторије некадашњег предузећа "Леда". У 

Подвису послује предузеће "SCS plus", које се бави производњом намештаја. Активно 

предузеће је и "Алфа клима", основано 1995. године као приватно предузеће 

специјализовано за производњу термотехничке опреме из области климатизације, 

хлађења и вентилације (www.alfaclima.co.rs). Од 1994. године на подручју Књажевца 

активно је предузеће "Шуком", које се бави производњом котлова. Своје производе 

пласира на домаће тржиште, али и на тржишта свих бивших југословенских република, 

Италије, Француске и Бугарске (www.sukom.co.rs).  

 

3.2.5. Туризам 

    

       Књажевачки крај је неописиве лепоте. Ту је обиље шума, зеленила, потока, река, 

лековити термални извор. Књажевачка излетишта са својим природним лепотама јесу 

право место за одмор и рекреацију. Ту је и Стара планина која пружа могућности за 

развој туризма и одржавање спортских манифестација. Овај крај се одликује и богатим 

културним наслеђем. У близини Књажевца су ископине старог римског града Timacum 

Minus, док је у близини села Равна археолошки етно парк са бројним споменицима из 

римског периода. Ту се налази Музеј виноградарства и винарства. Првенствено због 

добре локације и саобраћајне повезаности са осталим деловима земље, можемо рећи да 

књажевачки крај има повољан туристички положај. 

       Захваљујући разноврсним природним и антропогеним туристичким вредностима 

књажевачки крај пружа могућности за развој различитих видова туризма. Пре свега, то 

су планински и спортско-рекреативни туризам, затим бањски туризам, ловни туризам, 

културно-манифестациони туризам. У неколико сеоских насеља се покушава са 

развојем сеоског туризма. Међутим, то је тешко остварљиво, с обзиром на тренутну 

демографску ситуацију у сеоским насељима овог краја. 

 

       Природне туристичке вредности 

 

       Књажевачки крај је веома богат природним лепотама погодним за развој разних 

видова туризма. Највреднији туристички потенцијал овог краја јесте Стара планина са 

парком природе. Монументалност Старе планине се заснива на њеним великим 

димензијама. То је најдужа и највиша планина у Источној Србији. Са туристичког 

становишта њена јединственост и изузетност као природног феномена се заснива 

управо на оним њеним деловима који су виши од 1 200 m надморске висине. По тим 

планинским пространствима, којих нема у другим деловима Источне Србије, Стара 

планина представља јединствени планински регион. Међутим, Стара планина није само 

највиша планина Источне Србије, него су планине тих висина ретке и ван ове области. 

То још више наглашава изузетност и јединственост Старе планине, односно њених 

највиших делова. Управо ти делови ове планине, због својих великих висина, крију у 

себи могућност специфичне туристичке валоризације (Рушумовић Р., 1974.). 

       Стара планина представља природно богатство изванредног значаја. Фасцинантна 

лепота нетакнуте природе чини је једном од најлепших планина. Оштри и благи 

успони, простране ливаде, долине, комплекси обрасли четинарском шумом, 

разноврстан биљни и животињски свет, само су нека од обележја ове планине. Пет 

месеци снежног покривача и надморска висина, представљају климатске и морфолошке 

вредности за изградњу дугих скијашких стаза (Сибиновић М., 2008.). Као подручје 

изузетне геолошке разноврсности, морфо-хидролошке дисецираности, са развијеним и 
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очуваним диверзитетом флоре и фауне, Стара планина је маја 1997. године проглашена 

за Парк природе од стране Владе Републике Србије (Миловановић Б., 2010.). 

       Парк природе "Стара планина" обухвата укупно 142 219,64 ha, од чега се 57 968 ha 

налази на територији општине Књажевац. Значај овог подручја се огледа, пре свега, у 

хидролошким и хидрогеолошким особеностима и присуству традиционалног облика 

живота и културних добара. Стара планина представља један од флористички и 

фаунистички најразноврснијих делова Србије и читавог Балканског полуострва. 

Карактерише је укупно богатство и разноврсност типова станишта, као и присуство 

многобројних ендемичних и реликтних биљака и животиња. У оквиру парка 

дефинисани су три строга резервата природе. Бабин Зуб, који представља морфолошку 

структуру, планински врх који показује асиметрију по уздужној оси. Највиши део има 

изглед узаног платоа који се према северозападу завршава стеновитим отсецима у 

дужини од око 1,5 km. Укупна површина износи 44 ha и на њој су развијене заједнице 

планинских пашњака, али и заједница субалпијске букве, као доминантне. Заштићен је 

1981. године. Голема река, који обухвата део заједница планинске букве, укупне 

површине 34,6 ha. Заштићен је 1981. године. Драганиште, који обухвата део заједнице 

смрчевих шума, која изграђује карактеристичан појас на Старој планини укупне 

површине 112,03 ha. Заштићен је 1981. године (Завод за заштиту природе Србије, 

2006.). 

       Водопад Бигреног потока има статус хидролошког споменика природе. Како је 

Стара планина номинована и за међународни статус заштите као резерват биосфере, 

Завод за заштиту природе Србије предлаже смањење површине парка, као и издвајање 

три зона са различитим режимом заштите. Зона са режимом заштите I степена би 

обухватала највредније делове планине и она се искључиво уводи ради њиховог 

очувања. У другој зони би биле допуштене ограничене људске активности, а у трећој 

зони парка би биле допуштене следеће активности: рекреација и пољопривреда (Завод 

за заштиту природе Србије, 2006.). 

       Стара планина, уз још неке планине у нашој земљи, сврстава се међу највеће 

потенцијале за развој планинског туризма. Док је Копаоник данас највећи активни 

планински туристички центар, Стара планина је још увек само велики еколошко-

туристички потенцијал, с обзиром да је туризам тек у зачетку. Сама морфологија терена 

и могућност дужег задржавања снежног покривача погодује свим зимским спортовима. 

Осим зимског туризма, Стара планина погодије развоју и летњег туризма. У току лета 

може се уживати у разним активностима: шетњи, трчању, бициклизму, посматрању 

природе, птица, параглајдингу, сакупљању шумских плодова и лековитог биља.  

       Вредна пажње је и Тупижница. На њој постоји неколикo уређених стаза за шетњу, 

али постоје и услови за екстремне спортове, као што су параглајдинг, mountin-

klajmbing, mountin-biiking, a има и услова за ловни туризам (www.jugoistocnasrbija.rs). 

        Још један вид туризма који је могуће развити у овом крају је бањски туризам. 

Захваљујући термоминералном извору у селу Ргоште, односно локалитету Бањица, како 

га назива становништво овог краја, развој бањског туризма има перспективу. Међутим, 

овај простор је још увек неуређен и једини вид искоришћавања овог природног добра 

јесте купање у површинском изворишту званом Вир од стране локалног становништва. 

Ова вода се користи и за базен "Бањица", који се налази недалеко од изворишта. Реч је 

о олимпијском базену, који ће сада захваљујући постављању балон сале, марта 2013. 

године, моћи да се користи током целе године. Осим базена, ту су и терени за разне 

спортове, тако да комплекс "Бањица" омогућава развој спортско-рекреативног туризма. 
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       Антропогене туристичке вредности 

 

       У књажевачком крају постоје бројни културно-историјски споменици, који сведоче 

о прошлости овог краја. Они су од нерпоцењивог значаја и представљају доказ и 

богатство материјалне културе из разних времена. Данас имамо све већу потражњу 

туриста за културним садржајима. Споменици културе могу да употпуне туристичку 

понуду и боравак туриста учине квалитетнијим. 

 

       Културно-историјске вредности 

 

       Гургусовачка кула је подигнута од стране Турака како би надгледали читав крај. 

1842. године уставобранитељи су је претворили у затвор. Позната је и под називом 

"српска бастиља". Испод ње је још увек неистражени сплет ходника – катакомби за које 

постоје претпоставке да су повезани са Бараницом (Стојадиновић Б., 1999.). 

       Бараница је локалитет недалеко од Књажевца на коме се налазе рушевине 

касноантичког римског утврђења (Barachestes), које је обновио и подигао цар 

Јустинијан. Народ грађевину везује за цара Барана, који је овде имао палату и ризницу, 

за којом многи трагају. Овде су откривени и остаци ранохришћанске цркве за коју се 

зна да потиче VI века (Стојадиновић Б., 1999.). 

       Богородичина црква се налази у 

селу Доња Каменица и то у самом 

центру села. Ова црква својом 

специфичном архитектуром и 

изузетним живописом већ два века 

привлачи велику пажњу историчара, 

архитеката, археолога и политичара 

Србије и суседне Бугарске. Ова црква 

је под заштитом Републике Србије, 

као споменик културе од великог 

значаја. Задужбина је непознатог 

бугарског властелина. Сама грађевина 

је релативно малих димензија, има 

основу крста неправилног облика, 

изнад кога се издиже купола 

(Стојадиновић Б., 1999.).      
                                                                                    Слика 5. Богородичина црква  
                                                                                          Извор: www.google.rs 

 

       Манастир Свете Тројице подигао је средином XV века српски деспот Лазар 

Бранковић, најмлађи син Ђурђа Бранковића. Манастир је посвећен Светој Тројици. 

Скромних је димензија и саграђен је у српско-моравском стилу. Данас су остали само 

трагови фресака. Монахиње и даље живе у овом здању и још увек израђују иконе и 

остале предмете везане за православну веру (www.toknjazevac.org.rs).        
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Слика 6. Манастир Свете Тројице 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

 

       Timacum Minus се налази у селу Равна, недалеко од Књажевца. Ово археолошко 

налазиште представља римску насеобину из I века. Најпре је то био логор римских 

легионара, а касније, III и IV век, прераста у тврђаву са кулама. Археолошки материјал 

са локалитета налази се у Завичајном музеју у Књажевцу, као и у архео-етно парку у 

истом селу (Сибиновић М., 2008.). 

 

 
Слика 7. Timacum Minus 

Извор: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs 

 

 

       Црква Светог Ђорђа у Књажевцу је подигнута 1835. године, а звоник са сатом 

подигнут је на цркви 1866. године. Иконостас цркве је насликао Георгије Бакаловић из 

Сремских Карловаца, ученик Стефана Гавриловића, једног од најзначајнијих сликара са 

почетка XIX века. За време српско-турског рата 1876. године Књажевац је потпуно 

спаљен, а тада је и црква страдала. Поново је обновљена 1878. године, а нови иконостас 

је израдио сликар Никола Маринковић, такође из Сремских Карловаца. У ризници 
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цркве чува се Јеванђеље из 1805. године, сребрни крст из 1866. године и две иконе, 

остаци старог иконостаса из 1835. године (www.toknjazevac.org.rs).              
    

       Манифестације 

 

       Обичаји, архитектура, градитељство, кулинарство и фолклорно богатство су разлог 

да се промовише богата традиција књажевачког краја. У том циљу, као и у циљу 

развоја туризма, али и ревитализације остарелих села у Књажевцу се одржавају 

туристичко-културне манифестације од којих су најважније: Фестивал културе младих 

Србије, манифестација која се традиционално одржава од 1962. године, под овим 

именом од 1972. године и заправо овај фестивал представља смотру младих стваралаца 

у музици, поезији, позоришној игри и уметничкој фотографији; Сабор на Кадибогазу, 

манифестација која се одржава у селима Ново Корито у Србији и Салаш у Бугарској и 

на њој се приказује народно и културно стваралаштво и привредна понуда насеља са 

обе стране државне границе; Сајам вина, организује се крајем фебруара и на њему 

излажу произвођачи вина из Књажевца и околине, али и гости из земље и иностранства, 

а на овом сајму посетиоци поред изузетних вина могу пробати разне врсте сирева са 

овог подручја и сухомеснатих производа; Ђурђевдански сусрети - "Молитва под 

Миџором", манифестација која најпре почиње у селу Вртовац, а затим се наставља у 

селу Балта Бериловац, где наступају познати певачи етно музике и изворне вокалне 

групе, а такође се одвија и такмичење мештана у припремању старих јела, бира се 

најукуснији сир и надалеко познат специјалитет белмуж; Панаџур, на Велику 

Госпојину, 28. августа сваке године , у селу Јаловик Извор, одржава се сабор народне 

изворне музике (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 2010.); Јесењи 

ликовни салон, манифестација која се дешава у октобру у организацији Дома културе 

Књажевац; Етно сусрети, одржавају се у децембру и на њима се приказује понуда етно 

удружења и домаће радиности из целе земље (www.toknjazevac.org.rs). 

 

 
Карта 14. Туристички потенцијали у околини Књажевца 

Извор: Сибиновић М., 2008. 
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        Материјална база за развој туризма 

 

       Постојећи смештајни капацитети могу задовољити тренутне потребе града, али су 

недовољни за планирани развој туризма. Смештајни капацитети који се налазе у самом 

Књажевцу су: Конак "Вила Катарина", СТУР "Барка", Пансион "Мали предах", 

Пансион "Ана" и Конак "Ћирић". У Књажевцу се налази и Хотел "Тимок", који 

тренутно није у функцији. На Бабином Зубу се налази Планинарски дом "Бабин Зуб" и 

Хотел "Епстурс". Децембра 2011. године, на Јабучком Равништу отворен је нови хотел 

"Falkensteiner". Смештајних капацитета има и у неколико сеоских насеља: Вртовац, 

Балта Бериловац, Црни Врх, Равно Бучје, Иново, Јаковац, Горња Соколовица, Влашко 

Поље, Бучје, Зубетинац, Стогазовац и Жлне. Међутим, укупни смештајни капацитети 

су врло скромни и резултат су стагнације туристичких активности и недовољних 

инвестиција у модернизацију и изградњу туристичких објеката. Управо је недостатак 

смештајних капацитета само један од многих разлога неискоришћености туристичких 

ресурса. 

 

       Туристички промет 

 

       Укупан број туриста је имао позитиван тренд до 1988. године, када је регистровано 

10 016 туриста. Касније се број посетилаца драстично смањио. На то смањење су 

утицала друштвена, економска и социјална превирања у земљи. Кулминација 

негативног тренда је достигнута 2000. године, када је забележена посета 1 071 туристе, 

што је пад за 89,3% у односу на 1988. годину и рекордни број туриста. Када је у питању 

стурктура гостију до 2000. године, доминантно је учешће домаћих туриста. Најмање 

посета страних туриста забележено је 1993. године и то свега 72 страна госта. Просечно 

задржавање страних гостију било је 2,3 дана, док су се домаћи гости задржавали у 

просеку 2,8 дана (Сибиновић М., 2008.). 

 
Табела 45. Кретање броја туриста у периоду од 2000. до 2010. године 

Год. 
Број туриста Остварени бр.ноћења Прос.бр.дана ноћења 

Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни Домаћи Страни 

2000. 1 071 882 189 1 742 249 2,0 1,3 

2002. 3 338 3 043 295 8 380 511 2,8 1,7 

2004. 2 767 2 644 123 7 436 332 2,8 2,7 

2006. 6 809 6 517 292 16 607 606 2,6 2,1 

2008. 6 201 5 420 781 16 996 2 560 3,1 3,3 

2010. 4 727 4 143 584 13 288 1 069 3,2 1,8 

Извор: Туристичка организација општине Књажевац 
 

       Од 2000. године, када је забележен најмањи број туриста, наредних година тај број 

је у порасту. Пораст бележе како домаћи, тако и страни туристи. Такође је у порасту и 

број остварених ноћења туриста. Међутим, већ од 2006. године број туриста који су 

посећивали овај крај, почео је да се смањује.  

       Туризам може постати окосница будућег развоја књажевачког краја. Највеће 

потенцијале представљају Парк природе "Стара планина" и туристички центар на 

Старој планини. Осим што постоје услови за развој зимског туризма на Старој планини, 

постоје и услови за развој ловног и излетничког туризма. У току лета може се уживати 
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у шетњи, трчању, бициклизму, сакупљању шумских плодова и лековитог биља. Села у 

долини Тимока карактерише неописива лепота. Овде се преплићу традиција и етно 

мотиви и налазе се бројни споменици. Све је то значајан потенцијал за развој етно и 

сеоског туризма. Дакле, природне и антропогене вредности којима овај крај располаже 

омогућавају да заузме значајније место на туристичкој мапи Србије.  

       Међутим, и поред значајних потенцијала којима овај крај располаже, развој 

туризма прате многи проблеми: недовољно смештајних капацитета, одсуство 

одговарајућег маркетинга, мали проценат учешћа страних туриста у структури укупног 

туристичког промета, смањење дужине боравка туриста, недовољна искоришћеност 

туристичких потенцијала овог краја ван сезоне и други. 

 

 

 

3.3. Насеља 

 
       У овом крају се налази укупно 86 насеља. Књажевац је једино градско насеље, а 

осталих 85 су сеоска насеља. 

 
3.3.1. Типови сеоских насеља у књажевачком крају 

 

       Сеоска насеља су углавном збијеног типа. У оквиру њега се разликују два подтипа. 

Један од тих типова се карактерише кућама распоређеним у групи или гомили, тако да 

је насеље округластог изгледа. Други тип, који је иначе и распрострањенији, јесте 

дугуљаст, уздужни, тако да се село више пружа у дужину него у ширину. Дуж таквих 

села води сеоски пут, тако да су куће размештене са обе стране пута. Сеоска насеља 

овог типа се деле на крајеве или засеоке, и то углавном на горњи и доњи крај. Те 

крајеве могу одвајати неке природне препреке: потоци, реке, стене и друго, тако да су 

из таквих крајева временом настала и образована нова села. Један од примера јесте 

Горње и Доње Зуниче. Рељеф је условио овакву физиономију сеоских насеља. У 

долинама потока и река смештена су уздужна села, која су углавном окружена брдима, 

тако да је становништво градило куће дуж речног тока да би плодно земљиште са 

благих падина околних брда користило за земљорадњу. Што се тиче првог типа сеоских 

насеља, он је настајао на пространим равницама. Таква села крактеришу кривудаве 

улице, које воде ка центру села (Сибиновић М., 2008.). 

        Девет сеоских насеља у овом крају је катастарске површине преко 3 000 ha, а њих 

шест се налази на обронцима Старе планине. Највеће површине је сеоско насеље Црни 

Врх са 5 710 ha. Површину мању од 1 000 ha има чак 38 села, а међу њима је најмање 

Минићево, са површином од 267 ha (Сибиновић М., 2008.). Највише сеоских насеља је 

лоцирано у долинском делу, њихови атари су мањих површина, али су зато са нешто 

већим бројем становника, док са повећањем надморске висине опада број становника, а 

повећавају се величине атара. Како је у овом крају већ годинама присутна појава 

депопулације, као и миграције на релацији село-град, многа сеоска насеља, посебно она 

која се налазе на обронцима Старе планине, су пред нестанком. Село Репушница 

демографски више не постоји. Једино сеоско насеље у коме није присутна 

депопулације, већ се становништво последњих година увећава, јесте Трговиште.  
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3.3.2. Градско насеље – Књажевац 

 

 

       Књажевац је административни, културни, образовни и привредни центар општине. 

Налази се у близини српско-бугарске границе и на прелазу Карпатске у Балканску 

Србију. То је мањи град у јужном делу књажевачке котлине, на саставу Сврљишког и 

Трговишког Тимока у Бели Тимок. Окружен је планинским венцима Старе планине, 

Тупижнице и Тресибабе. Лежи на 212 m надморске висине (Марковић Ј., 1971.). 

       На месту Књажевца налазила се некада римска тврђава. У писаним изворима 

помиње се тек у XVIII веку под именом Гургусовац. Турци су га звали Тимочка 

Паланка. У аустријско-турском рату 1737. године насеље је спаљено. Од 1859. године 

Гургусовац се назива Књажевац. За ово место се чуло због Гургусовачке куле, коју је 

кнез Александар Карађорђевић користио као затвор за политичке кривце. Након што је 

Александар Карађорђевић 1859. године побегао, књаз Милош је наредио да се кула 

спали. Гургусовчани су у знак захвалности књазу променили име свог места у 

Књажевац (Марковић Ј., 1971.). 

       Данас је Књажевац лепо уређен град, са каналисаним током Сврљишког Тимока 

који протиче средином града, са неколико мостова и кејом. Шездесетих година 

прошлог века Сврљишким Тимоком су пловили мали чамци и кануи, па је у то време 

Књажевац носио име "Мала Венеција". Данас тих чамаца нема, али је Књажевац остао 

један од најлепших градова Источне Србије. Препознатљив је по Старој чаршији, 

Спомен парку, Дому културе, као и по великим туристичким потенцијалима и то: Стара 

планина, Ргошка бања, као и базен, где долазе чак и врхунски спортисти.  
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Закључак 
 

 
 

       Књажевачка котлина има повољан географски положај. Добро је саобраћајно 

повезана са оближњим градовима, али постоји и добра локална повезаност између 

насеља. Располаже бројним, али у највећем броју случајева недовољно искоришћеним 

природним ресурсима. Међу најважније природне потенцијале овог краја спадају: 

пољопривредно земљиште које се простире на нешто више од 50% територије, ту су и 

велике површине под шумом, богатство и бројност биљних врста, а међу њима и 

велики број лековитих врста. Осим богате флоре овај крај карактерише и богата и 

разноврсна фауна, велики број ловишта. Не сме се ни изоставити Парк природе "Стара 

планина", у оквиру кога су издвојена поједина подручја као строги природни резервати. 

Треба поменути и богати хидро потенцијал. Кроз овај крај протичу три Тимока, а на 

неким њиховим притокама постоје потенцијали за изградњу мини хидроелектрана. Има 

доста извора са чистом, пијаћом водом, док би извориште на Бањици могло бити 

искоришћено за флаширање воде.  

       Када је у питању становништво, овде је деценијама уназад веома изражена појава 

депопулације или такозване беле куге, што условљава процес старења становништва 

овог краја. Веома су изражене миграције на релацији село-град, које су довеле до тога 

да су поједина сеоска насеља остала без становника, а и многима прети да се деси иста 

судбина. 

       По степену економске развијености овај крај се убраја међу неразвијенијим у 

Републици Србији. Економску ситуацију карактерише лоша приватизација, одсуство 

инвестиција, недостатак финансијских средстава, недовољна искоришћеност 

постојећих капацитета, а све то условљава велику незапосленост, низак животни 

стандард и миграције становништва.  

       Оно што би био приоритет овог краја у наредном периоду јесте развој привреде, 

који би требало заснивати на потенцијалима којима овај крај располаже, а који нису 

искоришћени на адекватан начин.  
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