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1. УВОД 

 Пре него што почнем са објашњењем и изношењем резултата својих 

истраживања желео бих да се захвалим свима који су ми помогли при изради мог 

мастер рада. Посебно бих се захвалио својој породици која ми је пружила 

безусловну подршку током мог целокупног школовања. Веома сам захвалан и свом 

ментору, професорки Татјани Ђекић, без чије помоће не бих могао да завршим 

започето истраживање. Уважена професорка, која је увек и у сваком тренутку 

издвајала времена за мене, била је мој водич и мој велики критичар. Велику 

подршку пружили су ми и пријатељи, којима сам безгранично захвалан. Такође 

желео бих да се захвалим и свим оним људима, који раде у многобројним Јавним 

службама Пирота, који су имали разумевања и времена за мене и који су ми 

омогућили приступ многобројним подацима који су били неопходни за израду овог 

рада.  

Моја мастер рад започећу следећом дефиницијом: „Животна средина је скуп 

природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине 

окружење, односно простор и услове за живот. Природне вредности јесу природно 

богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и 

животињски свет.“1 Због свега овога може се схватити велика забринутост 

човечанства за проблем заштите животне средине.  

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера 

који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке 

равнотеже. Здравље, животна средина и социјални услови представљају 

комплексну област при чему сваки поремећај стања животне средине доводи до 

еколошких поремећаја и поремећаја социјалних односа. Због тога еколошка 

одбрана треба да представља трајну обавезу свих чланова локалне заједнице.  

                                                           

1 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 

унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 

Косовска Митровица и Београд, 
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Развој светске економије, непрестано повећање продуктивности сопственог 

рада (уз овладавање новим техникама и технологијама) довело је до знатне 

деградације животне средине и људског окружења. Развој нових техника и 

технологија нису довела до очекиваног броја решења за санацију насталих 

проблема. Напротив, проблеми се само нагомилавају. Услед тога човечанство је 

дошло до нове филозофске мисли, мисли о одрживом развоју којом се води рачуна 

о будућности а која ће морати да служи свима. Одрживи развој има три особине:  

1) еколошка одрживост, 

2) економска одрживост, 

3) социјална, културна и политичка одрживост. 

Ове три особине морају увек ићи заједно, иначе се не може говорити о одрживом 

развоју. У овом раду акценат ће бити стављен на првој особини одрживог развоја, 

односно истражиће се стање животне средине и проблеми који утичу на еколошку 

одрживост. 

Циљ овог рада је да на основу свеобухватне анализе стања животне средине 

на територији општине Пирот утврди да ли могуће имплементирати концепт 

одрживости на датом подручју, да се размотре просторно-плански аспекти  будућег 

развоја, као и могући програми управљања животном средином као и њеног 

унапређења.  

 Већи део рада је посвећен анализи стања животне средине и проблема 

везаних за њено очување и унапређење, као и могућностима имплементације  

концепта одрживог развоја у Пироту, са еколошке тачке гледишта. Такође, 

разматра се улога и неопходне активности локалних органа управљања  и 

невладиних организација у процесу организације, уређења, заштите и унапређења 

стања животне средине. 
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2. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ 

„Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот; 

- природне вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, 

шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет.“2 

 XX век је највероватније један од најзначајнијих временских периода у 

историји целокупног човечанстава. То је век у коме је човечанство процветало на 

економском, техничком, технолошком, научном и културном нивоу. Број 

становника се непрестано повећавао, растао је животни стандард, пронађени су 

лекови за многе болести, повећана је продуктивна моћ сопственог рада, човек је 

овладао ваздухом, копном и океаном... То је био век којим је владао новац и 

малобројни моћници који су га поседовали, а њихову владавину је карактерисала 

борба за ресурсима.  

 Половином тог истог века поједини научници и заљубљеници у природу 

увидели су катастрофалне последице човекових активности на „здравље“ планете 

Земље. Човек је био апсолутни господар Земље, црпио је без контроле све ресурсе 

не обазирајући се на последице које могу настати. Увидевши све проблеме са 

којима ће се човечанство у будућности сусрести, поједини учени људи дали су себи 

задатак да заштите животну средину, да укажу на њен значај свим људима овога 

света, да помире економију и екологију....  

 Прву велику победу у предстојећој борби за очување и унапређење животне 

средине, човечанство је остварило на Конференцији Уједињених Нација о животној 

средини и развоју 1992. године у Рио де Жанеиру. На овој конференцији донета је 

„Рио декларација о животној средини и развоју“ на којој су донети основни 

принципи за управљање активностима које могу да омогуће одрживи развој. На 

истој конференцији донет је и документ под називом „ Агенда 21“ у коме је дата 
                                                           

2 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 

унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 

Косовска Митровица и Београд 
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глобална стратегија одрживог развоја за 21. век. Рио декларација је целокупно 

човечанство навела на размишљање како да се у будуће односи према природи. За 

време Рио конференције, а и касније, донети су многобројни документи који се 

данас означавају појмом легислатива о животној средини. Текући проблем 

данашњице је свакако имплементација донешених закона, како високо развијених 

тако и слабо развијених земаља. Управо најразвијеније земље света не желе да 

забране производњу и употребу најопаснијих хемијских супстанци, не желе да 

смање потрошњу енергије, итд. Људски род се данас, на почетку 21. века, налази у 

поновној кризи. Данас поседује знање о потребама заштите животне средине, али је 

проблем имплементација тог знања у пракси јер наилази на отпор великог броја 

људи који на Земљу и њене ресурсе гледају само „економским“ оком. Решење овог 

проблема биће у промени саме људске свести, у еколошкој едукацији целокупног 

људског рода.  

 Данас у животну средину доспевају на хиљаде различитих хемијских 

једињења чије присуство битно утиче на њено одрживо стање. Многа од њих се не 

разлажу на простије нешкодљиве производе већ се нагомилавају у атмосфери, води 

или земљишту и трансформишу се у још токсичнија једињења. Загађујуће 

супстанце у животној средини покрећу низ ланчаних реакција и због тога њихово 

присуство у њој не може остати незапажено. Промене квалитета тла, воде и 

артмосфере неминовно доводе до промене структура живих организама који их 

настањују, па самим тим све те промене утичу и на људе. Човечанство мора 

схватити значај својих поступака и последице које проистичу из њих на 

угрожавање животне средине, јер угрожавајући животну средину угрожава и свој 

опстанак. 

2.1. Инструменти за заштиту животне средине 

 До данас су се изродили многи инструменти и разне методе ради заштите 

животне средине. Према Законодавству Републике Србије  дефинисанио је шест 

инструмената преко којих се спроводи национална политика за заштиту животне 

средине. „То су: 
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1. Законски инструменти, 

2. Плански инструменти,  

3. Економски инструменти, 

4. Инструменти за процену утицаја на животну средину, 

5. Инструменти моноторинга, и 

6. Инструменти чисте технологије.“3 

Једни од најважнијих инструмената су свакако законски инструменти. Први 

корак ка заштити је свакако донешен закон или уредба који може бити донешен на 

нивоу државе, региона или локалне самоуправе. Исто тако у законске инструменте 

могу се сврстати и конвенције, које се касније могу касније преточити и у 

националне законе. „ Концепт заштите животне средине се у Европи ескплицитно 

први пут помиње на Конференцији Уједињених Нација о животној средини у 

Стокхолму, 1972. године, ( „Декларација о човековој средини“), када је формиран 

Програм Уједињених Нација за животну средину. Недуго потом, донета је 

„Конвенција о заштити миграторних врста дивљих животиња“, Бон, 1979.; 

„Конвенција о заштити европске дивљачи и природних станишта“, Берн, 1979.; „ 

Бечка конвенција о заштити озонског омотача“, Беч, 1985.; „Декларација о очувању 

флоре, фауне и њихових станишта“ коју је донела 1988. године коју је усвојила 

Економска комисија за Европу.“4 Након ових конвенција уследила је Рио 

декларација са Агендом 21 која је утемељила будући пут ка одрживом развоју и 

заштити природе.  

Делове ових конвенција, и осталих међународних законских докумената, 

Република Србија је преточила у наше законодавство. Први кораци и напори 

                                                           

3 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд 

4 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд. 
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донела су израду „Резолуције о политици заштите животне средине у Савезној 

Републици Југославији 1993. године, а 1994. године усвојена је и Резолуција о 

политици очувања биодиверзитета у СР Југославији. Након тога уследио је Закон о 

заштити животне средине донет 1995. године, допуњен 2004. године, 

конкретизовао је начела и циљеве поменутих резолуција.“5 

У планске инструменте се могу сврстати Црвене листе и Црвене књиге. То 

су документа која се залаже за заштиту најугроженијих биљних и животињских 

врста у флори и фауни једне земље. Економски инструменти представњају скуп 

еколошких пореза и надокнада које мора платити „загађивач“, затим финансијске 

стимулације и субвенције за увођење чистијих технологија, итд. Кроз испитивање 

нивоа еколошке процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну средину 

могу се реализовати инструменти за процену утицаја на животну средину. 

Инструменти мониторинга баве се упоређивањем тренутног стања животне 

средине неког подручја са претходно дефинисаним граничним вредностима-

стандардима. „ Граничне вредности су службени документи са законском снагом 

који прописују дозвољене количине опасних и штетних материја у води, 

земљишту, храни и др.“6 Данас су граничне вредности дефинисане како би се 

обезбедило здравље људи, али се у задње време много ради како би се граничне 

вредности дефинисале и за целокупну животну средину. 

Инструментима чистих технологија тежи се циљу да се оствари чиста 

производња у индустрији и технологији, уз редуковање прљавих. Због тога су 

прописани и ISO стандарди којим се омогућава минимално загађење животне 

средине. 

                                                           

5 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд 

6 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд 
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 Међу битним инструментима морају се уврстити и Право на информисање 

о стању животне средине, које је код нас дефинисано Уставом, и инструмент 

еколошког образовања. Садашњим и будућим генерацијама се мора развити 

еколошка свест како би човечанство схватило да је први корак ка заштити животне 

средине заправо спречавање њеног загађења. 

3. КОНЦЕПТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 Концепт одрживог развоја подразумева уравнотежен економски, социјални 

и културни развоје без угрожавања животне средине, чиме ће се и будућим 

генерацијама омогућити да се развијају на истом или вишем нивоу.  

 Коцепција одрживог развоја базира се на три основна циља, који проистиче 

из претходно наведене дефиниције: 

1. принцип еколошке одрживости, 

2. принцип социјалне и културне одрживости, и 

3. принцип економске одрживости. 

Први принцип мора обезбедити одрживо функционисање свих виталних 

еколошких процеса, да обезбеди одрживу и сталну биолошку разоврсност и 

разноврсност биолошких ресурса. Другим принципом мора се обезбедити такав 

развој друштва који ће се залагати за очување своје традиције и културе. Принцип 

економске одрживости мора обезбедити такву економију која ће се служити 

постојећим ресурсима, али на начин који ће обезбедити коришћење истих ресурса и 

будућим генерацијама. 

Поремећаји у природи и стању животне средине под директним су утицајем 

привредног развоја и све веће урбанизације на глобалном нивоу. Приликом таквог 

убрзаног развоја човек се све више отуђује од природе нарушавајући еколошку 

равнотежу, а самим тим доводи у питање и свој опстанак. Због свега претходно 

наведеног у другој половини 20-ог века еколошка наука постаје све актуелнија.  

 „Концепција одрживог развоја је стекла потпуну афирмацију на  

Конференцији Уједињених Нација о животној средини и развоју у Рио де Женеиру 
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1992. године, када је наглашено да заштита животне средине мора да представља 

интегрални део свеукупног људског развоја. Свака делатност  приликом планирања 

и доношења одлука, мора максимално да уважава захтеве животне средине, како би 

њен развој био трајан, јер у супротном може доћи до самоуништења.”7 Један од 

најважнијих докумената који су донешени на самиту јесте заправо „Агенда 21“ која 

представља упутство за примену и спровођење концепта одрживог развоја и 

коришћења животне средине у 21. веку. 

Табела 1. Шематски приказ основних компоненти одрживог развоја 

 

Извор: www.ecogreenteam.org.rs 

 „Самит Планете“ одржан је у Њујорку 1997. године са циљем провере 

спровођења „Агенде 21“ али и целокупног напретка свих договора који су 

склопљени на Конференцији у Риу де Женеиру. Резултати су били веома лоши јер 

се дошло до закључка да се тренд погоршања стања животне средине наставио. 

Повећање температуре ваздуха на глобалном нивоу и повећање ефекта стаклене 

баште условило је одржавање нове конференције у Јапану, тачније у граду Кјоту 

1997. године. На њој је донешен „Кјото протокол“ којим су одређене конкретне 

                                                           

7 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд 

http://www.ecogreenteam.org.rs/
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обавезе земаља потписаница у погледу ограничавања емисија гасова стаклене 

баште: угљен-диоксид, метан, азотни оксиди, водоник, флуороугљоводоници и др. 

Кјото протокол је ступио на снагу 2005. године када су га ратификовале вишеод 

100 земаља које чине 55% загађивача. До данас га је потписало 170 држава и 

владиних организација, међу којима је и Србија која га је прихватила 2007. године. 

 Република Србија има многобројне проблеме на путу за успостављање 

свеукупног одрживог развоја, али два се проблема посебно истичу: недовољна 

материјалана и финансијска компонента за спровођење одрживог развоја, али је 

недовољана и интелектуална компонента. Србија је земља захваћена дугим и 

болним процесом транзиције, и због тога не издваја довољно финајсијских 

средстава на изради пројеката који ће водити одрживом развоју и заштити животне 

средине. И када се изради неки пројекат који ће водити одрживом развоју, његово 

спровођење тече веома споро и то најпре због недостатка финансија али и због 

недовољно развијене еколошке свести. Један од горућих проблема у нашој земљи је 

застарела индустријска производња која се користи застарелим технологијама и 

која не исказује жељу за увођење нових чистијих технологија. Велики проблем је 

ниска енергетска ефикасност, како на нивоу домаћинстава и зграда тако и на нивоу 

целе државе. Исто тако слабо су развијени предуслови за штедњу енергије, као и за 

повећање коришћења обновљивих извора енергије.  

 Тренутно се може закључити да се мора још много радити на јачању свести 

о значају одрживог развоја и заштите животне средине која проистиче и из саме 

дефиниције одрживог развоја. Влада Републике Србије мора тежити таквом развоју 

који ће уважавати принципе одрживог развоја како би што пре створила услове за 

нормализацију државе у целини. Исто тако мора се урадити још много тога на 

повећању нивоа еколошке свести целокупног становништва, а најпре код млађих 

популација које представљају нашу будућност. 
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4. ИСТОРИЈА ПИРОТА 

 Пиротски крај лежи између два велика града међаша, Ниша и Софије, 

античких Наисус и Сердица, који су у дугим раздобљима праисторије и историје 

овога краја у многоме одређивали оквире његовог развоја. Овако условљен 

географски положај Пирота, у граничној зони двеју језичких сфера ( латинске на 

западу и грчке на истоку ), зоне у којој су се мешала два моћна балканска народа  ( 

Трачани и Илири), лежећи на саобраћајници која повезује Европу са Азијом, даје 

нам веома значајне податке за познавање старих народа централног Балкана. Са 

доласком Словена на овим просторима дошло је до асимилације староседелачког 

становништва. Услед коегзинстенције и симбиозе староседелаца и нових освајача, 

народ овог краја је однеговао специфичну културу и традицију.  

За време Римске империје, Понишављем је водио важан војнички и 

трговачки пут из Европе ка Констатинопољу и даље у предњу Азију. „Дуж овог 

пута, који се звао Цариградски друм, никла су прва организована насеља чија се 

имена први пут спомињу у римским списковима путних станица. На једном од 

спискова, из III века, данашњи Пирот је означен именом Турес.“8 Пирот се у IV 

веку нагло развија и постаје утврђено стратегијско место које насељавају грчки и 

римски трговци. За време Константина хришћанство продире у унутрашњу Дакију, 

а у другој половини IV века установљена је епископска столица у Ремесијани ( Бела 

Паланка) са епископом Никетом који је најзаслужнији за ширење хришћанства на 

овим просторима. 

Након пада Западног римског царстава Пирот је био под управом Византије. 

Услед јачања српске државе у XI и XII веку повећавају се и тежње Стефана 

Немање за проширењем државних граница ка истоку. У војним походима за 

Поморавље, између 1182-1183 године, пиротски крај је ушао у састав Србије. 

Пирот је био у саставу Царевине Србије све до смрти Цара Душана, а након 

Маричке битке 1387. године ушао је у састав државе кнеза Лазара Хребељановића. 

                                                           

8 Панајотовић Тихомир ( 1982) , Пирот кроз векове, Пирот. 
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Након Косовског боја 1389. године и смрти кнеза Лазара, распала се Лазарева 

држава и Пирот је пао под управу Турака. 

Пирот је за време турске владавине био важно саобраћајно место на 

Цариградском друму, а по потреби и војна постаја и утврђење. У овом периоду 

Пирот се развио у трговачку варошицу оријенталног типа у којој су се развијале 

трговина, занатство и сточарство. Иако су Пироћанци били под управом Турске, уз 

велике напоре су сачували и неговали своју веру и традицију. Тако је 1761. године 

основана Пиротска епархија која је 1815. године припојена Нишкој епархији. За 

време овог периода Пирот је био седиште духовне и просветне културе у источној 

Србији. О томе говоре многи манастири и цркве у његовој непосредној близини у 

којима су биле отваране многе школе. Пирот је ослобођен од Турака 28. 12. 1877. 

године и тада је припојен Србији. 

„По ослобођењу Пирот добија Позоришну дружину 1889. године, певачко 

друштво „ Момчило“ 1888. године, а 1892. године и јавну библиотеку. Поред 

оснивања основних школа никле су и прве средње школе, прво Трговачко-

занатлијска, а затим и Гимназија чиме је растао број писмених људи. Упоредо с 

повећањем писмености расте и потреба за новинама и штампаним делима, па је 

прва штампарија отворена 1894. године“9.  

У ратовима 1912-1918. године, Пирот је био поприште великих битака на 

Тумби и код Светог Николе. Пироћанци су били мобилисани у Моравској дивизији 

другог позива и у Трећем пешадијском пуку првог, другог и трећег позива, који је 

због брзине и борбених дејстава добио назив „летећи“ и „гвоздени“ пук. У овим 

ратовима Пироћанци су показали изузетан пример родољубља, храбрости и воље 

војника и старешина у борбама против окупатора, и то све за слободу и уједињену 

Отаџбину. У овим ратовима погинуло је близу 8000 Пироћанаца.  

У Другом светском рату 1941. године Пирот и околина, као и читава наша 

земља, била је нападнута од стране Немаца и Бугара. Немци су ушли у Пирот, а 

једанаест дана касије препустили га бугарским фашистима. Тада је почела трећа по 
                                                           

9Панајотовић Тихомир ( 1982) , Пирот кроз векове, Пирот.  
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реду, најдужа бугарска окупација. Пирот је био поробљен, али је био и непокоран 

град.  Почела је тешка борба за ослобођење која је трајала три и по године. У Пирот 

је 8. септембра 1944. године ушао Ударни батаљон Пиротског партизанског одреда. 

У народноослободилачкој борби дало је животе око 2.000 пироћанаца. 

По завршетку Другог светског рата у Пироту се интензивно развијала 

хемијска индустрија, индустрија прераде коже и вуне, текстилна и прехрамбена 

индустрија. Са развојем индустрије развијају се и отварају нове средње стручне 

школе. Раст и развој Пирота траје све до почетка немилих деведесетих година када 

град дели судбину остатка Србије. Почетак XXI века обележио је почетак процеса 

транзиције у Србији па и у Пироту, као њеног неизоставног дела, који се још увек 

није завршио.  

5. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

5.1. Географски и топографски положај 

Пирот се налази у 
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Град се развио на месту где се са интерконтиненталним саобраћајним 

правцем, који води  долином Нишаве, укрштају саобраћајни правци локалног и 

републичког значаја ( Висок-Лужница, Књажевац-Лесковац). Овакав географски 

положај условио је не само рано формирање насеља, већ му је временом омогућио 

да се развије у најважнији центар Горњег Понишавља.  

За једно место је веома значајно где и како ће бити топографски 

постављено. Пирот је за свој смештај изабрао простор на северозападном рубу 

котлине на месту где кречњачка маса Сарлаха, у облику рта тоне у млађе квартарне 

седименте Пиротског поља. Одлучујућа улога при избору локације била је 

подређена саобраћајно-стратешкој функцији насеља. На овом месту спајају се и 

укрштају многе географске компоненте Пиротске котлине и околног простора. 

Сарлах има доминантан положај, а на контакту његових страна и дна котлине 

јављају се крашка врела значајна за водоснадбевање. Ово је такође било значајно за 

избор локације.   Топографски простор о коме је реч добро је лоциран у односу на 

сунце и ветар а мочварни терени на јужној ( Барје) и Нишава на северној страни 

историјиски су обезбеђивали погодне услове за одбрану. Негативне црте овог 

простора-историјски и данас- састојале су се у високој издани, мочварног карактера 

и забарености већине терена и, најзад, у водоплавном карактеру Нишаве, због чега 

су се јављале опасности здравственог и плавног порекла.  

„Историјским развојем тежиште Пирота се из топографског простора 

Момчиловог градића (првобитно градско језгро) преселило за неколико стотина 

метара источно и североисточно. Поједини периферни делови данас достигли су 

тачке које су и до 2-3 km удаљене од првобитне топографске позиције код 

Момчиловог градића. Северном периферијом град је достигао неогено брдо, 

Провалију и Прчевац“.10 Неколико карактеристичних кота има следеће висине: 

корито Нишаве код Сарлаха 361,5 m, кула Момчиловог града 380 m.  Мале разлике 

надморске висине између појединих делова града од посебног су значаја за 

изградњу водовода и канализације. 

                                                           

10Ћирић Јован (1965), Географија Пирота-аспект примењене географије, Пирот . 
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Према томе, бољи топографски простор за локацију града у Пиротској 

котлини (ни према ранијим, а ни према садашњим условима и потребама) не би се 

могао наћи. 

5.2. Саобраћајни положај 

Општина Пирот поседује стратешко повољну географско-саобраћајну 

локацију. Налази се на значајној међународној трансверзали ''коридору 10'',  који 

повезује Европу са Азијом. Кроз општину пролазе државни путеви, 

интерконтинентални магистрални правац, европски аутопут Е70, пут од Ниша ка 

Димитровграду (М-1-12) и пут Пирот-Бабушница (М-9) чија је дужина на 

територији општине Пирот 11 км. Кроз сам град пролази и железница 

интерконтиненталног значаја која спаја Турску и Балканско полуострво. 

Аеродроми у Нишу и Софији су подједнако удаљени од Пирота, по 70 км. 

Удаљеност Пирота у односу на веће градске центре у околини: 

1. Пирот–Ниш : 75 км 

2. Пирот–Београд: 330 км 

3. Пирот–граница са Бугарском: 35 км 

4. Пирот–Софија: 74 км. 

Усмереност котлинског и суседних простора у правцу пиротског 

саобраћајног чвора омогућила је формирање пиротске економско-географске 

области мезорегионалног типа. Мезорегија Пирота је територија пречника 40 – 50 

км која је увек била упућена ка Пироту. Снажни макро регионални утицај Ниша и 

Софије нису дозволили да се регионални утицаји Пирота развијају изнад 

мезорегионалног облика, али је регија његових утицаја стална и историјски 

стабилна.  
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5.3. Транзитна функција 

Као мост за два континента, Понишавље и Пирот имају веома важну 

саобраћајно-транзитну функцију још од доба Римљана који су изградили познати 

војнички пут Виа Милитарис. „ Због политичког и културног значаја Цариграда 

(Димитровград), овај пут је био један од главних на Балканском полуострву још од 

римског и византијског доба па до наших дана; то је Виа Милитарис римских 

итенерера, широк насип са каменим мостовима, начичкан варошима са 

гарнизонима римских војника, са многобројним складиштима или станицама, где 

се могло преноћити и променти коње. То је Царски пут наших извора средњег века 

и наше народно име.“11 

Саврмени европски аутопут Е-70, као и железничка пруга на истом правцу, 

јасно одражавају савремена транзитна кретања робе и путника. Насеља на 

поменутим саобраћајницама имају јасно наглашену саобраћајно-транзитну 

фукцију, којој се морају прилагођавати на одговарајући начин, настојећи да од 

транзита остваре економске ефекте, пружањем разних услуга и пласманом 

одговарајућих производа. Чини се да се у томе до сада мало успело.  

Река возила и путника без престанка тече са запада на исток и обратно али 

се не остварују веће користи. Напротив, штетне последице оптерећења и оштећења 

саобраћајница, угрожавања животне средине буком, вибрацијама и издувним 

гасовма, саобраћајне несреће са комбним завршецима, и други проблеми уочљивија 

су страна транзитног саобраћаја, посебно у летњим месецима када он достиже 

максимум фреквенције. Како је Пирот готово подједнако удаљен од Ниша и 

Софије, односно од Београда и Истамбула транзитној функцији мора бити 

посвећена већа пажња. Пошто се на основу транзита путника могу постићи 

значајни девизни економски ефекти, транзит се намеће као специфична категорија 

важна за привређивање дуж саобраћајница и у насељима уз исте саобраћајнице. 

Бројни примери из наше земље показује да чак и краткотрајно задржавање 

                                                           

11 Станковић М. Стеван, Транзитна функција Пирота, Пиротски зборник број 16 (1989), НИУ 
„Слобода“, Пирот,  
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транзитних путника, уз одговарајућу понуду, резултира иностраном потрошњом 

која није за занемаривање.  

6.ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИРОТА 

Подручје општине Пирот припада брдско-планинском подручју источне 

Србије. У овом крају рељеф је веома хетероген и индиференциран. Рељеф се 

одликује великом разноликошћу облика који су настали као последица врло 

сложене генезе и еволуције овог краја у дугом периоду. Састоји се од планина, 

брда, брежуљака, котлина и поља.  

  На простору Општине уочавамо три реона: планински, који је и 

најзаступљенији и обухвата 40%, те брдски и равничарски са по 30% од укупне 

површине.  

6.1. Геотектонске и геоморфолошке карактеристике 

Основна одлика рељефа пиротског краја јесте његова сложеност и 

разноликост у морфолошком и морфогенетском смислу. Основни облици рељефа 

пиротског краја имају тектонско обележје, док су они мањи настали претежно 

деловањем спољних сила. Рељеф овог краја има претежно планински карактер. 

Пирот се налази у истоименој котлини, правца пружања севрозапад-

југоисток, што се поклапа са тектонским директрисама целе области. Пиротска 

котлина је тектонског порекла. ,, Тектонски покрети којима је дно котлине 

спуштено јавили су се у терцијару. На некадашњу тектонску активност указују 

раседи дуж Сарлаха, појава термалних врела, интрузија еруптивних стена и 

инверсни нагиби речних тераса.”12 Из претходно наведеног може се извести 

закључак да је реч о млађим тектонским покретима. Касније је дно испуњено 

језерском водом. 

 “Котлина је вероватно још предолигоцене, а сасвим сигурно олигоцене 

старости. Језерска фаза је оставила трагове у вишим теренима изнад 570 и 600 m у 

                                                           

12 Станковић Стеван (1997), Географија Понишавља, Београд,  
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облику абразионих трагова-обалске линије, одсека и заравни. У току језерског 

трајања котлину су испуниле дебеле наслаге језерских седимената. Крајем 

плиоцена, после завршетка језерске фазе, котлина је ушла у флувијалну (речну) 

фазу развоја која и данас траје. Преко осушеног језерског дна, на садашњим 

апсолутним висинама 570 -600m  и на око 217m изнад садашњег нивоа Нишаве код 

Пирота, потекла је плиоценска Нишава. Од тада, спуштајући се и усецајући се у 

језерске и друге седименте, Нишава је оставила за собом шест карактеристичних 

флувијалних тераса. Ове терасе су засуте плеистоценским наносима различите 

дебљине, а преко њих се у различитим износима налази алувијум и хумус.”13 

Најмлађа флувијална тераса се поклапа са алувијалном равни Нишаве и њених 

притока: Јерме, Градашничке реке, Расничке реке, Бистрице, Рогоза и других 

мањих токова. Она представља основу Пиротског поља на око 56 km². У 

северозападном делу ове равни сместио се Пирот. 

6.1.1. Планинска морфопластика 

Планине овог краја припадају источној зони младих веначних планина које 

улазе у састав карпатско-балканског планинског лука. То су Стара планина, Сува 

планина (1.808 m), Сврљишке планине (1.334 m) и планина Видлич. 

Највећа планина  пиротског округа јесте Стара планина. Једна је од највећих 

планина у Србији и пружа се дуж бугарске границе. У њој су заступљене све врсте 

стена: кристаласти шкриљци, еруптиви и седиментне стене. Претежно је под 

шумом. Њене западне падине су испресецане дубоким клисурастим долинама 

Тимока и Височице, а према Бугарској углавном благо прелазе у бугарско 

Подунавље. Највиши врх Старе планине је Миџор са висином од 2.169 m. 

Североисточно од Пирота пружа се планина Видлич, са највишим врхом 

Басарски камен (1377m). Источно од Пирота се пружа благо заталасана крашка 

висораван Тепош. Она представља крајњи јужни део Височице и крајњи 

југоисточни огранак Старе планине према долини Нишаве. Висораван је само у 

                                                           

13 Ћирић Јован (1965.), Географија Пирота-аспект примењене географије, Пирот. 
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јужним деловима покривена оскудном вегетацијом, а иначе је то голи кречњак са 

многобројним вртачама. Највећа вртача међу њима, а уједно и једна од највећих у 

овом делу Србије јесте вртача Дубоки до, са преко 3000 m дужине, преко 100 m 

ширине и са дубином од око 30 m.  

Јужно од Пирота налази се Влашка планина, која је од планине Гребен 

одвојена реком Јермом. Западно од Пирота, са својим истуреним огранком 

Сарлахом, налази се планина Белава, са највишим врхом од 964m. Она представља 

крајњи источни део Суве планине. По пространству је мала и релативно ниска, гола 

и има све одлике крашког рељефа. Сарлах се издиже изнад самог града и 

представља мали хорст настао давним тектонским поремећајем. Његов највећи врх 

је Момчиловац (562 m), удаљен од града свега 3 km. Северно од Пирота дижу се 

брда Провалија и Прчевац, где се налазе нова стамбена насеља и виногради. 

6.1.2. Клисуре 

У пиротском крају клисуре имају дубоко усечене речне долине овдашњих 

река, са стрмим странама и појавама пречага и одсека у свом кориту (слапови и 

водопади). Међу познатијим клисурама је клисура реке Јерме. Ова клисура је 

познатија као Влашка клисура или Ждрело. Ширина реке Јерме у суженим 

деловима клисуре је 10m, а у ширем делу око 25m. За саму клисуру су 

карактеристични џиновски лонци, околни пејзаж, као и стрме околне литице и 

гребени који се на сектору литице дижу и до 800m. 

„Бањичка клисура је дуга преко 1 km а чини је корито Градашничке реке. 

Клисура има врло стрме, скоро вертикалне одсеке, изражене нарочито на левој 

страни док је десна страна нешто блажа. Само корито Градашничке реке је 

стеновито, под крупним блоковима, џиновским лонцима и мањим одсецима на 

слаповима што чини клисуру врло импресивном и упечатљивом“14.  

Река Височица, почев од њеног горњег тока на Старој планини па до њеног 

уливања, створила је клисуру тј. кањон који је веома стрм и неприступачан, до 

                                                           

14 Станковић Стеван (1997)., Извори, врела и површинске воде Горњег Понишавља, Пирот. 
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400m висине. У горњем делу Височице интересантни су и кањони, односно 

клисуре, на прилазу одмаралишта Врело.  

Темачка клисура карактеристична је за доњи ток реке Височице, односно 

Темштице. Пролази кроз крашки предео стварајући усеке и клисуре. Саму клисуру 

карактеришу џиновски лонци напуњени водом, као и известан број водопада.  

Врло је интересантна и клисура Росомачке реке са усеченим долинама и 

стрмим странама. За њу је карактеристична појава пречага у кориту реке, тако да 

имамо интересантан низ слапова и водопада који подсећају на Плитвичка језера. 

6.1.3. Понори, јаме и пећине 

У планинским и забрдским деловима заступљени су и подземни крашки 

облици. Њих представљају углавом понори, јаме и пећине.            

„Понори су ређи и углавном заступљенији испод Големог врха и 

Смиловачког камена, северно од Одороваца и на Тепошу. Због сужености њихових 

отвора онемогућавају приступ у њихову унутрашњост, међутим према потмулом 

звуку који настаје ударом ноге или баченим каменом, може се закључити да су 

пространи и дубоки и да наниже прерастају у јаме звекаре“15. Међу познатијима су 

Понор, Вртибог, Каменички понор и Ваганица са Камином. 

Једна од најпознатијих јама пиротског краја налази се на 1320 mn.v. Остале 

су у сектору Одоровачког поља код Ђурђеве главе, међу којима се истичу Јамалска 

и Оyина пропаст дубине око 25m. Позната је и леденица која се налази на планини 

Белави, код села Станичење. У овој великој крашкој јами температура је увек 

испод нуле.  

Пећине су врелског и понорског типа. Углавном се јављају на ободима 

поља. Евидентирано је 35 јама и 20 правих пећина. Већи број њих имају шире и 

дуже канале и поноре, те се убрајају у сложене пећине које се комбинују са јамама. 

Најпознатија је Попова пећина, затим Данлучица, Тамна дупка, Недељна пећина, 

Држинска пећина и Ветрена дупка. 
                                                           

15 Петровић Ј., Природа Пиротске котлине и Горњег Понишавља, Пирот, 2000. 
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6.2. Климатске карактеристике 

Клима у пиротском крају је умерено континентална. У непосредној близини 

Пирота, на ваздушној удаљености од 6-7km, налазе се средње високе планине на 

ободу котлине, које се на нижим висинама (1000-1377 m) одликују субпланинском 

и планинском климом, а у вишим подручјима (преко 1500m) алпскоm климом. 

Овакав однос различитих природних средина омогућује корисна ваздушна 

струјања у ивичној зони котлине у којој се налази Пирот. Пирот на тај начин добија 

довољно свежине, што је нарочито погодно у току летњих месеци. Пролећа су 

влажна и пријатна, лета су топла, јесени су благе и дуге, док су зиме претежно до 

умерено хладне. За ово подручје магле су врло ретке и незнатне. 

6.2.1. Температура ваздуха 

Средња годишња температура Пирота је 11,3°С. Најхладнији месец је јануар 

(-0,1°С), а најтоплији јул (22,2°С). Годишња амплитуда средње температуре износи 

22,3°С. Јесен је топлија од пролећа. Ова појава је условљена закашњењем 

температурног максимума. Осим тога, летње температуре су стабилније од 

зимских.  

Са повећањем надморске висине опада и температура. На већим 

надморским висинама, односно у планинском подручју овог краја, карактеристичне 

су негативне средње месечне температуре ваздуха (од средине новембра до средине 

априла наредне године). „Средња годишња температура на Старој планини, изнад 

1500 m n.v., је 9°С. Ниске зимске температуре условљавају да се снег који падне 

дуго задржи, што је врло значајно за развој зимско-спортског туризма. Највиша 

средња месечна температура је 14,5°С, и то у августу. Температуре ваздуха у 

летњим месецима условљавају свеже време, које је погодно за различита 

туристичка кретања“16. 

 

                                                           

16 Петровић Јован ( 2000), Природа Пиротске котлине и Горњег Понишавља, Пирот,  
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Табела 2. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у °С (А- период 

1961-1991., Б- период 1992- 2003. ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ср.Год. 

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

Б -0,1 0,5 5,1 11,1 16,1 19,6 22,2 21,7 19,3 12,9 6,9 3,7 11,5 

Извори:  Републички хидрометеоролошки завод 

Графикон 1. Просечне месечне температуре ваздуха на територији општине Пирот 

(1992-2003) у оC 

 

Извор: Просторни план Општине Пирот 

6.2.2. Падавине 

Пирот на основу вредности падавинских износа, заједно са Нишом и још 

неким градовима Србије, спада у најсувље градове у земљи. На дну котлине 

годишње падне око 562 mm падавина. За разлику од дна котлине, планински обод 

прима нешто више падавина на годишњем ниву. Дебљина снежног покривача на 

планинама креће се у распону од 0,5 m до 1,5 m. Снежни период на Старој планини 

углавном почиње у новембру, а завршава се у априлу. 
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Табела 3. Средња месечна и годишња висина падавина у mm С (А- период 

1961-1991., Б- период 1992- 2003. ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ср.Год. 

А 37 45 36 57 85 95 52 39 39 50 59 44    579 

Б 33 27 31 52 83 64 34 49 38 61 45 45 562 

Извори: Републички хидрометеоролошки завод 

 

6.2.3. Влажност ваздуха 

„У Пиротској котлини просечна релативна влажност ваздуха (вишегодишњи 

просек) износи 74,5%. Она је по правилу највећа у јануару (85,9%), а најмања у 

августу (64,3%). Посматрано по годишњим добима, најмања је у лето (64,7%), 

затим у пролеће (73%), јесен (76,1%) и најзад у зиму (84,1%)“17. 

 

6.2.4. Ветрови 

У пиротској градској ружи ветрова преовлађују ветрови северног (107 %), 

западног (31 %) и северозападног (58 %) квадранта. Затим следе југоисточни (36 

%), а ветрови североисточног (9%) и југоисточног (7 %) квадранта су безначајни. 

Максимална брзина ветра је 68 km/h и карактеристичне су код југоисточног ветра у 

пролеће, код западног и југозападног у лето, а код северозападног у свим 

годишњим добима.  

„Планински део ових крајева карактерише се ветровима северног квадрата, 

из правца север, северозапад и североисток. Ветрови нису јаки. Јачина им је испод 

2° Бофорове скале“18. 

 

                                                           

17 Петровић Јован ( 2000), Природа Пиротске котлине и Горњег Понишавља, Пирот,  

18 Петровић Јован ( 2000), Природа Пиротске котлине и Горњег Понишавља, Пирот, ,  
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6.2.5. Облачност и инсолација 

Облачност је сразмерана висини падавина и обрнуто сразмерана инсолацији. 

Просечна вредност облачности планинског подручја мења се од севера према југу, 

и варира између 5,2 и 5,9 дана. Зима је најоблачнија, лето најведрије, а пролеће 

облачније од јесени. Врхови Старе планине имају исту облачност као и низијски 

крајеви. На високим надморским висинама зиме су ведрије, а лета облачнија, што 

није случај са низијама. „Подручје општине Пирот има 87,7 ведрих дана (24%) и 

106,28 мутних дана (29,1%). 

Магле се јављају 7,2 дана годишње. Могуће су у свим месецима, са 

максимумом у децембру (1,2 дана)“19. Облачност је већа на пошумљеним, а мања 

на огољеним планинама. Већа је на планинама изграђеним од вододрживих стена, а 

мања на оним од кречњака. Релативно ниску облачност прати дуга инсолација. 

Годишња осунчаност подручја прелази 2.000 сати. Она највише износи у јулу 

месецу (преко 300 сати), а најмања у децембру око 60 сати. 

На основу изложених података закључујемо да општина Пирот поседује 

позитивне климатске карактеристике: лета нису превише спарна, зиме нису сувише 

хладне, а магловитост је незнатна. Приликом одређивања будуће просторно-

функционалне организације треба водити рачуна о свим климатским факторима 

дате средине. 

6.3.  Хидрографске карактеристике 

Подручје пиротског краја обилује рекама и подземним водама. Сви 

водотоци у пиротском крају припадају сливу реке Нишаве, највеће притоке Јужне 

Мораве, која дели општински атар на два неједнака дела: већи североисточни 

према граници Бугарске и мањи југозападни према Белој Паланци и Бабушници. 

 

 

                                                           

19 Просторни план Општине Пирот, 2011,  
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6.3.1. Реке 

Реке пиротског краја углавном су планинске, изузев реке Нишаве, која је 

равничарска река са извесним колебањима. Река Нишава је дуга 151 km, од чега 27 

km пролази кроз територију општине Пирот. Површина њеног слива је 3.950 km². 

Настаје од река: Јерме, која протиче у дужини од 45 km кроз Србију, и реке Гинске, 

чија је дужина на територији Србије 6 km. Њене притоке су: Градашничка река, 

Бистрица и Темштица са дужином од 70,6 km (њене притоке су Височица, 

Дојкиначка река, као и друге притоке и потоци). “Просечан проток воде реке 

Нишаве кроз подручје општине Пирот износи око 70 m³/sec и креће се од 1,97 до 

700 m³. Карактеристике њене воде у летњим месецима, изнад железничког моста на 

улазу у град су следеће: просечна температура воде је око 18 до 20°С, без боје, 

мириса и укуса, неутралне Ph вредности.“20  

„Јерма настаје од Вучје и Грубине реке. Површина њеног слива је 650 km². 

Дужина њеног тока је 63,5 km, а од тога нашој земљи припада 45,1 km. Јерма у току 

лета има просечну дневну температуру од 16°С, без боје је, мириса и укуса, чиста, 

погодна за купање и бављење спортским риболовом.“21 На више места река се дели 

у више рукаваца, између којих су острва. Тече кроз Влашку клисуру, тако да овом 

пределу даје изузетно интересантан и живописан пејзаж. Важније притоке Јерме 

су: Кострешевска река, Лишовица, Глоговштица, Јабланица, Погановска река, 

Звоначка и Кусовранска река. 

Височица је најдужа и најбогатија водом од свих притока Нишаве. У ушће 

Нишаве доноси 10 m³, а у марту, априлу и мају између 16 m³ и 20 m³. Ово је 

типично планинска река, не много богата водом у горњем току, док се у доњем 

току повећава њен водостај. Међу значајнијим рекама овог краја, које повећавају 

доток Височице су: Топлодолска, Дојкиначка, Росомачка, Јеловичка река и др. 

Сама Височица спада у ред најчистијих вода у Србији, као и њене притоке. У току 

                                                           

20 Станковић Стеван (1997), Географија Понишавља, Београд. 

21 Станковић Стеван (1997), Географија Понишавља, Београд. 
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лета она је веома хладна, поготово у вишим пределима (изнад 1500 m), а у нижим 

пределима летња температура воде је од 10 до 15°С. 

6.3.2. Термални извори 

Порекло термално-минералних вода у Понишављу већина истраживача 

везује за процес дубинске карстификације. Најзначајнији термални извори у 

Пироту и околини су Даг Бањица и Пиротска Бањица. 

Даг Бањица 

Извориште Даг-бањице се налази у долини Градашничке реке, десне 

притоке Нишаве. Термални извори избијају непосредно испод кањонске клисуре 

Градашничке реке. Термални Градашнички извори припадају типу разбијеног 

изворишта. Постоје два термална и један крашки извор. Последњи је најмањи, 

сифонског истицаја, температуре 22-23°С. Сифонског истицаја је и термални извор 

Стара Бањица са 20 l/min, и температуром извора од 30°С. Нижи, главни термални 

извор, налази се на десном обалском одсеку Градашничке реке. Издашност овог 

басена је 60 l/min, са температуром од 30°С. 

„Градашничке терме припадају хомотермалним радиоактивним водама. У 

састав минералних вода улазе: калијум, калцијум, магнезијум, натријум-карбонат, 

сулфат, хлор, нитрат, натријум. Минерализација ових извора потиче из еруптивних 

стена, па се одликују и солидном издашношћу“22. 

Бањица 

Термално-минерални извори Пиротске бањице избијају под кречњачком 

гредом Сарлаха, која је дубоко зашла у раван котлине. Извориште бањице је 

разбијено а извори се јављају у три групе, на растојању од око 400 m и на висинама 

од 365m до 382 m. „Прва група извора истиче из осулинског материјала, који 

покрива доње делове кречњака падине Сарлака, на левој страни Костурске реке, 

око 400 м узводно од њеног ушћа у Бистрицу. У пролеће, када се издашност извора 

процењује на око 30 l/sek, изнад главног избијају и периодски извори, који издају 
                                                           

22 Станковић Стеван (1997), Извори, врела и површинске воде Горњег Понишавља, Београд. 
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око 10 l/sek. Тада се вода и замућује. Најмању издашност извори имају крајем лета 

и почетком јесени. Температура воде је 17-18ºC. Друго извориште се јавља уз саму 

леву обалу Костурске реке, 40-50 m узводно од њеног ушћа у Бистрицу. Извориште 

је дугачко око 40 m, а из њега истиче 40-60 l/sek. Вода је без мириса и са мало 

гасова, а њена температура се колеба од 17 до 19ºC. Трећа група извора избија у 

кориту Бистрице, непосредно уз зидине Момчиловог града. То су најнижи али и 

најиздашнији извори. Извориште је дугачко око 20 m, а температура воде на њима 

креће се од 17 до 19ºC.“23  

6.3.3. Подземне воде 

У Пиротској котлини сталне притоке Нишаве постају од крашких врела која 

избијају по њеном ободу. Врела су храњена водама река понорница, па Крупачко и 

Градишко врело добијају воду понорнице Одоровачке реке, док извори Боклуџе, 

који избијају у равни котлине, настају од понорница које се спуштају са Влашке 

планине.  

Са друге стране Сарлаха, под којим избијају термални извори Пиротске 

бањице, на удаљености од око 3km, избија крашко Врело у Станичењу. 

Температура воде на овом врелу, које истиче из пећинског канала, мерена у августу 

и септембру, износила је 1,6-1,7ºC. „Сабирну област Пиротске бањице и Врела у 

Станичењу, представљају југоисточни делови планине Белаве. Изузетно ниска 

температура Врела објашњава се температурном инверзијом у подземним 

шупљинама. Наиме, у овим се дворанама задржава хладан ваздух из зимске 

половине године, као и у леденицама. Пролазећи кроз овај слој хладног ваздуха, 

прокапне воде се расхлађују и снижавају своју температуру и до 10ºC. У 

централној равни Пиротске котлине, на периферији града, избија неколико 

дубинских крашких врела, удаљених 1-3km од Пиротске бањице. Ова су врела 

храњена водом понорница које се спуштају са била Влашке планине. Температурe 

њихових вода се крећу од 11 до 12,5ºC“24. 

                                                           

23 Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 

24 Станковић С., Извори, врела и површинске воде Горњег Понишавља, Пирот, 1997. 
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Извори у подгорини Старе планине јављају се у великом броју, од којих су 

најзначајнији извори у атару села Височке Ржане и више десетине извора у атару 

села Рсовци. У планинском подручју јављају се врела: Дојкиначко, Брлошко, 

Јеловичко, врело код Пејиног моста, Гостушко врело, Рсовачка врела и др. Извори 

имају мању издашност, јер се прехрањују сочницом и кондензацијом водене паре. 

Такви извори су: Студени кладенац, Окапско врело, Три кладенца, Коњарски 

кладенац, Калуђерска вода, Штављачка врела... 

6.3.4. Језера 

Крупачко језеро је једино природно језеро у пиротском крају. Налази се 

између села Крупац и Великог села. Дугачко је око 2 km, просечне ширине око 200 

m, а местимично је дубоко и до 5 m. Језеро добија воду из великог броја извора, од 

којих се највећи зове Ћошка. Вода отиче из језера и улива се у Нишаву код села 

Крупца, па отуда и потиче назив овог језера. Његову површину прекривају разне 

барске траве, а само језеро је богато разноврсном рибом.  

Завојско језеро је по своме постанку једино урвинско језеро у Србији. 

Настало је изненада, када је почела да клизи земља у кањону Височице. 

25.фебруара 1963. године. Брдо, на око два километра низводно од села Завој, је 

почело да клизи у правцу реке Височице и створена је велика земљана брана. За 

само пет дана река је претворена у језеро и потопила је село Завој. Природна брана 

је надограђена вештачком како би се спречила већа природна катастрофа, али како 

би се и искористио хидроенергетски потенцијал новонасталог језера. Завојско 

језеро представља основни хидроенергетски објекат за производњу струје у 

источној Србији. Акумулира 170 000 000 m3 воде, од чега 140 000 000 m3 корисне 

запремине.  

Завојско језеро спада у језера са хладном водом. Карактеристика овог језера 

је бистра вода изузетно богата рибом а само језеро је једно од најлепших 

вештачких језера у Србији. Дугачко 17 km, а његова ширина је променљива и 

износи од 600 па до 1000 m. Карактерише се великом провидношћу и чистоћом, 

док је дубина код саме бране 90 m. Језеро се налази на 15 km од града. Повезано је 

адекватном саобраћајницом, којом се стиже за 15 до 20 минутa. 
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6.4.  Флора и фауна 

На развој биодиверзитета битно утиче и педолошке покривач терена. 

Педолошки покривач на територији Општине Пирот је разноврстан. На укупну 

структуру земљишта утицале су специфичне геоморфолошке карактеристике 

подручја, хетерогени литолошки састав, климатолошки и хидролошки услови.  Ови 

фактори и услови, утицали су да се на подручју Пиротске општине формирају 

алувијална земљишта, смонице, гајњаче, делувијум и подзоласта земљишта, као 

основни педолошки костур из кога су се даље развили бројни подтипови 

земљишта. Изнад и испод неогеног покривача налази се геолошка и тектонска 

структура Пиротске котлине и околине Пирота. Од стена доминирају кречњаци, а 

највише је баремских, алпских и сенонских, али има и валендијских, отривских и 

јурских. Поред кречњака у доброј мери су заступљени лапори и пешчари. 

Северозападно од Пирота, као и на Провалији, јављају се у већој мери еруптивне 

стене (андезити). 

У погледу биодиверзитета подручје општине Пирот спада у веома 

интересантне и богате географске целине у Републици Србији. Његове основне 

карактеристике су: 

• изузетна разноврсност флоре и фауне; 

• богат шумски фонд; 

•богатство и разноврсност животних заједница и значајан генетски фонд.  

6.4.1. Флора 

Флора у пиротском крају је веома разноврсна, што је резултанта великих 

разлика у надморској висини, рељефу, клими, геолошкој подлози, плодности 

земљишта, и др. Сваки ниво надморске висине и географски положај има свој тип 

вегетације. Слично другим брдско-планинским крајевима Источне Србије, у 

пиротском крају су заступљена три основна типа вегетације: ливадско-пашњачки, 

пашњачки, и шумски.  

Ливадско-пашњачка вегетација се јавља на свим деловима подручја 

општине на којима постоји биљни покривач – у долинама река, котлинама, брдима 
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и високим планинама. Најчешћи флористички састав овог типа вегетације чине 

класасте траве, легуминозе, лековите и коровске биљке, као и више врста ретких 

реликтних биљака.   

На Старој Планини на локалитету Копрен место звано „Шошине вуније”, на 

малој површини расте веома ретка биљка са више назива: росуља, росна трава, 

мухоловка (Drosera rotundifolia). Ова вишегодишња биљка висине 10-20 cm расте 

на влажним пределима. Биљка се одликује танким и црвенкастим стаблом, лишће 

биљке лучи лепљив, миришљави сок који привлачи инсекте и друге ситније 

животињице. Они се залепе на лист који се одмах затвори. Угушене животиње 

бивају усисане односно поједене, што је јединствен случај у природи да биљке 

поједу животиње.   

Такође, у овом крају расте више стотина врста самониклог лековитог и 

ароматичног биља, од којих су економски најзначајније следеће: клека, шипак, 

слез, мразовац, велебиље, линцура, јагорчевина, коприва, одољен, липа, смиље, 

бреза, глог, медвеђе грожђе, кантарион, боквица, маслачак и многе друге.  

Шумски покривач на подручју општине Пирот је доста разноврстан, због 

познате чињенице да свака од шумских асоцијација има посебне захтеве у погледу 

надморске висине, рељефа, експозиције терена, климатских фактора и друго. 

Посматрано вертикално у овом крају се издвајају следећи шумски појасеви: 

а) појас галеријских шума,  

б) појас храстових шума,  

в) појас букових шума и  

г) појас четинарских шума.  

Иначе, шумском вегетацијом обухваћено је око 41,5% укупних земљишних 

површина. Овом проценту свакако треба додати и неки проценат дрвећа поред 

путева, усамљених стабала на ливадама и пашњацима и друго. Већи економски 

значај имају храстове шуме на дубљим земљиштима јужних експозиција, букове 

шуме северних експозиција и четинарске шуме на вишим и високим планинама.  
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Ово подручје је карактеристично и по стаништима ендемских и ретких врста 

биљака. Као споменици природе евидентирана су и заштићена стабла црног бора у 

атару села Рсовци и стабла храста лужњака у селу Сопот. Шуме овог краја су 

богате и са више разних врста шумског воћа (малина, купина, јагода, боровница, 

леска, трњине, глогиње, дивље крушке и јабуке и др.) и јестивих гљива (буковача, 

брестовача, тополовача, јаблановача, врбовача и др.). 

 Што се тиче зелених површина у самом граду Пироту, оне су плански 

распоређене на његовој целој територији. Површине под којима је зеленило 

заузимају простор од 105 485 m², расоређених у три категорије. Првој категорији 

припада површина од 52 190 m², другој припада површина од 27 785 m², а трећој 

припада површина од 25 470 m². Категоризација је извршена на основу хитности 

одржавања датих зелених површина. По површини, а и по значају, могу се 

издвојити две веће површине: парк „Момчилов град“ и Нишавски кеј. У парку 

„Момчилов град“, који заузима површину од 17 850 m², доминирају кестени и липе. 

Понос града представља и једини примерак Гинко билобе. Понос града је свакако 

Нишавски кеј који је пошумљен са обе стране двоструким дрворедом у дужини од 

2 400 m, од Големог до Железничког моста. Преостала површина од укупне која 

износи 5 200 m² карактерише се једноструким дрворедима са леве стране водотока. 

Дрвореди су претежно од састојине липе. 

6.4.2. Фауна 

На територији Општине Србије, захваљујући погодној клими и богатим 

шумским комплексима, а такође и богатством вода, налази се и веома разноврстан 

животињски свет.  

По рекама живе рибе, жабе, мрмољци, даждевњаци, барске змије, а у 

појединим деловима евидентирано је и  присуство речног рака. Од риба су 

заступљене пастрмка, клен, скобаљ, гргеч, кркуша, караш, деверика, шаран, штука, 

сом. У шумама налазимо веверице, зечеве, лисице, вукове и дивље свиње, а ту живе 

још и куна, хрчак, јазавац, од змија поскок и шарка, шумски гуштер, а забележено 

је и присуство медведа. Шуме су пуне разних врста бескрилних скакаваца, 

зрикаваца, генцијана и других инсеката. Птице представљају велико богатство овог 
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краја. Поред детлића, шеве, славуја, сенице и врабаца, заступљене су још и зебе, 

жуње, шљуке, дивље патке, шумске сове, патуљасти орлови, соко, мишар, јастреб, 

врана, гавран. Посебну лепоту представља почетак реализације пројекта за 

повратак белоглавог супа у кањону реке Јерме и на Старој планини. 

Од ловних резервата познати су резервати ‘’Понишавље’’ и ‘’Стара 

планина’’ који обилују разноврсним дивљачима. Ловни терени у пиротском крају 

познати су по богатству високе и ниске дивљачи. Лов високе дивљачи строго је 

контролисан због релативно малог броја примерака и великог интересовања за њих. 

Ловиште ‘’Понишавља’’ располаже следећом врстом дивљачи: дивље свиње, срне, 

фазани, зечеви, пољска јаребица, јаребица камењарка и лисице. Ловиште ‘’Стара 

планина’’ са ловном површином од 26.000 хектара, карактеришу следеће врсте 

животиња: јелен, срндаћ, дивља свиња, медвед, зец. Од осталих дивљачи ту су 

вукови, лисице, куне златице, куне белице, веверице. 

 

7. АНТРОПОГЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИРОТА 

7.1. Демографске карактеристике 

Развитак становништва и насељености на територији општине Пирот је 

посредно и непосредно условљен географским положајем, друштвено-економским 

кретањима и развојем, историјским процесима, променама и компонентама 

кретања укупног становништва и његове социо-економске структуре, као и 

територијелним развитком мреже насеља и инфраструктуре.                        

Према последњем попису становника, домаћинстава и станова из 2011. 

године, општина Пирот има 57 922 становника. Од тог броја 38 432 становника 

живи у граду, а 19 490 у селима. Са својих 1 235 km2   површине, просечна густина 

насељености општине износи 51 st/km2 и спада у најређе насељене општине у 

Србији. Наредна анализа демографског развоја општине Пирот извршена је на 

основу званичних статистичких података пописа становништва у периоду од 1948.-

2011. године. 
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Извор: Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 

Етничка структура у општини Пирот показује да је већинско становништво 

српске националности, али са још двадесетак осталих етничких група показује и 

извесну хетерогеност. Општина Пирот проглашена за најтолерантнију општину у 

Србији у погледу националних мањина, тако да овако постављене међунационалне 

основе могу да допринесу заједничком јачању стандарда и задовољавању принципа 

толеранције и расне, верске, националне, језичке и културне афирмације појединца 

у друштву. 

У погледу полне структуре (2011.год.) жене су у односу на мушкарце у 

мањем броју. На територији општине Пирот, број особа женског пола износи      

28.955, а мушког 28 967 (49.98% : 50.02%). У граду тај однос је мало другачији и 

износи 19 305 жена према 19 128 мушкараца (50.2% : 49.8%), док је у осталим 

насељима ова разлика најизраженија и износи 9 582 жена према 9 908 мушкараца 

(49,1% : 50,9%). Иако је ова разлика минимална, евидентно је да све више особа 

женског пола напушта село и долази у град и одлучује се за трајне миграције, док је 

већи број мушкараца као удео у дневним и сезонским миграцијама.  
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Табела 4. - Број становника према полу и старости на територији општине Пирот 
за 2011. годину. 

 

  

ПОЛ 
УКУПНО 

М У Ш К И Ж Е Н С К И 

2002.год 2011.год 2002.год 2011.год 2002.год 2011.год 

Урбано 20.243 19 128 20.435 19.305 40.678 38.432 

Сеоско 11.758 9.908 11.355 9.582 23.113 19.490 

Извор: Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 

У развитку становништва општине десиле су се последњих деценија крупне 

промене у старосном саставу, које су у глобалу водиле ка јаком процесу старења, 

првенствено у сеоским насељима. Према резултатима пописа из 2011. године, сва 

насеља су прешла праг демографске старости. Већина насеља је у стадијуму 

најдубље демографске старости (просечна старост преко 43 године, а многа и преко 

50 или 60 година), 2 насеља су у стадијуму дубоке демографске старости (просечна 

старост 40-43 године) и то су сада приградска насеља Градашница и Пољска Ржана, 

а свега 4 су у стадијуму демографске старости (35-39) и то су град Пирот и 

приградска насеља Бериловац, Гњилан и Нови Завој. 

Табела 5. Број становника према старосној стуктури изражен у броју становника и 
у %. 

Извор: Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 

 

 

 
БРОЈ СТАНОВНИКА ПРОЦЕНАТ (%) 

2002.год 2011.год 2002.год 2011.год 

0-4 година 2.620 2.340 4,11 4,06 

5-19 година 10.630 8.955 16,66 15,51 

20-59 година 34.142 32.728 53,52 55,88 

Преко 60 година 16.399 13.784 25,71 24,41 
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Графикон 3. Број становника према старосној структури становништва 

 

Извор: Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 

У вези са предходно анализираном старосном структуром општине Пирот 

јесте и економска структура становништва. Радно способна популација општине 

Пирот, као битна предпоставка социално-економског развоја, чини око 65% 

укупног становништва, али је учешће незапослених у њој око 20%. Број запослених 

је у току 2004.године благо повећан, за 0.3% у односу на предходни период. 

Истовремено, повећан је број регистрованих незапослених лица. Стопа 

незапослених, исказана као однос броја незапослених и збира запослених и 

незапослених, износи 32.4%.   

Што се образовне структуре тиче, неписмено становништво углавном чине 

најстарије групе становништва, и то у јако малом броју. Оно што представља 

проблем је недостатак високо квалификованих кадрова и све већи одлив младих, 

без обзира на квалификације. 
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„Од 80-тих година миграциона кретања према граду и општини Пирот су 

ослабила. Оваква ситуација је настала услед погоршања економских и других 

услова тако и услед демографске исцрпљености села ове и суседних општина које 

су давале мигранте, што је резултирало стишавањем процеса урбанизације и 

деаграризације. На тој основи је у периоду 1981-1991 године општина Пирот 

прешла у емиграциони тип, што значи да су од 1991. године XX века ојачала 

емиграциона кретања из општине Пирот и то углавном према развијенијим 

регионима Србије, посебно Нишу и Београду, али и према развијеним државама у 

Европи и свету.“25 

7.2. Мрежа насеља 

Општина Пирот има 72 насељена места. На простору општине формирана је 

заједница насеља, везана за град Пирот као општински центар. У просторно-

функционалној организацији град Пирот је и центар од регионалног значаја. 

Општински центар Пирот је доминантно градско насеље са око 63% општинске 

популације, у ком су концентрисане све централне функције и скоро све 

индустријске и привредне активности са територије општине. Град Пирот је 

полифункционални центар (производни, резиденцијални, административни, 

управни, културни, образовни и здравствени). Сеоска насеља су углавном 

монофункционална.  

Пописом из 2002. године утврђено је 23 насеља у којима је учешће 

примарног сектора веће од 60%, односно која  припадају чисто аграрним. Десетак 

насеља су начинила помак у преласку од чисто аграрних до мешовитих насеља, а 

то су углавном приградска насеља, која су захваљујући утицају града Пирота 

прешла у категорију услужних насеља. Осим њих, још у неколико насеља је 

забележен незнатан помак, наиме од чисто аграрних ова насеља су трансформисана 

у аграрно-индустријска или индустријско-услужна. 

                                                           

25  Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 
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Као резултат развоја функције центра рада, у Пироту се развијају и функције 

центара становања. Долази до повећања броја становника, интензивне стамбене 

изградње и територијалног ширења града. Појачана градња се одвија у субурбаним 

центрима као што су насеља Гњилан, Бериловац, Пољска Ржана, Градашница, 

Нови Завој и Извор. У средишњем делу града је велика концентрација 

вишеспратних објеката, са великом густином изграђености на релативно малим 

површинама. Самим тим највећу концентрацију функцијских јединица намењених 

становању  има центар града што се поклапа са границама управно-пословне зоне. 

Поред ове зоне колективног становања постоји и стамбена зона колективног 

становања у северном делу пиротског поља. То су пре свега насеља Прчевац, 

Провалија и Радин До. На југу поља то су насеља Нова Мала, Рогоз и потез 

некадашњег Барја, која све више добијају полифункционални карактер. 

Функције центра услуга и управе задовољавају потребе становништва града, 

али и њему гравитирајућег простора. Функција центра управе Пирота испољава се 

кроз два вида. Пирот је центар општине и центар округа. Као центар општине 

обавља управну функцију за становништво 73 насеља, а као центар округа обавља 

управну функцију за четири општине: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и 

Пирот.  

Евидентно је да општина Пирот има квалитетну подлогу за мезорегионалну 

улогу у просторно-функцијској организацији Србије. Оно што је потребно је  

минимални праг широког спектра поменутих функција допунити, квалитативно и 

садржајно обогатити. Близина Ниша и Бугарске границе су још увек 

ограничавајући фактори за развој општине, али управо ту близину треба 

искористити за бољи стандард становништва, већи број радних места, што веће 

отварање тржишта и већи прилив новца у саму Општину. 
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8. ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА У ПИРОТУ 

 На основу дугогодишњих опажања у Пироту се могу издвојити следећи 

извори загађења животне средине: саобраћај, индустрија, градске топлане и 

индивидуална ложишта, комуналне и пољупривредне активности. 

8.1.Саобраћај 

 Саобраћај угржава животну средину на много начина, али је најзначајнији 

штетни утицај који оставља на атмосферу. Саобраћај загађује атмосферу одређеним 

полутантима од којих су најзначајнији они који настају сагоревањем фосилних 

горива. У Пироту је развијен друмски, железнички и транзитни саобраћај, а у мањој 

мери и јавни саобраћај. Доминантни извор загађења представља друмски саобраћај, 

док је железнички саобраћај представља мањи извор загађења, али не и 

занемарљив. Железничка пруга пролази кроз сам град и у одређеној мери утиче на 

загађење ваздуха из разлога што се још увек као погон за покретање локомотива 

користе нафтни деривати. Железнички саобраћај је веома слабо заступљен на 

територији Пирота, па његов утицај на животну средину није изражен у већој мери. 

Како Република Србија тежи будућој модернизацији овог вида саобраћаја на 

територији Пирота, то ће се и ефекти загађења на животну средину повећати. 

Негативни ефекти ће се избећи само ако се буду уважавали принципи одрживог 

развоја приликом саме модернизације железнице, а то ће се постићи укључивањем 

нових локомотива у железнички саобраћај. 

 Друмски саобраћај је главни извор загађења атмосфере због тога што су још 

увек у великој мери заступљени веома стари аутомобили чија је просечна старост 

преко 17 година. Овакви аутомобили не поседују одговарајуће технологије за 

филтрирање издувних гасова пре испуштања у атмосферу и притом за погон 

користе неквалитетна горива. У великој мери друмски саобраћај загађује животну 

средину и због лоше организације саобраћајница унутар насеља а и ван њих. 

Проблем загађења овим загађивачима интензивнији је у летњим месецима због 

транзита који пролази уз сам град.  
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 Поред емисије штетних гасова саобраћај је извор загађења животне средине 

и због буке коју производи. Извори буке у граду су пре свега стара возила, лош 

квалитет паркова на саобраћајницама, недовољно дрвореда поред саобраћајница, 

недовољни број паркинг места, пролаз железнице кроз стамбени део града, лош 

квалитет приградских путева, изградња бензиских пумпи у стамбеним зонама, итд. 

Мере за заштиту од саобраћајне буке, којима се она може свести на одговарајући 

ниво, су: правилно прланирање намене површина, изграња заштитних вертикалних 

зидова, забрана саобраћаја за поједине категорије возила у више осетљивим 

местима на буку, и др. 

8.2.Индустрија 

 Утицај  дугогодишње транзиције у Србији оставиле су значајне последице 

на индустрију Пирота, услед чега су престала са радом многа предузећа. Данас се 

Пирот може похвалити са два велика предузећа, „Тигар“ и „Први мај“, који су 

уједно и велики потенцијани загађивачи животне средине у Пироту. Ова два 

предузећа смештена су у  јединој индустриској зони на западној страни града. 

Неповољна локација индустриске зоне повећава степен угрожавања животне 

средине у самом граду. Највећи проблем је то што постојеће индустрије још увек 

користе застареле технологије и неадекватно одржавају своја постројења. У 

постојећој индустријској зони Завод за јавну заштиту здравља Пирот, задњих 15-ак 

година, испитује концентрације специфичних полутаната, и посебно концентрације 

таложених материја које могу утицати на здравље становништва. Мања и средња 

предузећа која се баве занатском производњом и која наводно не загађују животну 

средину добујају локације изван индустриске зоне увлачећи се у зоне становања. 

Овакви мали погони често мењају производни програм па их је тешко 

контролисати. Због тога оне представљају изворе загађења на микро нивоу.  

8.3. Остали извори загађења 

 Од осталих извора загађења можемо издвојити постројења градских  

топлана и индивидуалних ложишта у Пироту која користе мање еколошких горива 

(дрво, угаљ, лож уље, мазут и др.). Из оваквих извора примарно се емитују штетни 

полутанти као што су сумпор-диоксид (SO2), чађ и седиментне честице. Већина 
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ових загађивача не поседује уређаје, попут одговарајућих филтера, за 

пречишћавање емитованих гасова. У зимским месецима ови загађивачи 

представљају доминатан извор загађења на територији Пирот. „На градском 

подручју Пирота, као значајнији извори загађивања ваздуха, регистровани су 

следећи извори: 

- индустријске котларнице  ...................................................15 

- котларнице школских и здравствених установа ...............13 

- котларнице централних градских садржаја .......................16 

- котларнице стамбених блокова ............................................4 

При томе: 

- 14 котларница користи угаљ за гориво, 

- 19 котларница користи лож уље за гориво, 

- 15 котларница користи мазут за гориво, 

- 3 котларнице користе електричну енергију.“26 

Такође многи индивидуални стамбени објекти и објекти мале привреде имају 

сопствене котларнице на чврсто или течно гориво. Процењује се да их у ужем 

центру града има око 400. 

Поједине комуналне активности (попут управљања отпадом, атмосферским 

и канализационим водама, одржавања градске чистоће) на територији града су 

такође извор загађења животне средине. Разлог томе је чињеница да Пирот још 

увек није потпуно опремљен основним инфраструктурним инсталацијама и 

објектима као и то да има пропуста у одржавању јавне хигијене. Према неким 

подацима и изворима проблем инфраструктурних објеката и инсталација биће 

решен до краја наредне године. Такође, дато је обећање, од стране градских власти, 

да ће се у току наредне године почети са изградњом комуналне и кан 

инфраструктуре у сеоским подручјима. 
                                                           

26 Јавно комунално предузеће (2013), Градска топлана, Пирот. 
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9. ВАЗДУХ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПИРОТУ 

 Загађење ваздуха у Пироту и насељима у непосредној околини града је пре 

свега антропогеног порекла, а емисије полутаната су концентрисане у градским 

зонама и насељима зависно од степена учешћа индустријских и производних 

погона. У последњих неколико година број емитатора штетних полутаната на 

подручју Пирота се стално повећава због развоја мале привреде па су извори 

аерозагађења углавном статични и површински распоређени. Задњих  година 

дошло је до погоршавања квалитета животне средине и услед неповољних 

климатских карактеристика.  

 Сви извори загађења су сврстани према физичким и просторним 

карактеристикама у три основне категорије извора (тачкасти, површински и 

линијских), а према врсти загађујућих материја на изворе са продуктима 

сагоревања фосилних горива и на индустријске изворе. Тачкасти извори 

представљају изоловане тачке са великом емисијом загађујућих материја 

(индустријски погони, топлане, котларнице, и др.) или индустријске погоне са 

одређеним специфичним технологија производње (хемијска индустрија чији је 

представник у Пироту свакако „Тигар“). Површински извори представљају групу 

одређеног броја малих извора, распоређених по одређеним зонама. То су простори 

са ложиштима за загревање стамбених просторија или подручја на којима је 

заступљен аутомобилски саобраћај са малом густином. Линијски извори загађења 

су друмски, железнички и авио саобраћај велике густине на градским примарним 

саобраћајницама као и на великим саобраћајним коридорима који повремено 

пролазе поред насеља, или пролазе кроз сама насеља.  

 Висока концентрација потенцијално штетних гасова и честица који се 

емитују у ваздух штетно утичу на здравље људи, посебно на осетљиви део 

популације ( деца, старе особе, хронични болесници, итд.)  

Загађење ваздуха, у Пироту, континуирано се прати од 1972. године. Те исте 

године Завод за јавну заштиту здравља почео је да прати концентрације загађујућих 

супстанци у атмосфери и то првенствено у индустријским зонама. Неколико година 

касније почело је се са праћењем количине издувних гасова моторних возила, а од 
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1989. године редовно се прати и концентрација тешких метала на битнијим 

саобраћајница у граду. 

 Под емисијом се подразумева избацивање загађујућих материја из објеката 

загађивача у околину: ваздух, воду, земљиште. Приликом проучавања обима 

загађења неком загађујућом супстанцом мора се обратити пажња на брзину емисије 

и укупну емисију. Брзина емисије је количина загађујуће материје изражене у 

јединици времена: g/sec или у %. Укупна емисија јесте испуштена количина 

загађујуће материје изражене у грамима по количини ослобођене енергије у џулима 

или у килограмима производа.  

„Граничне вредности емисије се могу дефинисати као највећи дозвољени 

ниво количина и концентрација штетних и опасних материја на једном месту 

извора загађења. За сваку супстанцију која загађује атмосферски ваздух дефинишу 

се два норматива: једнократна и средње дневна гранична вредност. Једнократна 

гранична вредност ( ГВј ) концентрације хемијских супстанција у ваздуху 

насељених места представља концентрацију ( mg/m3) која удисањем у току од 30 

минута не сме изазвати штетне реакције у организму. Средње дневна вредност ( 

ГВсд) хемијских супстанција у ваздуху насељених места представља 

концентрацију ( mg/m3) која не сме испољавати непосредно или посредно штетно 

дејство на човека при неодређеном временском периоду удисања“27. 

Под имисијом се подразумева појава гасовитих, течних или чврстих 

материја у слоју непосредно изнад површине тла. Њихова вредност се односи на 

концентрацију загађујућих материја  у ваздуху на висини од 0,1 до 2 m од ниво тла. 

Вредност имисије зависи од: брзине, јачине и типа емисије околних извора, од 

распострањења загађујућих материја у атмосфери, од услова издвајања у функцији 

метеоролошких услова и од врста загађивача. Имисије могу бити краткорочне и 

двадесетчетворочасовне.  

                                                           

27 Ђармати А. Шимон, Веселиновић С. Драган, Гржетић А. Иван, Марковић А. Драган (2008), 

Животна средина и њена заштита, Књига II- Заштита животне средине, Факултет за примењену 

екологију Футура, Београд, 
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Максимално дозвољена концентрација (МДК) штетних материја представља 

ону концентрацију која код човека у дужем временском периоду излагања не 

изазива патолошке промене и обољења, и притом не нарушава биолошки оптимум 

за човека. Максимално дозвољена емисија (МДЕ) се уводи ради регулисања јачине 

избацивања загађујућих материја сваког појединачног извора загађења.  

 Извори атмосферског загађења на ширем подручју Пирота су пре свега 

антропогеног порекла. До пре двадесетак година главни извори загађења била су 

многобројна индустријска постројења, док су данас прво место преузела 

индивидуална ложишта и постројења градске топлане. Саобраћај у задњих 

неколико година представља све значајнији извор загађења, нарочито друмски, 

услед константног повећања броја возила и неадекватних саобраћајница.  

9.1. Састав Ваздуха 

 Атмосфера представља гасовити омотач планете Земље који можемо 

поделити на три слоја различите дебљине и температурног градијента. То су: 

тропосфера, стратосфера и јоносфера. Они се разликују и по хемијском саставу али 

и по процесима који се у њима одвијају. „Основни састојци атмосфере су азот 

(78,084%), кисеоник (20,946%), аргон (0,934%) и водена пара. Угљен-диоксид 

запремински учествује са 0,0318%, док остали гасови чине преосталих 0,00012% 

запремине атмосфере. Оваква смеша поменутих гасова назива се ваздух. У ужем 

смислу ваздух представља нижи приземни слој атмосфере у ком је могуће 

несметано функционисање основних животних процеса.“28 

 У атмосфери се налазе гасовите супстанце чија је заступљеност константна ( 

О2, Н2, N2 и племенити метали), као и оне чија је заступљеност променљиве 

садржине у зависности од географске ширине и климатских услова (CO2, CH4, N2O 

и водена пара). У атмосфери се налазе и електрони, јони и радикали, као и 

негасовите супстанце у различитим кондензованим облицима – течне и чврсте 

                                                           

28 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд 
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аеросоли. Време боравка неких од наведених честица у атмосфери је веома 

различито и креће се од неколико секунди па до неколико година, у зависности од 

висине на којој се налазе и физичко-хемијских реакција у којима учествују. 

„Насупрот азоту, кисеонику и племенитим гасовима, чије се време боравка у 

атмосфери мери хиљадама година, неке супстанције чија је присутност у 

атмосфери стална имају веома кратак период задржавања Из овога можемо 

закључити да се сустанције са кратким веком задржавања константно поново уносе 

у атмосферу. Тиме је у атмосфери успостављена динамичка равнотежа између 

уносу и износу ових супстанција што доводи до константног одржавања природног 

састава ваздуха.“29 

9.2.Аерозагађење 

 Аерозагађење је последица антропогених активности човека на Земљи. 

Специфичност аерозагађења у односу на загађење других природних средина је у 

томе што се ради о процесу преношења природних и синтетичких материја у 

атмосферу и њиховој трансформацији под утицајима физичких и хемијских 

фактора средине. На територији Пирота, услед антропогених активности, 

формирани су такозвани вештачки еко системи, па на основу тога може се 

говорити о оптерећености животне средине и могућност да иста до одређеног 

нивоа прихвати загађујуће материје, а да притом не представља ризик по здравље 

људи и животну средину.  

Ниво загађења ваздуха одређен је граничним вредностима имисије за 

поједине полутанте атмосфера. Подаци о имисионим вредностима добијамо са три 

мерна места у Пироту, која чине мрежу мерних места формирану према упутствима 

Светске здравствене организације. Испитивање аерозагађења, и то основних 

загађујућих супстанци, у Пироту је почело 1972. године у индустријској зони. 

                                                           

29 Ђармати А. Шимон, Веселиновић С. Драган, Гржетић А. Иван, Марковић А. Драган (2008), 

Животна средина и њена заштита, Књига II- Заштита животне средине, Факултет за примењену 

екологију Футура, Београд, 
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Касније се опсег испитиваних супстанци проширио, а повећао се и број зона у 

којима се врши констатно испитивање.  

На основу самог географског положаја Пирота ( налази се на дну истоимене 

котлине), умерено суве континетаналне климе и појаве температурних инверзија 

можемо закључити да се на овом подручју може појачати штетно деловање 

аерозагађења. Због свега овога може се извести закључак да се и при мањим 

концентрацијама загађујућих супстанци могу очекивати штетни ефекти по здравље 

људи. Праћењем аерозагађења идентификовани су извори овог загађења, а преузете 

су и мере ка смањењу њиховог штетног утицаја по атмосферу. Услед боље 

регулације и сигнализације саобраћаја, изградње саобраћајне обилазнице око града 

и повезивањем великог броја индивидуалних котларница на мрежу градских 

топлана у протеклим годинама дошло је до значајног смањења концентрације чађи 

и ЅО2 у атмосфери. Потенцијани проблем још увек представља индустрија која се 

користи застарелим технологијама и која на тај начин загађује ваздух тешким 

металима и другим специфичним полутантима. Иако се индустријска зона налази 

на западној страни града, она још увек делимично лежи у стамбеној зони. 

Одговарајућим мерама постојећа индустријска зона мора се оградити од стамбене 

зоне како у будућности не би у већој мери загађивала свој шири простор.  

9.3. Праћење квалитета ваздуха  

Праћење квалитета ваздуха врши се ради утврђивања нивоа загађености 

ваздуха и оцене утицаја загађености ваздуха на здравље људи ради преузимања 

потребних мера у циљу заштите здравља људи. Контрола квалитета ваздуха 

остварује се праћењем аерозагађења и извештавањем о резултатима мерења. У 

Пироту постоје три мерне станице за контролу квалитета ваздуха на којима се 

прати концентрација основних и специфичних загађујућих материја.  

Извештаји о резултатима системског мерења и мисије се доставља месечно, 

у року од 15 дана по истеку предходног месеца. Годишњи извештај доставља се у 

року од 30 дана, по истеку календарске године. У случају имисије упозорења и 

епизодног загађења ваздуха извештавање се врши одмах. Организација која врши 

мерења је у обавези да приликом достављања извештаја опише: методологију 
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узроковања, мерну опрему и методологију обраде података. Најчешће коришћене 

методе у Заводу за јавну заштиту у Пироту су следеће: ацидиметријска метода, 

рефлектромеријска метода, спектрофометријска метода и метода гасне 

хроматографије. Резултати се приказују табеларно, графички и текстуално 

објашњени, са закључком о стању аерозагађења. 

 Мерњем се добија ниво концентрације загађујућих материја у ваздуху, а 

концентрације се изражавају мерним јединицама на јединицу запремине ваздуха 

или на јединицу површине. Узорци ваздуха узимају се на местима која нису 

дирекно изложена утицају извору загађења на висини од 1,5m до 10m од нивоа тла.  

9.4.Резултати мерења 

У такозване „класичне“ полутанте спадају сумпор-диоксид (ЅО2), азот-

диоксид (NO2) и чађ. „Према Уредби о условима за моноторинг и захтевима 

квалитета ваздуха за период узроковања од 24 часа, гранична вредност и 

толерантна вредност за сумпор-диоксид (ЅО2)  су исте и износе 125 mg/m3, a за 

азот-оксид (NO2) те вредности су 85 mg/m3. За исти период узроковања максимално 

дозвољена вредност за чађ је 50 mg/m3“30. Таложене материје представљају 

загађујуће материје органског и неорганског порекла чије су честице веће од 10 µm, 

те се услед своје тежине таложе на тло. Максимална дозвољена количина укупне 

таложене материје износи 450 mg/m2/dan.  

У наредној табели дате су средње месечне концентрације „класичних“ 

полутаната као и средње месечне вредности таложених аероседимената у 

рекретивно-стамбеној и административно-стамбеној зони. За ове две зоне мерења 

урађена је једна јединствена табела, што се може видети из приложеног. Из табеле 

можемо закључити да су концентрације сумпор-диоксида (ЅО2) и азот-диоксида 

(NO2) на годишњем нивоу, а и на месечном веома мале и да се налазе далеко испод 

граничних вредности. Концентрације сумпор-диоксида (ЅО2) веће су у зимским 

месецима јер је тада температура ваздуха знатно нижа, а самим тим и грејна сезона 

                                                           

30 Завод за јавну заштиту здравља у Пироту (2013), Канцеларија за заштиту животне средине, 
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је у јеку. Са друге стране концентрације азот-диоксида (NO2) су током свих месеци 

готово равномерно распређене. Из табеле се исто тако може видети да средње 

месечне концентрације чађи у зимским месецима ( када је актуелна грејна сезона) 

премашују прописане граничне вредности. То се може објаснити чињеницом да се 

за огрев у највећој мери користе различити облици фосилних горива. Број дана чије 

концентрације премашују прописане граничне вредности јесте 65. 

Табела 6. Квалитет ваздуха у рекреативно-стамбеној и административно- 
стамбеној зони у Пироту за период од 2005. до 2012. године 

Насеље Средња месечна 
концентрација 

mg/m3 
Број дана > GVI GVI за дати 

период (µg/m3) 

Укупно 
таложене 
материје 

mg/m2/dan 

Тешки метали у 
аероседименту µg/m2/dan Пирот 

Meсец SO2 Чађ NO2 SO2 
Ча
ђ NO2 SO2 Чађ NO2 

Ме
с. 

MДК=45
0 

Pb Cd Zn 
MДК=25

0 MДК=5 МДК=4
00 

1 13.41 59.42 12.05 0 12 0 
125 50 85 

1 49.3 <5.0 <0.3 42.0 

2 9.43 56.47 15.1 0 14 0 2 62.6 <5.0 <0.3 44.5 

3 6.18 39.27 11.8 0 6 0 
 

3 60.96 <5.0 <0.3 34.5 

4 3.06 29.28 11.85 0 3 0 4 / / / / 

5 1.57 18.74 12.7 0 0 0    5 119.12 13.0 2.59 276.0 

6 0.1 11.87 11.47 0 0 0 6 216.5 8.3 0.6 468.0 

7 0.3 11.34 12.3 0 0 0 

 

7 114.3 2.5 <0.3 60.0 

8 0.6 18.43 15.06 0 0 0 8 / / / / 

9 2.25 21.99 12.33 0 1 0 9 71.7 <5.0 0.4 108.0 

10 2.43 37.59 13.5 0 5 0 10 64.5 <5.0 0.5 / 

11 6.6 62.39 17.43 0 11 0 11 / / / / 

12 4.37 52.22 19.36 0 13 0 12 310.6 22.0 <0.3 330.0 

Средње 
годишње 
вредност

и 

4.15 34.92 13.75  Просечне годишње 
вредности 118.84 7.86 0.62 395.37 

Извор: Завод за јавну заштиту здравља у Пироту 

У току целе године, концентрације укупних таложених материја не прелазе 

прописане максималне дозвољене вредности. Из табеле 6. се може видети да су 

концентрације ових материја повишене у јуну и децембру, а то се може објаснити 

недостатком падавина у тим месецима. Концентрације тешких метала попут Pb-а и 
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Cd-а, у стамбеним зонама, далеко су од максимални дозвољених концентрација. У 

последњих неколико година дошло је до знатног повишења концентрације Zn-а, па 

се концентрација овог метала за испитивани период на годишњем нивоу знатно 

приближила максималној дозвољеној концентрацији. Глави узрочници повећању 

концентрација тешких метала су свакако индустрија и друмски саобраћај. 

Вредности ових загађивача биле би много веће да процес транзиције није 

узроковао затварање многих предузећа која су се налазила у непосредној близини 

испитиваних подручја. 

Табела 7. Квалитет ваздуха у индустријској зони у Пироту за период од 2005. до 
2012. године 

Насеље Средња месечна 
концентрација 

mg/m3 
Број дана > GVI GVI за дати 

период (µg/m3) 

Укупно 
таложене 
материје 

mg/m2/dan 

Тешки метали у 
аероседименту µg/m2/dan Пирот 

Meсец SO2 Чађ NO2 SO2 Чађ NO2 SO2 Чађ NO2 
Мес

. MDK=450 
Pb Cd Zn 

MDK=250 MDK=5 MDK=40
0 

1 11.02 37.76 17.72 0 10 0 
125 50 85 

1 78 <5.0 <0.3 77.0 

2 10.48 18.45 14.74 0 1 0 2 233.6 <5.0 <0.3 90.2 

3 7.47 13.13 12.59 0 0 0 
 

3 83.8 <5.0 <0.3 31.6 

4 5.6 7.21 12.1 0 0 0 4 78.7 11.5 <0.3 338.0 

5 3.22 4.04 12.66 0 0 0    5 111.9 <5.0 0.62 280.0 

6 2.6 4.07 14.47 0 0 0 6 214.4 8.3 <0.3 577 

7 5.34 5.73 27.58 0 0 0 

 

7 150.7 5.2 0.4 181.9 

8 0.85 3.59 19.16 0 0 0 8 / / / / 

9 0.265 5.97 9.89 0 0 0 9 95.4 <5.0 0.4 108.0 

10 1.34 10.98 9.74 0 0 0 10 132.8 29.0 2 / 

11 2.16 19.59 8.92 0 11 0 11 / / / / 

12 9.1 21.22 11.36 0 13 0 12 189.6 49.6 1.86 114 

Средње 
годишње 

вредности 
4.95 12.92 14.22  Просечне годишње 

вредности 136.89 13.59 0.66 188.52 

Извор: Завод за јавну заштиту здравља у Пироту 
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У табели 7. дате су вредности репрезентативних загаћивача забележених у 

индустријској зони Пирота. Упоређивањем ове табеле са претходном можемо 

закључити следеће:  

1) Концентрације сумпор-диоксида (ЅО2) и азот-диоксида (NО2) су незнатно 

повишене у односу на концентрације истих у табели 6. То се може објаснити 

постојањем индустријских постројења на овом подручју. 

2) Концентрација чађи у индустријској зони је далеко мања и у репрезентативним 

месецима, а и на годишњим нивоима, од концентрације исте у стaмбеним зонама. 

То се може објаснити тиме што је у индустријској зони смештена само једна 

котларница и незнатан број индивидуалних ложишта.  

3) Концентрације укупних таложених материја у индустријској зони су веће у 

односу на концентрације истих у стамбеним зонама, због тога што је индустрија 

један од главних извора који емитују овакве материје. 

4) Концентрације тешких метала, попут Pb-а и Cd-а, незнатно су вишље у 

индустријској зони. Концентрације Zn-а у индустријској зони је знатно нижа него 

концентрација истог у стамбеним зонама. Овакви резултати се могу објаснити 

неразвијеношћу индустрије, у супротном резулатати би били много неповољнији. 

На основу резултата мерења можемо закључити да су зимски месеци 

загађенији од осталих, али је загађење и даље испод дозвољених вредности. Такво 

стање се може објаснити за почетак грејне сезоне. У том периоду се примећује 

повећано присуство сумпор-диоксида (ЅО2) и азот-диоксида (NО2), који су и 

најчешћи загађивачи ваздуха. Ова два загађивача ваздуха заједно са честицама чађи 

(чије концентрације драстично расту у зимским месецима) и прашине су главни 

узрочници стварања градског смога у току јесењих и зимских месеци. Из 

приложених резултата може се извући закључак да је стање ваздуха, у испитаном 

периоду, веома добро.  
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9.5. Предлог мера и заштита 

Најефикаснији начин за заштиту ваздуха био би када би се сви загађивачи 

неутралисали. Међутим, како то тренутно није могуће морају се наћи начини да се 

смање емисије штетних материја из свих извора загађења. Прма томе под заштитом 

ваздуха подразумевамо ограничење или смањење емисија загађујућих материја. То 

се може постићи на следеће начине: 

1. Ограничавање емисије загађујућих материја из привредних постројења, 

саобраћај и домаћинства ( један од начина је постављање одговарајућих 

филтера у димњацима и у ауспусима) ; развој система гасификације и 

топлификације; увођење „чистих“ технологија у привредним постројењима; 

већа контрола рада котларница; и подстицање енергетске ефикасности, 

2. Потребно је стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на прелазак 

на алтернативне изворе загревања,  

3. Потребно је уградити уређаје за смањење емисије на изворима где су те 

емисије изнад ГВи прописане законом, 

4. Потребна је примена интегралних заштитних мера на будућем Коридору 10 и 

других важних путева, 

5. Применом законских прописа потребно је прибављање обавезних 

интегрисаних дозвола од стране постојећих и нових привредних постројења, 

као и промене у начину функционисања постојећих постројење, 

6. Усагласити основне градске функције са циљем побољшања животне средине, 

7. Потребно је планско озелењавање јавних површина са будућом тенденцијом 

повећања истих и изградњом нових где за то постоје могућности, 

8. Потребно је израдити катастар загађивача ваздуха на територији Пирота са 

пратећим подацима о свим стационираним изворима загађења ваздуха, 

9. У будућности се мора обезбедити аутоматско прћење стања квалитета ваздуха 

како би се благовремено избегле акцидентне ситуације, 
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10. Потребно је убрзати даљи развој информационог система квалитета ваздуха за 

административно подручје Пирота, и 

11. Потребно је извршавати дугогодишња епидемиолошка истраживања ради 

утврђивања последица лошег квалитета ваздуха. 

Овакве или сличне мере се морају спровести у што краћем периоду како би 

се побољшао квалитет ваздуха на теритрији Општине Пирот, а и шире. Овакве 

мере су и предуслов за жељени пут којим Пирот жели ићи, пут одрживог развоја. 

10. ВОДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПИРОТА 

Хидрографска мрежа Пирота значајно је развијена. Најзначајнији водоток 

овог подручја је свакако река Нишава. Ово подручје карактерише и велики број 

речица и потока изразито бујичног карактера чему доприносе геоморфолошке и 

климатске прилике на овом подручју. Ови водотоци се одликују са дубоко 

усеченим долинама и нагибима страна различитог степена, као и добрим 

квалитетом вода. 

Загађење површинских вода је дирекна последица следећих елемената: 

недовољна развијеност канализационог система на подручју Пирота, приградских 

насеља и на територији сеоских насеља; испуштање непречишћених комуналних, 

индустријских и пољопривредних отпадних вода од стране концентрисаних и 

расутих загађивача; слободно отицање воде по терену у јаруге, вододерине и 

одвођење истих у технички и санитарно непрописано изграђене септичке јаме. 

Велико загађење површинских вода наступа након испуштања индустријских 

отпадних вода које садрже екстремно високе концентрације амонијака, нитрита, 

нитрата и других органских материја, у водотокове, што доводи до непосредне 

угрожености концентрације кисеоника у води и помора водених организама.  

Река Нишава је најзначајнија река у Нишавском округу, првенствено због 

тога што представља један од извора за снабдевање водом за пиће. Нажалост, обале 

Нишаве, од Димитровграда па све до Ниша су пренатрпане дивљим депонијама. 

Највећој загађености доприноси сама градска депонија у Пироту, која није 

хигијенска и налази се у саму обалу. Ова депонија није испуњавала грађевинске, 
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техничке и санитарне минимуме па је притом дошло до њеног затварања јер је била 

стални епидемиолошки ризик по здравље људи и квалитет воде. Након њеног 

затварања, прошле године, отворена је нова регионална депонија која је изграђена 

по европским стандардима. Тиме проблем загађивања није у потпуности решен јер 

још увек постоје дивље депоније на обалама Нишаве. Такве депоније углавном су 

стациониране у близини сеоских насеља и њихов број се процењује на преко 30. 

Осим дивљих депонија поред Нишаве уобичајно је и бацање угинулих животиња и 

пражњење сеоских јама што у великој мери утиче на квалитет воде. Иако су у 

појединим селима одређене локације за бацње смећа, локално становништво и даље 

бацају све што им смета у реку. На основу овога можемо закључити да је еколошка 

свест мештана још увек на веома ниском нивоу. Смећа нису поштеђена ни обале 

Нишаве у градском језгру Пирота. Посебан проблем су отпадне комуналне воде 

које се дирекно изливају у Нишаву надомак индустрјиске зоне. Додатном загађењу 

воде низводно од Пирота доприносе сеоска насеља која реку Нишаву користе 

попут депоније. Због лошег квалитета воде низводно од Пирота у последњих 

неколико година становништву ових простора је забрањено купање у самој реци. 

Колики је Пирот загађивач говори и податак да је река Нишава узводно од град 

сврстана у другу категорију квалитета воде а низводно од града сврстава се у трећу 

категорију. Из табеле 8.  може се видети стање квалитета воде по месецима за дати 

период. Подаци су прикупљени са шест мерних места од којих се два налазе на 

територији Општине Димитровград. Квалитет воде реке Нишаве на уласку у нашу 

земљу је углавном доброг еколошког статуса и припада II класи. На територији 

Општине Димитровград квалитет воде је углавном II класе осим у јануару и 

децембру када су мање количине атмосферских падавина на овом подручју, па се и 

моћ самопречишћавања реке знатно смањује услед ниског водостаја. Квалитет воде 

се побољшава и прелази у I класу у априлу месецу услед повећаних атмосферских 

падавина. Сличан квалитет воде је и при самом уласку водотока у Пирот. Квалитет 

воде се драстично погоршава низводно од  Пирота, на подручју на коме је 

смештена индустријска зона и градска депонија. На овом делу водотока квалитет 

воде се знатно погоршава и прелази у III класу услед изливања непречишћених 

комуналних вода у водоток, непосредне близине индустријских погона и градске 
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депоније. У месецу августу квалитет воде се драстично погоршава и прелази у IV 

класу. Узрок томе су пре свега недовољне количине атмосферских падавина, 

повећане количине комуналних отпадних вода, али и чињеница да се у том месецу 

врши обавезни годишњи ремонт у погонима индустријског гиганта „Тигра“. Не 

поседујући довољно система за претходу прераду својих отпадних вода, у овом 

месецу врше неконтролисано одлагање непречишћених вода директно у реку 

Нишаву. 

Табела 8. Квалитет воде реке Нишаве у Пиротском округу за период од 2006. до 
2011. године. 
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Извор: Завод за јавну заштиту здравља у Пироту 
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Табела 9. Легенда класа квалитета вода 

 
Одличан еколошки статус- I класа  Лош еколошки статус- III класа 

 Веома добар еколошки статус- I 
класа  Веома лош еколошки статус- IV класа 

 Добар еколошки статус- II класа  

Извор: Завод за јавну заштиту здравља у Пироту 

Моћ самопречишћавања реке у месецима са мањим количинама 

атмосферских падавина знатно опада. Ако томе додамо огромне количине отпада 

које Нишава прими у свој ток на изласку из Пирота, и касније на путу ка Нишу, 

можемо закључити да река Нишава представља једну од најзагађенијих река у 

Србији. Ако се настави овакав тренд загађења Нишаве временом се њене воде неће 

моћи користити ни у индустријске а ни у пољупривредне сврхе.  

10.1. ХЕ “Пирот” и њен утицај на животну средину 

     Изградња хидроелектране „Пирот“ и њено пуштање у погон 1990. године имало 

је значајан утицај на животну средину, пре свега на:  

-    инфраструктуру, куће и земљиште који су поплављени акумулацијом, 

-    део атара и села Бериловац, односно земљиште које је искоришћено за изградњу 

објеката хидроелектране, 

-    промењени режим (смањење) протока река Височице и Темштице на деоници 

низводно од бране до улива у Нишаву ,  

-    промењени режим (повећање) протока Нишаве на деоници низводно од улива 

одводног канала електране, 

-    земљиште око акумулације и део сливног подручја на коме је извршено 

пошумљавање.  

У циљу компензације ових утицаја обављено је пре свега измештање 

сеоских насеља потопљених акумулацијом. Изграђена је путна мрежа око 

акумулације у дужини од 36 km као и мост преко акумулације. Изграђен је 

компензациони базен за изравнавање вода и регулисано испуштање у Нишаву, 
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извршена је регулација реке Нишаве на дужини од 2 km и санација зидане камене 

обале кроз Пирот. Изграђено је Градско купалиште као комензација за поремећени 

режим вода и немогућност купања у Нишави у току рада електране.  

На загађење водених токова и воде у целини утиче начин одлагања 

отпадних вода из ХЕ “Пирот”. На ХЕ ''Пирот'' се према количинама које се стварају 

организовано издвајају само неке врсте отпада док су остале врсте, безопасних 

материјала одлажу на комуналне депоније. Отпадна уља и течности се прикупљају 

и до преузимања од стране овлашћених фирми чувају у магацину уља и мазива.  

ХЕ „Пирот“ годишње испушта око 200 m³ санитарне отпадне воде у градску 

канализацију. У зависности од времена ангажовања агрегата, просечно се годишње 

испушта око 330.000 m³ техничке воде. Техничка вода је највећим делом расхладна 

вода која се користи за хлађење генератора и лежајева агрегата и као таква се 

испушта у одводни канал. Због вишег притиска систему за расхладну воду од 

притиска уља мала је могућност да значајније количине уља доспеју у воду. Мањи 

део техничке воде, око 10.000 m³, је процурна вода која се прикупља у електрани  и 

такође испумпава у одводни канал, који касније воду одводи у речни ток Нишаве. 

10.2. Предлог заштитних мера 

Како би се воде на подручју Пирота заштитиле и евентуално унапредиле 

свој квалитет, а тиме омогућило њихово коришћење за потребе различитих 

корисника потребно је преузети низ мера:  

1. Први корак је враћање и одржавање квалитета воде реке Нишаве у 

прописану класу квалитета површинских вода ( у I и II класе),  

2. Потребна је реконстукција и санација постојећих и изградња нових уређаја 

за пречишћавање индустријских отпадних вода са предтретманом токсичних 

индустријских отпадних вода пре упуштања у јавну канализацију,  

3. Неопходна је изградња постројења за пречишћавање комуналних отпадних 

вода у градским насељима и индустријској зони, 

4. Потребно је увести планску експлоатацију песка и шљунка из речних корита 

Нишаве и Темштице, 
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5. Неопходна је изградња каналске инфраструктуре дуж регионалних путева за 

прикупљање, одвођење и испуштање загађених атмосферских вода у 

предвиђене пријемнике након њиховог санитарног третмана,  

6. Неопходно је увођење системске контроле квалитета вода,  

7. Потребна је израда и стално ажурирање катастра загађивача, 

8. Морају се створити услови за правилно санитарно руковање и депоновање 

муљева насталих у процесу третмана отпадних вода. 

Иако за већину ових мера требају занатна инвестициона улагања, она се 

морају наћи у најкраћем могућем року. Становништво Пиротске општине мора што 

пре схватити значај воде и значај заштите водених токова у њиховој непосредној 

близини. Градска управа се јако труди да еколошки едукује своје становништво, 

али је потребно да се више ангажује и за заштиту угрожених водотокова. Иако се 

редовно не испитију остали водотоци у Пиротској општини, постоје непотпуни 

извештаји о стању њихових водених квалитета. Из тих извештаја сазнајемо да су и 

мање планинске реке у великој мери угрожене и да се њихов квалитет вода 

константно погоршава.  

11. ПРОБЛЕМ БУКЕ У ПИРОТУ 

11.1. Појам буке, њени извори и последице 

 Данас је у великој мери развијена индустрија и саобраћај, који посебно у 

градским срединама проузрокују буку која по степену загађења животне средине 

заузима треће место. Бука је сваки нежељени и непријатни звук. Бука, поред тога 

што има исте физичке карактеристике као и звук, разликује се од звука по томе што 

изазива и различите психофизичке сензације ( смета, узнемирава, угрожава) и 

штетна дејства на здравље човека. Мерна јединица интензитета буке је децибел 

(dB) и креће се у вредности од 1-130 dB. Вредност од 1 dB представља најмању 

јачину звука коју човек може да региструје, док вредност од 130 dB представља 

највећу јачину звука коју човек може да региструје, тј. до прага бола. 
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 „Величина нивоа јачине звука назива се фон. Децибел и фон се 

изједначавају када јачина неког звука износи 1000 Hz, у свим осталим случајевима 

су различити. По интензитету бука може да буде: 

1. I степена, од 30 до 65 фона, 

2. II степена, од 65 до 90 фона, 

3. III степена, од 90 до 110 фона, и  

4. IV степена, од 110 до 130 фона.“31 

Комуналну буку можемо дефинисати као буку коју стварају сви извори буке 

који се налазе у човековом окружењу, искључујући буку која настаје на самом 

радном месту у индустријским погонима. На основу ове констатације изворе 

комуналне буке можемо поделити на:  

1. Изворе буке на отвореном простору ( сви видови саобраћаја, грађевинске 

машине за извођење јавних радова, индустрија, машине и возила за 

комунално одржавање, спортске активности, концерти, забавни паркови, 

аларми, итд.), и 

2. Извори буке на затвореном простору ( кућни апартаи, вентилационе цеви и 

клима уређаји, музички уређаји, кућни апарати за забаву, итд.). 

Најзначајнији извор загађења животне средине буком је свакако саобраћај у 

свим облицима. Поред буке коју превозна средства стварају у окружењу, за 

превозна средства је карактеристична и бука у унутрашњости возила којој су 

изложени возачи и путници. Бука је променљива у областима где кретање 

саобраћаја укључује промене брзине и снаге ( зоне семафора, раскрснице, успони и 

низбрдице). Код возова је карактеристична шкрипа приликом скретања, а 

приликом кретања возова преко мостова и надвожњака бука се може повећати и до 

20 dB. Додатна бука се генерише и на железничким станицама услед стартовања 

                                                           

31 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012), Основе заштите и 
унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 
Косовска Митровица и Београд. 
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локомотиве, разгласа, пиштаљке...Бука се убраја у физичке агенсе која неповољно 

утиче на здравље људи. Нивои буке у комуналној средини нису довољно високи да 

би довели до оштећења слуха, али изазивају низ неааудитивних ефеката. На буку су 

нарочито осетљива деца млађа од 16 година и особе старије од 65 година. Бука се 

убраја у стресогене факторе који утичу на поремећаје психосоматског здравља. 

Бука озбиљно утиче и на нервни систем, и то како централни тако и вегетаттивни, а 

преко овога утиче на срце, крвне судове, крвни притисак, дигестивни тракт и многе 

друге органе и ткива у којима изазива промене и функционалне сметње. Многи 

негативни утицаји буке могу изазвати и хронична обољења узрокована стресом ( 

несаница, повишен крвни притисак, поремећај апетита и сексуалне функције, 

напетост и депресија). Доказано је да бука представља један од значајнијих фактора 

неуротизације личности, а неурозе су данас међу водећим обољењима, посебно у 

градским срединама.  

11.2. Резултати мерења и мере предлога за смањење буке 

 Моноторинг буке се врши системским мерењем, оцењивањем или 

прорачуном одређеног индикатора буке на нивоу Републике, Аутономне покрајине 

и Јединице локалне самоуправе. У мају 2009. год. усвојен је Закон о заштити од 

буке у животној средини. Област буке покрива и Правилиник о дозвољеном нивоу 

буке у животној средини и два Национална стандарда којеа се односе на мерење 

буке и акустично зонирање. Правилник о дозвољеним нивоима буке у животној 

средини даје на вредности за дозвољене нивое буке, процедуре мерења и услове за 

стручне организације које се могу бавити мерењем буке. Мерењем нивоа буке у 

Пироту бави се Завод за јавну заштиту здравља. Мерења су извршена на мерним 

местима која су одабрана као репрезенти појединих градских зона различитих 

намена и дуж најпрометнијих саобраћајница. Циљ мерења је добијање што 

потпуније акустичне слике града, ради даљег планирања развоја саобраћајница, 

стамбених, индустриских, рекреативних и пословних зона, а све у циљу заштите 

здравља људи.У наредној табели могу се видети различите јачине звука у 

различитим годишњим добима и у различитим деловима дана, за укупно 16 

градских зона.  
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На основу података из табеле 10. можемо доћи до одређених закључака. 

Готово сва насеља показују повећани ниво буке у летњим месецима, неретко 

премашујући дозвољене максималне вредности. Прекорачења максималних 

вредности у осталим годишњим добима су равномерније распоређена у скоро свим 

насељима. У зони одмора и рекреације најугроженија је територија око мерног 

места „Кале“ јер су све средње вредности изнад дозвољених вредности. То се може 

објаснити географским положајем насеља надомоак аутопута. Школска зона 

бележи пораст буке у пролећним и јесењим месецима, што се може везати за 

повећано присуство деце. У стамбеној зони најугроженије је Тигрово насеље које 

бележи прекорачење дозвољених вредности у свим испитиваним периодима, што 

се објашњава близином спортско рекреативних терена, и неколико школских 

објеката. У пословној стамбеној зони забележени су максимуми у јесењим 

месецима. У административној зони најугроженије је подручје око Малог моста, 

које уједно и представља најзначајнији део саобраћајне мреже у Пироту. Иако се 

очекивало да ће индустријска зона највише премашивати дозвољене вредности из 

табеле можемо видети да на територији ове зоне никада не долази до тих 

премашивања.  

Табела 10. Легенда градских зона за табелу 11. 

Редни бројеви 
зона Врста зоне 

Максимално дозвољене 
вредности у dB 

Дан и вече Ноћ 

1-3 
Зона одмора и рекреације, болничка 

зона 50 40 
4 Школска зона 50 45 

5-9 Чисто стамбена зона 55 45 
10-13 Пословно-стамбена зона 60 50 

14-15 
Административна зона и зона дуж 

саобраћајница 65 55 
16 Индустријска зона 65 55 

Извор: Завод за јавну заштиту здравља у Пироту 
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Табела 11.Јачина нивоа буке у Пироту изражене у dB за период 2008-2012. год. 

Mерна 
места 

Пролеће Лето Јесен Зима 
Да
н 

Веч
е 

Но
ћ 

Да
н 

Веч
е 

Но
ћ 

Да
н 

Веч
е 

Но
ћ 

Да
н 

Веч
е 

Но
ћ 

1.Градски 
стадион-
Нишавск

и кеј 

43,7
8 

50,6
7 

34,2
1 

49,5
6 

57,2
7 

42,1
3 

52,1
3 

46,6
4 

40,0
5 

49,7
3 

45,2
6 

43,8
9 

2.Кале 54,1
1 

52,1
6 

47,0
1 

53,8
9 

58,0
5 

49,9
6 

52,9
5 

51,0
9 

50,0
5 

55,7
9 

50,0
9 

41,7
2 

3.Болница 52,5
7 

50,3
7 44,8 51,7

4 
49,2

1 
42,6

9 
54,9

0 
48,4

6 
46,1

5 
51,0

2 
46,3

4 
41,1

9 
4.ОШ „Д. 
Радовић“ 

55,8
6 

46,2
5 

45,6
8 

45,5
3 

41,0
3 

46,1
5 

59,2
5 

49,3
4 

45,0
0 

53,6
3 

47,0
3 

40,0
4 

5.Насеље 
Провалиј

а 

58,2
1 59,3 45,5

5 
57,8

3 
60,4

9 
44,0

9 
57,6

0 
57,5

3 
56,7

5 
55,9

0 
49,0

6 
40,2

9 

6.Насеље 
Прчевац 

50,2
4 

49,4
4 

38,6
2 

50,9
4 

47,3
3 

34,4
9 

58,7
0 

52,2
1 

49,6
5 

55,6
3 

47,5
1 

44,9
0 

7.Насеље 
Танаско 

Рајић 

48,7
7 

51,3
4 

50,1
4 

50,0
4 

52,0
4 

52,5
2 

54,8
0 

52,9
1 

51,7
0 

51,8
1 

46,8
6 

44,0
4 

8.Насеље 
Расадник 

47,5
9 

55,6
8 52,9 49,7

8 
57,0

1 
51,3

4 
58,0

1 
58,2

3 
56,2

1 
58,2

8 
55,4

9 
44,2

6 
9.Тигрово 

насеље- 
супермар

кет 

57,4
6 

57,5
3 50,2 56,4

6 
57,4

1 
49,8

1 
57,2

5 
57,1

9 
57,0

6 
56,0

7 
51,0

9 
48,2

5 

10.Тијаба
ра-зелена 

пијаца 

58,1
2 

58,2
4 

56,7
5 

56,3
2 

55,9
8 

58,6
1 

62,8
2 

58,4
7 

56,9
5 

59,1
3 

54,6
7 

51,2
7 

11.Први 
Мај 

51,5
1 

46,3
5 

55,2
4 

50,6
7 

52,0
3 

56,7
3 

64,4
5 

55,0
6 

51,5
5 

61,1
6 

57,4
9 

53,7
3 

12.Мали 
мост 

66,0
7 

61,8
3 

65,6
6 

66,9
5 

65,1
6 

66,8
3 

66,5
5 

64,7
3 

59,4
1 

65,2
4 

60,5
7 

58,2
8 

13.Хотел 
„Пирот“ 

58,0
8 

64,7
8 

64,1
9 

60,6
5 

67,6
1 

67,0
8 

63,0
5 

62,5
3 

57,1
5 

65,0
6 

59,8
2 

55,0
2 

14. 
Заобилазн
и пут око 
Пирота 

60,3
7 

58,8
8 

60,5
6 

69,4
8 

63,9
8 

68,3
9 

60,5
5 

56,8
4 

50,5
5 

60,5
1 

54,2
7 

53,8
5 

15. 
Касарина 

61,8
8 

59,0
6 

57,6
7 

65,0
4 

58,1
6 

60,5
7 

62,5
3 

58,6
8 

60,4
3 

59,7
2 

58,3
9 

57,5
0 

16. 
„Тигар“-

Еко пумпа 

53,9
3 

50,0
3 52,6 55,0

2 
51,4

5 
52,6

4 
62,3

0 
51,9

7 
54,5

5 
63,4

3 
52,8

6 
48,9

2 

Извор: Завод за јавну заштиту здравља у Пироту 
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Мере заштите, које се могу спровести у Пироту, могуће је поделити у две 

групе, краткорочне и дугорочне. Краткорочне мере заштите обухватале би: 

- Ограничење брзине кретање возила ( нарочито у стамбеним зонама), 

- Забрана саобраћаја за поједине категорије у ужем центру града и њихово 

усмеравање мање осетљива подручја на буку, 

- Боља регулација саобраћаја (потребно је обезбедити такву регулацију 

саобраћаја на раскрсницама која не успорава кретање возила и не доводи до 

застоја у саобраћају, и мора се растеретити подручје око Малог моста), 

- Потребан је повољнији избор јавно-градског саобраћаја ( нарочито сада када 

је у повоју), побољшање површине коловоза и санкционисање учесника у 

саобраћају. 

Дугорочне мере заштите од буке обухватале би: 

- Правилно планирање намене простора,  

- Укључивање мера заштите од буке у фази пројектовања грађевинских 

објеката, 

- Изградња вертикалних заштитних зидова и хортикултуралним уређењем 

заштитити појаса дуж путне саобраћајнице ( највише у појасу Калеа), 

12. ДЕПОНИЈЕ ПИРОТА И ПРОБЛЕМИ ОДЛАГАЊА 

ОТПАДА 

Стратегија управљањем отпадом подазумева промену следећих принципа: 

превенције, одвојеног сакупљања отпадних матерјала, неутрализације опасног 

отпада, регионалног приступа одлагању отпада и рехабилитације постојећих 

депонија и сметлишта. 

Циљеви одрживог управљања отпадом подазумевају минимизирање 

количине произведеног отпада на месту настанка, а тиме и повећање удела отпада 

који се може поново користити, уз истовремено смањење оптерећења депониског 

простора. На основу стратегије одрживог развоја Пирота дошло се до закључка да 

је потребно затворити стару градску депонију и да се мора отворити нова, како би 
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се решио проблем неадекватног управљања чврстим комуналним отпадом ради 

побољшања квалитета животне средине. Успостављање и развој система 

интегралног одрживог управљања отпадом и санације старе градске депоније 

дефинисан је низом Уредби.   

12.1.Анализа стање отпада у Пироту 

У Пироту, послове одржавања градске чистоће организованог одвоза 

комуналног и индустриског отпада, његово депоновање, управљањен старом 

градском депонијом и новом Регионалном врши ЈКП“Комуналац“. Тренутно 

ЈКП“Комуналац“ редовно врши сакупљање и одвоз отпада из домаћинства и 

индустриских постројења само на територији града Пирота. У зависности од 

примарних објеката за одлагање отпада можемо разликовати две групе рејона (од 

укупно 17): рејони за сакупљање отпада у кантама и рејони за сакупљање отпада у 

контејнерима.  

Комунални чврсти отпад сакупља се свакодневно из око 1850 контејнера и 

са јавних површина, као и из канта за ђубре у зонама индивидуалног становања. У 

централном градском подручју постављена је око 200 типских контејнера за РЕТ 

амбалажу. Додатни проблем за истраживања утицаја отпада на животну средину је 

тај што не постоје тачни подаци о количинама и саставу отпада. Процене се 

углавном базирају на запремине возила за транспорт отпада.  

Локација градске депоније је на локалитету код Жуковског моста надомак 

индустријске зоне. Према званичним подацима овај простор се користи за 

депоновање отпада од 1968. године и простире се на површини од 5.89 ha. Главни 

локациони проблем ове депоније је тај што се налази на самој обали реке Нишаве, 

па је самим тим ова депонија један од главних извора загађења овог водотока. 

Депонија није ограђена, не поседује канале за одвод атмосферских вода, 

технологија складиштења је у великој мери застарела. На депонији није постојала 

сточна јама за третман угинулих животиња и месних прерађевина, па су чести 

овиизвори загађења завршавали у оближње водотокове. На депонији се такође није 

вршио предтретман у смислу одвајања рециклабилних матерјала. Сви капацитети 

постојоће депоније исцрпљени су још пре пар година, али се и поред тога вршило 
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одлагање отпада на њој до почетка ове године. Постојећа депонија је затворена и 

сада је актуелан проблем њене прописне санације са циљем да се заштити животна 

средина. 

Велики проблем представља и велики број „дивљих“ депонија у 

периферним деловима града и у сеоским насељима. За сада је регистровано више 

од 100 таквих депонија. ЈКП „Комуналац“ периодично чисти овакве депоније које 

се налазе у непосредној близини града. Нажалост ово предузеће још увек не чисти 

овакве депоније у сеоским подручјима. „Дивље“ депоније у сеоским насељима у 

великој мери загађују животну средину, и притом представљају велике санитарно-

хигијенске проблеме. Да би се решио овај проблем потребно је пре свега еколошки 

едуковати сеоско становништво и укључити села у систем организованог 

сакупљања отпада.  

Слика 1. Дивља депонија у близини  Слика 2. Дивља депонија у 

Жуковског моста      селу Станичењу 

Извор: (Аутор: Милан Цветковић, 20.10.2013 г.) 

12.2. Предлог мера и заштита 

До прошле године највећи проблем био је везан за стару депонију тј.због 

њеног недовољног капацитета за одлагање отпада. Овај проблем решен је 

изградњом и пуштањем у рад нове Регионалне санитарне депоније на Мунтиној 

падини. Изградња депоније започета је 2008 године уз помоћ Европских 

инвестиција, и коштала је око 5 милиона евра. У рад је пуштена почетком ове 

године уз задовољење свих европских стандарда.  
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Слика 3. Регионална санитарна депонија у Пироту 

 

Извор: http://www.plusonline.rs 

Депонија је пројектована да ради у наредних 25 година за потребе одлагања 

отпада свих општина пиротског Округа.Укупан капацитет, за пројектовани период 

је укупно 1.250.000 м3, а до сада је направљено места за депоновање око 420.000м3 

отпада. Тренутно је ова депонија оспособљена само за прву од предвиђене 3 фазе, а 

под тим се подразумева само депоновање отпада. Према речима директора 

депоније, Зорана Станковића, у нардених годину дана требало би се почети са 

реализациом и преосталих двеју фаза (системског класификовања и одвајања 

отпада и његова прерада). 

Једна од првих мера заштите је свакако смањење стварање отпада у самим 

изворима. Како би се до овога дошло мора се повећати еколошка свест 

становништва. Такође, главни циљ је да се материјал уопште не појави као отпад да 

би се тако елеминисала потреба за његовим збрињавањем. Исто тако морају се 

повећати капацитети типских контејнера за рециклирање на ширем 

градскомподручју. Као што смо већ напоменули потребн је у што краћем року 

сеоска насеља прикључити на јавне системе одлагање отпада. 

 

 

 

http://www.plusonline.rs/
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13. ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ 

Људско друштво је у прошлости имало утилитарни однос према природи, и 

поуздано се зна да је економија имала превагу над екологијом. Својим поступцима 

човек је у прошлости вођен пре свега економски ефектима, у великој мери нарушио 

равнотежу у природи и самим тим је у великој мери угрозио квалитет животне 

средине. Крајем 20-ог века настала је јасна потреба за мењањем антропоцентричног 

приступа према природи у биоцентрични. Тим приступом би се човечанство 

приближило природи и не би је само искоришћавало. 

Због свега наведено формирање еколошке културе и подизање нивоа 

еколошке свести намеће се као императив ка будућем развоју човечанства. 

Еколошка култура произилази из еколошких погледа на свет који се базира на 

еколошким сазнањима и критичком вредновању односа према животној средини, 

како би се отварао пут одрживом развоју. Ниједан проблем везан за животну 

средину и одрживи развој неће се решити ако се не промени људско понашање. 

Научно је доказано да стање животне средине дирекно или индирекно утиче на 

људско здравље, а одређени амбијент у великој мери утиче на наше расположење. 

Проблемима животне средине, а самим тим и проблемима који утичу на 

остварење одрживог развоја, морају се пре свега бавити држава и њене 

институције, али не  смемо занемарити ни улогу појединца у читавом систему. 

Свест појединца о значају здраве животне средине представља кључан фактор у 

мењању целокупне еколошке слике. Да би људи постали еколошки образованији и 

да би се заинтересовали за проблем животне средине морају се благовремено 

информисати о свим актуелним еколошким питањима. 

Еколошко одговорна личност формира се у најранијој младости па је тако 

неопходно увођење еколошког образовања на свим образованим нивоима. 

Увођењем таквог концепта у настави подстакло би младе на размишљање о овој 

теми, и истовремено би обликовало жељене вредности и понашање. Не смемо 

заборавити ни чињеницу да је породица основни стуб друштва, па самим тим и 

значај корена еколошке едукације младих. 
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Како едукација становништва из ове области још увек на ниском нивоу, 

неопходно је спроводити сталне програме еколошке едукације на свим нивоима и 

охрабривати људе да се укључе у активности усмерене ка заштити околине. За све 

горе наведено неопходна је боља информисаност становништва. 

Подизањем нивоа еколошке свести је први корак ка унапређењу стању 

животне средине и ка преко потребном одрживом развоју.  

14. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПИРОТ 

„Просторни план Општине Пирот израђен је на основу Просторног Плана 

Републике Србије (Службени гласник РС бр.88/10), Уредба о утврђивању 

просторног плана подручја Парка природе и Туристичке регије Стара планина 

(Службени гласник РС  бр.115/08) и  Просторни план подручја инфраструктурног 

коридора Ниш-граница Бугарске (Службени гласник РС  бр.86/09), 2011. године.“32 

Из наведеног документа издвојићу само неке делове који су значајни за тему коју 

обрађујем.  

14.1. Потреба израде Локалног еколошког акционог плана 

Због општег значаја заштите животне средине од кључног је значаја израда 

„Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП), који је процес и документ у складу 

са међународним прописима и који је примењен у многим локалним заједницама у 

свету. Примена ове методологије приликом утврђивања еколошких проблема и 

одређивања приоритетних акција је предуслов међународне помоћи и сарадње. 

Локални еколошки акциони план је и документ који одређује стратегију, план 

активности, носиоце задатака, рокове и потребна средства за његову 

реализацију“33.  

Локални еколошки акциони планови - ЛЕАП обезбедиће полазну тачку за 

изградњу одрживе заједнице. ЛЕАП укључује идентификацију проблема у 

животној средини, одређивање приоритета и избор најприкладнијих локација за 
                                                           

32 Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 

33 Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011.  
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решавање приоритетних проблема у животној средини. Само име - Локални 

еколошки акциони план или програм – говори да главни нагласак треба ставити на 

акцију и конкретне програме. Локални еколошки акциони план донеће: 

• побољшање разумевања еколошких проблема на локалном нивоу,  

• рангирање проблема у односу на људско здравље, еко-системе, квалитет живота 

уопште, 

• рационално усмеравање ограничених средстава на приоритетне проблеме,  

• уобличавање ЛЕАП-а који у потпуности укључује техничка, политичка и 

управљачка решења за проблеме.  

Фазе израде и имплементације ЛЕАП-а биле би: 

1. Планирање и отпочињање пројекта,  

2. Препознавање и рангирање еколошких проблема средине,  

3. Израда програма еколошких акција,  

4. Спровођење програма еколошких акција,  

5. Праћење и вредновање локалних програма еколошких акција. 

Кључни закључак је да је потребно у што краћем року израдити ЛЕАП-а 

Пирота као важног инструмента у борби за заштиту људских права која се посебно 

односе на екологију, здравље и културу. Почеци израде овог плана везују се за 

2010. годину, а данас се само чека на његову верификацију и усвајање у 

Скупштини Општине Пирот. 

14.2. Заштита и унапређење природе на ширем подручју Општине 

Пирот 

 Градска управа и остале градске институције се залажу и за заштиту 

природе на свом ширем подручју.  У оквиру Просторног плана посебна пажња се 

поклања и на два заштићена природна добра: 

1. Парк природе "Стара планина", заштићен Уредбом о заштити Парка 

природе Стара планина којим је Стара планина стављена под заштиту као 
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природно добро од изузетног значаја и сврстана у I категорију заштите као 

Парк природе; 

2. Заштићено подручје "Јерма" које је стављено под заштиту Решењем о 

предходној заштити Специјалног резервата природе "Јерма" и то I, II и III 

степен заштите; 

Парк природе Стара планина 

У области заштите природних добара, посебан значај дат је заштити 

високопланинског подручја Старе планине. Стара планина је стављена под заштиту 

као природно добро од изузетног значаја и сврстана у I категорију заштите као 

Парк природе. То је међународно значајно подручје за птице, међународно 

значајно биљно подручје и значајно подручје дневних лептира Европе. Подручје 

Старе планине је укључено у EMERALD мрежу на основу Конвенције о заштити 

европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција). 

„Приоритатне активности су уписивање Старе планине у међународну Рамсарску 

листу еколошки значајних подручја, као уписивање на Листу резервата биосфере 

на основу програма UNESCO Човек и биосфера“34.  

 У Парк природе „ Стара планина“ успостављају се зоне заштите I, II и III 

степена.  

 Режим заштите I степена - строга заштита, обухвата једну површину односно 

локалитет и то:  

1. Орлов камик-Копрен, површине 3.318 ха, општина Пирот. 

 На овом подручју забрањује се коришћење природних ресурса и изградња 

објеката, коришћење природних богатстава и сви други облици коришћења и 

активности, осим научних истраживања, организоване едукације и ограничене 

презентације и  наменског коришћења постојећих шумских и других службених 

путева. 

                                                           

34 Уредба о утврђивању Просторног плана подручја Парка природе и туристичке регије Стара 
планина ( Сл.гл.Републике Србије бр.115/08). 
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Режим заштите II степена – активна заштита, обухвата следеће површине, 

односно локалитете: 

1. Свети Никола-Јабучко равниште-Сребрна глава, површине 12.235 ха, 

општина Књажевац;  

2. Темштица, површине 735 ха;  

3. Вртибог, површине 388 ха, општина Пирот;  

4. Владикина плоча, површине 1.555 ха, општина Пирот;  

5. Јеловица, површине 245 ха;  

6. Росомач, површине 301 ха;  

7. одсек Видлича, површине 980 ха, општина Пирот.  

На овом подручју успоставља се ограничено и контролисано коришћење 

природних богатстава, као и изградње и коришћења простора.  

Режим заштите III степена - проактивна заштита, обухвата преостали део 

заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите I и II степена. 

У III степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу 

рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој 

села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског 

наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности 

локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и 

простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.  

Специјални резерват природе "Јерма" 

  Подручје Јерме је дефинисано Решењем о претходној заштити Специјалног 

резервата природе  "Јерма" и на основу чл.42 Закона о заштити природ се сматра 

заштићеним и након престанка важења Решења. Подручје Јерме је међународно 

значајно подручје за птице и међународно значајно биљно подручје, укључено у 

EMERALD мрежу на основу Конвенције о заштити европске дивље флоре и фауне 

и природних станишта (Бернска конвенција). 
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 На подручју Резервата "Јерма" утврђују се режими заштите I, II и III 

степена. 

„Подручје са режимом заштите I степена заузима површину од 883,15 ха (13,5% 

укупне површине заштићеног природног добра), на локалитетима: 

1. Кањон Јерме са деловима Гребена и Влашке планине, 

2. Турка - јужни делови планине Гребен, 

Подручје са режимом заштите II степена заузима површину од 359,03 ха (5,5% 

укупне површине заштићеног природног добра), на локалитетима: 

1. Плато Влашке планине, 

2. Полидоминантне шуме Влашке планине, 

3. Влашко ждрело, 

4. Долина Јерме код села Петачинци“35. 

 Преостали део природног добра се налази у режиму заштите III степена и 

обухвата 5.320,78ха, односно 81.00% укупно заштићене површине. У овом режиму 

заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава и 

контролисане интервенције и активности у простору уколико су усклађене са 

функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене облике 

обављања привредних делатности и становања укључујући и изградњу сеоских 

туристичких капацитета.  

14.3. Проблеми приликом примене концепта одрживог развоја у 

Пироту 

У погледу просторног развоја, визија Општине Пирот јесте да постане 

конкурентна општина функционално интегрисана у окружење, очуваног и 

заштићеног природног и културног наслеђа и квалитетне животне средине, 

инфраструктурно опремљена, са рaзвијеном привредом и институцијама. Визија 

                                                           

35 Просторни план Општине Пирот, Пирот, 2011. 
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просторног развоја Општине Пирот заснива се на остваривању  значајне и 

препознатљиве улоге у региону у ширењу процеса одрживог развоја и трасирању 

свог пута ка месту у развијеној мрежи Европских градова.   

На основу овога могу се издвојити кључне, недостајуће потпорне тачке 

структуре одрживог развоја:  

 Непостојање основних елемената административног и институционалног 

капацитета као ни основних стратешких докумената; 

 Недостатак савремених технологија за одрживо коришћење расположивих 

природних и људских ресурса; 

 Огроман недостатак одрживих извора финансирања; 

 Неповољна стручна, професионална и образовна структура кадрова 

потребних за имплементацију одрживог развоја; 

 Процес формирања грађанске свести о одрживом развоју је тек у повоју и 

карактерише га очигледан недостатак елементарних активности потребних 

за остварење овог циља. 

Решавањем ових кључних проблема довешће до убрзаног просторног развоја 

Пирота, уз поштовање концепта одрживог развоја. Остварење претходно наведене 

визије могуће је само уз велике напоре свих становника Општине Пирот.  
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15. Закључак 

 Схатајући значај очувања животне средине и здраве природе упустио сам се 

у проблематику истраживања стања животне средине у месту свог одрастања, у 

Пироту. Своје детињство везујем за село у којем сам одрастао, надомак Пирота, и 

за чисту природу која ме је окруживала. Током свог школовања заинтересовао сам 

се за проблематику животне средине и одрживог развоја, тако да сам са 

задовољством приступио изради рада на дату тему 

 На основу истраживања и добијених резултата дошао сам до закључка да је 

тренутно стање животне средине на територије Општине Пирот на прихватљивом 

нивоу. Резултати су показали да индустрија и саобраћај не представљају главне 

загаћиваче ваздуха у Пироту. Тренутно на атмосферу значајне утицаје имају 

тачкасти извори загаћења, чији су представници градске топлане и индивидуална 

ложишта. Подаци су показали да се концентрације чађи знатно повећавају у 

зимским месецима ( у току грејне сезоне), и да су те концентрације у појединим 

данима далеко изнад прописаних максималних вредности. Са друге стране, 

вредности концентрација сумпор-диоксида, азот-диоксида и таложених материја 

су, током целе године, испод граничних вредности, што посебно погодује очувању 

здравог ваздуха Пирота и околине.  На жалост, још увек је присутан велики 

проблем загађења воде реке Нишаве испод Пирота, чији је узрок недовољно 

развијене канализационе инфраструктуре. Развијање канализационе 

инфраструктуре представља будући приоритет свих градских одговорних 

институција које су своје планове за решавање овог проблема преточиле у 

многобројне пројекте. Многи пројекти су започели своју реализацију ( пројекат за 

прикључење села Пољска Ржана на градску канализациону мрежу, пројекат 

опремања околних села контејнерима за одлагање отпада, итд.) , али још пуно њих 

мора се израдити. Један од успешних завршених пројеката је свакако изградња 

Регионалне санитарне депоније, којом ће се решити многи проблеми везани за 

одлагање отпада. Није се посвећивала превелика пажња на проблем буке. На 

основу добијених резултата, може се закључити да је Пирот бучан град. Схватајући 
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могући проблем, Скупштина Општине Пирот је приступила изради одговарајућих 

пројеката за санирање овог проблема, међу којим. 

 Посебно ме радује чињеница да градске власти и њене институције 

заговарају концепт одрживог развоја, а самим тим се и труде да заштите и унапреде 

животну средину. Такође се труде да повећају и ниво еколошке свести међу 

грађанима. Иако постоји добра воља одређених институција, а и грађана, велики 

проблем представљају новчана средства, којих готово и да нема. Због тога се 

морају чинити већи напори у решавању овог проблема, морају се поставити 

приоритети међу донешеним пројетима и плановима. Најпре се морају реализовати 

они пројекти који ће смањити интензитет загађивања животне средине, а касније се 

могу реализовати пројекти који ће довести до њеног унапређења.  

 Да би се унапредило постојеће стање животне средине потребно је много 

рада, муке и зноја. Људи полако, али сигурно, схватају значење појма загађење и 

потребу за очувањем „чистог“ животног окружења. Очувањем и унапређењем 

животног простора може се кренути путем одрживог развоја, јер је одрживи развој 

једини могући будући развој. 
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