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У В О Д 
 
 

            Источна Србија, као географска целина, у сваком смислу представља прави 

мозаик наше земље. Тај мозаик је могуће уочити и када се посматра геологија, 

рељеф, етнологија, и лингвистика овога краја. Поред свега наведеног, овај крај све 

више поприма епитет и туристичког мозаика који до сада није био употпуњен у 

лепу туристичку слику.  Из године у годину шира јавност сазнаје за разне 

атракције и куриозитете Источне Србије, од којих се многи од њих налазе у 

пограничним општинама према Бугарској, што је и тема овога Мастер рада. 

           У овом раду се даје опис одређених природних и антропогених објеката у 

девет пограничних општина. Готово сви ти објекти које срећемо у том крају 

представљају веома значајне туристичке атракције, настале у различитим 

временима и епохама човекове историје, а данас оне представљњају изузетно 

културно-историјско наслеђе наше земље. Од римског града Феликс Ромилијане, 

па до Рајачких пивница, људи са ових простора су нам корз минуло време 

оставили толико тога вредног из својих живота, што нам говори о њиховим 

потребама, жељама., култури. Оно што је задатак данашње генерације јесте да све 

ове вредности са поносом представи најширој популацији, а свакако да 

туристичка понуда представља круну тог задатка. 

                Сам предмет рада, односно истраживања, односиће се на то да су сви 

елементи и мотиви заправо праве туристичке атракције овог дела Србије, што је 

огроман туристички потенцијал, за који нажалост, досадашња стручна елита није 

имала велико разумевање. Напомињем да су у овом раду Стара планина и 

Власина намерно изостављени, јер својим туристичким развојем већ достижу 

интернационалне рецептивне зоне. Самим тим, акценат је стављен на мање 

развијене туристичке атракције и тиме је дат простор за њихову обухватну 

анализу. 

           Циљ овог рада је што стручније искористити вредност овог потенцијала, и 

све те туристичке вредности представити туристима. То би свакако допринело 

развоју туризма у пограничним општинама, што би се одразло и на заосталу 

економију али и људски стандард у тим крајевима. 
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            Генерална хипотеза ће се управо односити на то, да иако у овим општинма 

влада економса неразвијеност и кадровска необразованост, овај крај захваљујући 

својим вредностима има светлију економску будућност уз квалитетан рад. 

            У досадашњем периоду акценат је стављан на манифестациони, ловни и 

риболовни туризам и његово поспешивање. 

           Методе и технике које су коришћене у раду односе се на: анализу садржаја 

односно писаних докумената као и документарног филмског материјала и web 

страница који је био доступан. 

           У складу са напред постављеним циљевима истраживања рада, кроз седам 

поглавља говориће се о: туристичко-географском положају, природним 

туристичким вредностима пограничних општина, антропогеним туристичким 

вредностима, материјалној бази туризма, прекограничној сарадњи између Србије 

и Бугарске, валоризацији туристичког потенцијала, и демографској структури као 

ограничавајућем фактору. 

          У склопу валоризације туристичког потенцијала, извршено је вредновање 

неколико значајних туристичких атракција методом додељивања поена, а 

резултат је показао да ове општине имају високе и реалне могућности за развој 

туризма у њима. 

             Овом приликом се захваљујем ментору порф. Др Селиму Шаћировићу на 

смерницама и сугестијама током израде рада. 
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1. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 
 

1.1 . Величина и границе пограничних општина према 
Бугарској 

 
 
 

 

           Пограничну зону према Бугарској, чини девет општина, које улазе у састав 

пет округа: Борског (Неготин), Зајечарског (Зајечар и Књажевац), Пиротског 

(Пирот, Димитровград и Бабушница), Јабланичког (Црна Трава) и Пчињског 

(Сурдулица и Босилеград). Укупна површина пограничних општина износи 7118 

кm2 и на њој живи 254.401 становник, односно 35,7 становника по кm2, што је скоро 

три пута мање од просека за Централну Србију (95,3 ст/кm2). Три општине припадају 

пограничној зони према Бугарској а то су Црна Трава, Босилеград и Димитровград, и 

ове пограничне општине чине 9,2% територије Србије (без Косова и Метохије), 

односно имају 9,3% насеља Србије. Насупрот томе, становништво пограничне зоне 

чини свега 3,4% становништва Србије, што упућује на висок емиграциони салдо и 

низак природни прираштај. 

        Општина Неготин се налази на северу пограничне зоне. Захвата површину од 

1093 кm2, на којој живи 40.764 становника. Град Неготин смештен је у алувијалној 

равни Великог Тимока, на 43 m надморске висине. Поред територије Бугарске, са 

којом се граничи на истоку и Румуније на североистоку, у суседству Општине налазе 

се Кладово, Мајданпек, Бор и Зајечар.  

        Јужно од општине Неготин, налази се општина Зајечар, површине 1068 кm2, са 

62.743 становника, по чему је најмногољуднија међу пограничним општинама према 

Бугарској. Почев од зајечарске општине, терен се издиже према југу, тако да 

територију ове општине чине долинска дна три Тимока и брдско-планинска зона на 

њеном ободу. 

         Друга по површини територије (1202 кm2), општина Књажевац, са 33.684 

становника, спада у ретко насељене општине Централне Србије. Већи део Општине је 

брдско-планински јер је уоквирена планинским венцима Старе планине, Тресибабе и 

Тупижнице, па су сеоска насеља углавном на већим надморским висинама. Општина 

Пирот, са површином од 1232 кm2, најпространија је међу пограничним 
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општинама према Бугарској. Смештена у долини Нишаве, са североистока и 

југозапада затворена je огранцима Старе, Влашке и Гребен планине, тако да се 

велики број сеоских насеља налази у планинској зони. Једино градско насеље 

Пирот, смештено је поред Нишаве, на 

надморској висини од 366 m. Општина се 

граничи са Књажевцем, Белом Палнком, 

Бабушницом, Димитровградом и Бугарском 

на североистоку. 

      На простору општине Димитровград, 

налази се најисточнија тачка територије 

Србије (23º00′ ИГД). У Димитровграду и 42 

сеоска насеља, живи 10.765 становника, на 

површини од 483 кm2. Претежно брдско-

планинска територија, има незнатну 

равничарску површину у долини Нишаве, 

где је смештен и општински центар на 

висини од 463 m. 

        Општина Бабушница, после Црне 

Траве, има најмању површину међу 

пограничним општинама. Са 529 кm2 и 

13.849 становника. Општина има и малу 

густину насељености. Градско насеље 

Бабушница смештено је у котлини реке 

Лужнице, на апсолутној висини од 485 m, 

док су остали делови општине планинског 

карактера. 

 
 
 

Карта 1. Пограничне општине према Бугарској 
Извор: www.google.rs/images 
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       Општина Црна Трава је општина Јабланичког округа на југоистоку Србије. 

По подацима  из 2002. општина је имала 2563 становника. Седиште је у варошици 

Црна Трава, коју Црнотравци од вајкада зову Село (563 становника). Према 

подацима из 2004. године, обухвата површину од 312 км2. Број насеља која 

општина обухвата је 25.1 

           Сурдуличка општина обухвата планински простор, са Власинском 

висоравни и планинама које је окружују (Чемерник, Варденик, Милевска 

планина). Сурдулица је смештена у долини реке Врле, на надморској висини од 

475 m. Ово је једина општина, проучаваног простора, која има два градска насеља 

(Сурдулица и Бело Поље).  

           Најјужнија општина пограничне зоне, Босилеград, захвата површину од 571 

кm2, у планинској области југоисточне Србије. Смештен на обалама Божичке 

реке, на апсолутној висини од 696 m, град Босилеград у свом окружењу има још 

36 планинских села. Укупан број становника износи 8758, па је према густини 

насељености, после Црне Траве, најређе насељена општина Србије. Поред 

припадности пограничним општинама према Бугарској, Босилеград се граничи са 

Републиком Македонијом на југу, као и општинама Трговиште, Врање и 

Сурдулица. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Центар Црне Траве. 
Аутор: Н.З. Радовановић 

 

                                                 
1 В. Стефановић, Т. Ђекић, С. Шаћировић, Менаџмент природних ресурса у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије, ПМФ-Ниш, 2013. стр. 135. 
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1.2. Географски положај пограничних општина 

 
 
 
       Математичко-географски положај пограничне зоне према Бугарској, одређен 

је координатама крајњих тачака граничних општина. Најсевернија тачка налази се 

у неготинској општини (44º28′ СГШ), док је најјужнија тачка, према Македонији, 

у општини Босилеград (42º19′ СГШ). 

Најисточнија, на бугарској граници, припада 

општини Димитровград (23º00′ ИГД), а 

најзападнија се налази у књажевачкој општини 

(22º01′ ИГД). У физичко-географском смислу, 

изузев општина Неготин и Зајечар, све остале се 

могу окарактерисати као брдско-планинске и 

планинске. Неповољна хипсометријска 

структура, вертикална дисекција рељефа, 

изражена ерозија, стеновито и неплодно 

земљиште итд. су заједно са граничним 

положајем, имали великог утицаја на укупан 

развој општина и низак степен економске 

развијености.    

            Сви погранични градови према Бугарској, 

настали су у котлинама већих река, на местима 

старијих насеља. Градска насеља се углавном 

налазе на висинама до 500 m н.в., иако велики 

проценат површине овог дела Србије прелази 

1000 m. 
Карта 2. Математичко-географски положај пограничних општина 
Аутор: Н.З. Радовановић 
       

 На крајњем северу пограничне зоне налази се Неготинска Крајина, која по 

географском положају припада влашко-понтијском басену са којим осим 

географских елемената има и културолошку блискост, о чему најјасније говоре 

миграције које су се вековима одвијале на овом простору. Велика досељавања 
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влашког становништва из Румуније, између XVII и XIX века, и раније миграције 

Срба преко Дунава ка Румунији, показују да Дунав никада није био препрека 

кретањима становништва.2 

         Неготинска Крајина представља изразиту предеону целину на 

североистоку Централне Србије. Према Румунији, границу представља Дунав, док 

је, јужно од Брегова према Бугарској то долина Тимока. Одавде граница повија ка 

истоку, преко развођа Тимока и бугарске реке Тополовице. На северу се, између 

Брзе Паланке и Грабовице, Неготинска Крајина граничи са Кључем. Западна 

граница Крајине јесу планински масиви Мироча, Великог Гребена, Дели Јована и 

Стола, а одатле се развођем између Беле и Јасеничке реке, граница спушта све до 

Тимока. 

   Тимочку Крајину, чине три велике целине: Књажевачка котлина (горњи 

Тимок), Зајечарска котлина (Црноречка или средњи Тимок) и Неготинска Крајина 

(доњи Тимок).3 Зајечар је географско, административно, привредно, политичко и 

културо средиште Тимочке Крајине и источне Србије, али и седиште Зајечарског 

округа. 

 Оштина Књажевац се налази у југоисточном делу Тимочке крајине, у 

долинама Трговишког, Сврљишког и Белог Тимока. На истоку, граница општине 

се поклапа са админстративном границом Србије и Бугарске, на југозападу 

котлину затварају Тресибаба и узвишења Слемен и Крстац, на северу природну 

границу чини Тупижница, а на југу северни обронци Сврљишких планина. 

Књажевачки крај је изузев равнице око Белог Тимока претежно планински. Стара 

планина, Тупижница и Тресибаба су највећи планински венци, а постоји и читав 

низ мањих висова који централну котлину деле на више мањих котлинских и 

висијских целина. Три највећа водотока су Сврљишки Тимок који долази са 

југозапада, Трговишки Тимок са југоистока, од којих код Књажевца настаје Бели 

Тимок, који отиче на север ка Зајечару. Територију књажевачке општине чине три 

целине - Тимок, Заглавак и Буџак. 

                                                 
2 Динкић Станоје, Неготин и његови великани, Едиција Народне библиотеке Неготин, 2001, 
стр.259. 
3 Станојевић Тихомир, Неготин и Крајина, Заједница културе СО Неготин – Новинска установа 
„Тимок“, Неготин, 1972, стр.45. 
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Пирот, центар истоименог округа који обухвата још три општине, налази се 

у северозападном делу пиротске котлине (дугачке 14 кm и широке до 9 кm). На 

североистоку и истоку котлине простиру се планински масиви Видлича и Старе 

планине, која је уједно и граница према Бугарској. Јужну границу чине огранци 

Влашке и Гребен планине, на које се са западне стране надовезују планинске 

стране Суве планине. Северну границу котлине чини уска долина Нишаве 

стешњена између Суве и Сврљишких планина. 

Територија општине Димитровград је претежно брдско-планинска, јер 

равничарски терени заузимају свега 1/5 територије Општине. Површина општине 

је издуженог облика у правцу југозапад – североисток, а просечена је долином 

Нишаве, која у Србију из Бугарске улази преко ове општине. У северном делу 

граница општине пресеца планинске венце Старе планине и Видлича, као и Висок 

између њих, према пиротској општини. Читава североисточна, источна и 

југоисточна граница општине представља границу према Бугарској. Остатак 

границе општине пресеца планину Гребен и Пиротску котлину, одвајајући је од 

општине Бабушница.4 

Општина Бабушница, осим мањег котлинског дела долине реке Лужнице, је 

планинска. Ова општина, правца пружања северозапад – југоисток, ограничена је 

планинским венцима са свих страна. Због оваквог облика територије, општина 

Бабушница има кратку границу према Бугарској. 

Централно место у општини заузима планина Грамада (Вртоп, 1721 m). Од 

општине Бабушнице, на североистоку, одвојена огранцима Руја, а од општине 

Власотинце на северозападу масивом Острозуба. Западну и југозападну границу 

општине чини планина Чемерник (1638 m). На југу се границе општине спуштају 

ка власинској површи, док је на истоку према Бугарској, терен отворенији, без 

доминантних планинских масива, већ заталасани планински рељеф, просечне 

надморске  висине између 900 и 1100 m. 

         Општина Сурдулица је планинска. Обухвата долине река Власине и Врле, 

као и пространу власинску површ са Власинским језером. На северу је 

Чемерником одвојена од општина Власотинце и Црна Трава, док је на истоку, 
                                                 
4 Давитков Бојан, Димитровград – источна капија, Ерозија бр. 30., Друштво бујичара СЦГ, 
Београд, 2003, стр.10. 
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према бугарској граници, затворенија од црнотравске општине, планинским 

врховима Милевске планине, који надмашују 1700 m апсолутне висине. Јужне 

границе општине Сурдулица чине Варденик (Велики Стрешер, 1874 m) и Бесна 

кобила (1923 m), а са западне стране се долина Врле шири ка Владичином Хану и 

Јужној Морави, па је ова страна општине уједно најнижа и најприступачнија. 

Општина Босилеград је део пчињског округа чије је средиште врање. 

Састоји се од града Босилеград и околних села. Обухвата површину од 570 км2 и 

броји 9 931. становника према попису из 2002. године. Целу општину 

карактерише брдско-планински предео са надморском висином од 660 до 1922 

метара. Највећи планински врх је планина Бесна Кобила са 1922 m надморске 

висине.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1. 
Аутор: Н.З. Радовановић 

 

 

 
 
                                                 
5 В. Стефановић, Т. Ђекић, С. Шаћировић, Менаџмент природних ресурса у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије, ПМФ-Ниш, 2013. стр. 164 
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1.3. Саобраћајни положај пограничних општина 

 
 

 
За већину пограничних општина према Бугарској, не може се рећи да имају 

добар саобраћајни положај. Осим Пирота и Димитровграда, који се налазе на 

краку Ц Коридора 10, остале општине имају на својој територији путеве, у 

најбољем случају националног значаја, мада се најчешће ради о регионалним и 

локалним саобраћајницама. 

Саобраћајну мрежу граничних општина поред путева, чине железничка 

мрежа и водени саобраћај на Дунаву. Главни центар ваздушног саобраћаја је Ниш. 

 

Од десет коридора, колико је осмишљено на европским саобраћајним 

конференцијама, 1994. и 1997. године, за Србију и пограничну зону од посебног 

значаја су три коридора.  

Коридор 4 који се једним својим делом рачва у Софији, не пролази преко 

територије Србије, али се налази близу српско-бугарске границе и представља 

везу са Истамбулом и даље Блиским истоком и Азијом. Коридор 7 је пловни ток 

реке Дунав, који повезује Србију са 9 држава и остатком света преко Црног мора. 

Највећу саобраћајну и економску вредност за Србију има Коридор 10, који од 

Салцбурга, преко Љубљане и Загреба стиже до Београда, а затим преко Ниша, 

Скопља и Велеса завршава у Солуну. На њега се надовезују 4 крака, од којих 

грана Б представља везу Београда са Будимпештом, а грана Ц, везу Ниша и 

Истамбула преко Коридора 4. 

Коридор 4 представља резервну варијанту Коридора 10 који има за циљ да 

повеже Будимпешту и средњу Европу са Солуном. Идеја о изградњи овог правца, 

који акценат ставља на Констанцу, Солун и Истамбул, настала је у периоду 

ембарга Југославији. Данас у постојећим измењеним условима, нарочито у фази 

даље изградње аутопута од Лесковца ка Македонији, поставља се питање 

сврсисходности Коридора 4, јер се ради о траси која је дужа и сложенија у 

хипсометријској структури од поменутог Коридора 10. 

Кроз Србију пролазе друмски и железнички Коридор 10 и речни Коридор 

7, односно ток Дунава. За пограничне општине водени коридор изузев Неготина и 
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делимично Зајечара, има мали или никакав значај. Коридор 10 је правац који у 

националним оквирима има далеко већу тежину, па отуда и потреба да се у даљем 

тексту прикаже упућеност пограничних општина на овај путни правац. Коридор 

10 припада паневропским саобраћајним коридорима, а пружа се од Аустрије до 

Грчке. Осмишљен је након окончања ратова на простору бивше Југославије, на 

конференцији у Хелсинкију, 1997.године. Обухвата железничку (2528 кm) и 

друмску трасу (2300 кm).6  

Главна саобраћајница, која пролази кроз пограничне општине, представља 

правац Ниш – Софија, односно планирани ауто-пут Е-80. Према Просторном 

плану коридора, овај ауто-пут у већој мери задржава правац постојећег 

магистралног пута Ниш – Димитровград. У периоду од једне и по деценије 

друмска мрежа у пограничним општинама незнатно je унапређена, просечном 

изградњом од 10 до 20 кm савременог коловоза. Поред тога, унапређење 

саобраћајница углавном је везано за локалне путеве, који нису од већег значаја за 

транзитни туризам и туристичка кретања уопште. Најнеразвијенију мрежу путева 

имају општине Црна Трава и Босилеград, у којима нема магистралних путева, 

односно сви локални путеви ка селима су земљани.  

Железнички аспект коридора у Србији, у потпуности је покривен пругама, 

али је у неким секторима једноколосечна пруга, а квалитет пруга није на завидном 

нивоу. 

Главни саобраћајни правац источне Србије, националног значаја, коме 

припадају Неготин, Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград, протеже се 

долинама Тимока, а на њега се на више места надовезују споредне саобраћајнице 

које га спајају са Коридором 10. Пре свега се мисли на саобраћајнице од Параћина 

ка Зајечару, Алексинац – Сокобања – Књажевац, Бољевац - Књажевац и Ниш – 

Сврљиг – Књажевац - Зајечар – Неготин – Прахово. Остале општине немају 

значајније саобраћајне правце, мада је могуће издвојити саобраћајницу која 

повезује Босилеград са Црном Травом, правцем север-југ, дуж долина Власине и 

Божичке реке. 

       Северно од града је веза Србије са Румунијом преко бране ХЕ „Ђердап II“ 

                                                 
6 www.sr.wikipedia.org  

http://www.sr.wikipedia.org/
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Неготин представља раскрсницу путева националног и регионалног значаја. Од 

града, према северу, полази Ђердапска магистрала, која се пратећи ток Дунава 

протеже до Великог Градишта, где скреће према Пожаревцу и укључује на 

Коридор 10. 

Међу саобраћајницама које повезују Зајечар са осталим градовима Србије, 

издвајају се западни пут, преко Бољевца, ка Параћину, који га повезује са 

Коридором 10 (удаљеност око 85 кm), северни пут ка 60 кm удаљеном Неготину и 

Дунаву, тј. Коридору 7, источни пут ка бугарској граници (на удаљености од 11 

кm) и суседном граду Видину и јужни пут према Књажевцу (27 кm), на чијој је 

територији Бабин зуб и потенцијално најперспективнија туристичка дестинација 

Србије. 

Преко територије књажевачке општине пролази седам магистралних 

путева, што омогућава добру повезаност са суседним општинама и удаљенијим 

градовима. 

У општини Пирот има више регионалних путева, али је од највећег значаја 

паневропски Коридор 10. Путеви регионалног значаја су Пирот Књажевац и 

Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац, чија би реконструкција и 

проширење, требала бити један од приоритета, јер се долином Лужнице значајно 

скраћује пут из Македоније према Старој планини, односно Софији.  

            Општина Димитровград, осим крака Ц Коридора 10, који преко граничног 

прелаза Градина прелази на територију Бугарске, нема значајнијих путева. Као и 

Пирот, са северне стране, има везу са Високом, а долином Јерме се пробија пут 

који ову општину повезује са Бабушницом, Власотинцем и Лесковцем. 

          Бабушничка општина, осим магистралног пута који је спаја са Пиротом и 

Власотинцем, нема других значајнијих путева. 

С друге стране, близина прелаза Градина код Димитровграда, на краку Ц 

Коридора 10, условљавају да општина Бабушница и даље остане на маргинама 

прекограничног саобраћаја ка Бугарској. 

Сурдулица има само један саобраћајни правац, јер је са северне и јужне 

стране затворена планинским масивима Варденика и Чемерника. Ка западу води 

саобраћајница до Владичиног Хана и Коридора 10, а ка истоку пут према 

Власинском језеру и даље ка Босилеграду, бугарској граници (Стрезимировци) и 

Црној Трави. 
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       Највећу саобраћајну изолаваност има општина Босилеград, која у 

националним оквирима има само један правац - ка Власинском језеру. Не само у 

оквирима пограничних општина према Бугарској, већ и у оквиру читаве Србије 

вероватно нема општине која има изолованији саобраћајни положај. Бољу 

саобраћајну повезаност, захваљујући долини Драговиштице, Босилеград има са 

Бугарском и градом Ћустендилом. Поред тога, Ћустендил је према броју 

становника у рангу Врања, а ближи је од Сурдулице (на 30 кm удаљености). 

На простору пограничних општина Србије према Бугарској, прве деонице 

су представљале пруга уског колосека од Параћина до Зајечара и нормалног 

колосека: Зајечар – Прахово, Ниш – бугарска граница и Ниш – македонска 

граница.7 

На путном правцу према Нишу, изграђен је 1976. године вијадукт, као део 

Ђердапске магистрале, како би се избегло успоравање саобраћаја проласком кроз 

центар Књажевца. 

Атрактивност Тимочке железнице представља и 19 мостова на прузи Ниш 

– Књажевац, које је пројектовао Милутин Миланковић. Септембра 1912. године, 

Миланковић је лично присуствовао подизању првог моста у близини Сврљигa.8 

             Најближи аеродром на територији Србије, за пограничне општине према 

Бугарској, налази се у Нишу. Аеродром „Константин Велики“ отворен је 1986. 

године, а спада у групу „Б“ у односу на дужину полетно-слетне стазе (дужине 

2.450 m и ширине 45 m). Гравитационо подручје аеродрома (за које се обично 

сматра да је до 100 кm), обухвата у пограничној зони све општине изузев 

Босилеграда и Неготина. Аеродром је претрпео велика оштећења током 

бомбардовања 1999. године, а обновљен је и поново пуштен у рад 2003. године. 

Данас ова ваздушна лука служи претежно за домаће летове, а да би се повећао 

број летова, потребне су измене у закону и смањење утицаја београдског 

аеродрома. 

 

 

 

                                                 
7 Атлас Србије, Monde Neuf, Политика А.Д., Београд, 2007. 
 
8 www.glassrbije.org 
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1.4. Туристички положај пограничних општина 

 

          Утицајне сфере пограничних општина и туристичких локалитета, за сада 

имају локални или регионални карактер. У том смислу се може рећи да градови 

имају непосредни, стални и повремени појас утицаја. У зону непосредног утицаја, 

спадају сеоска насеља из најближег окружења градова, с тим што и у овом појасу 

постоје разлике између Зајечара и Пирота, са једне стране, и Црне Траве и 

Босилеграда, са друге стране. Прва два града су окружни центри, па су села у 

непосредном окружењу, временом постала приградска насеља и делови градова. 

              Удаљавањем од градских центара шири се стални појас утицаја, који се 

карактерише самосталном организацијом, али чврстим функционалним и 

економским везама са градом. Повремени појас гравитације чине сеоска насеља 

суседних општина, која из различитих разлога гравитирају и ка другим градовима. 

У ову зону се могу сврстати и општински центри чија је гравитациона моћ слаба, 

попут Босилеграда у односу на Сурдулицу или Бабушнице у односу на Пирот. 

 

Општина Београд Ниш 
Нови 

Сад 
Скопље Софија 

Рајачке пивнице 255 138 329 347 231 

Ромулијана 217 106 291 314 198 

Бабин зуб 285 73 359 280 136 

Завојско језеро 319 87 393 247 96 

Погановски 

манастир 
324 92 398 232 86 

Власинско језеро 338 110 412 144 112 

Бесна кобила 357 133 431 125 162 

Босилеград 377 149 451 169 117 

 
Табела 1. Удаљеност туристичких вредности пограничних општина од појединих градова (км) 

 

Повољност туристичког положаја општина Неготин и Зајечар огледа су 

томе што преко њихове територије пролазе међународни путни правци који 
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повезују Србију са Бугарском и Румунијом. Књажевац, поред доброг саобраћајног 

положаја, туристичку понуду базира на потенцијалима Старе планине. 

Положај Пирота на краку Ц Коридора 10, представља полазну тачку у 

неким будућим туристичким плановима. Сличну перспективу има и општина 

Димитровград, која би требала да потенцира на међуграничној сарадњи са 

Бугарском, пре свега на основу етничке припадности већинског бугарског 

становништва. 

Бабушничка општина је у досадашњем периоду туристичко привређивање 

заснивала на Звоначкој Бањи. Руинирањем хотела „Мир“, ситуација се драстично 

мења, јер је поред угоститељског објекта и смештајних капацитета, угашен и 

лечилишни комплекс бање. Туризам, ако би се озбиљно схватио могао би 

допринети промоцији општине и њених компаративних предности, нариочито 

валоризацији ресурса пољопривреде и извоза здраве хране, и ловне привреде. 

Ограничавајући фактори туризма су лоша путна мрежа, недостатак активне 

туристичке понуде, инфраструктурни и еколошки проблеми.9 

Туристички положај општина Црна Трава, Сурдулица и Босилеград, тесно 

је везан за Власинско језеро, јер се од њега очекује да постане замајац 

туристичког развоја. Стихијска изградња викенд насеља, комунални и еколошки 

проблеми и др., негативно утичу на континуирани развој овог простора, а самим 

тим и општина у његовом окружењу. Лоше саобраћајнице су основни критеријум 

за извођење закључка како је и туристички положај неповољан иако постоје  

реални туристички потенцијали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 В. Стефановић, Т. Ђекић, С. Шаћировић, Менаџмент природних ресурса у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије, ПМФ-Ниш, 2013. стр.219, 
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2.ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ПОГРАНИЧНИХ 
ОПШТИНА 

 
 
             Општине у пограничном појасу према Бугарској, поседују велику 

разноврсност елемената природне средине, па самим тим и потенцијалним 

природним туристичким атрактивностима. Захваљујући разноврсном геолошком 

саставу земљишта, дисецираности рељефа и динамичној морфолошкој структури, 

настали су различити природни мотиви, испољени специфичним облицима 

рељефа, хидрографске мреже и богатством флоре и фауне. 

 
                   2.1. Морфолошка обележја пограничних крајева 
 
 
         Рељеф пограничних општина према Бугарској, представљен је разноврсним 

облицима, што у туристичкој понуди има значајних предности насупрот 

једноличној рељефној структури. Чине га речне терасе и долине, површи, сливови 

бројних река, велики број клисура са кањонским деловима, епигеније, планински 

масиви разнолике структуре, кречњачки рељеф итд. Овде налази највиши 

планински врх Централне Србије, Миџор са 2169 m надморске висине, као и 

најнижа тачка Србије, два километра низводно од Радујевца на ушћу Тимока у 

Дунав – 35 m н.в. Закључак је да је висинска разлика пограничне зоне 2134 m. 

           Геолошка структура ове пограничне зоне базирана је у највећој мери на 

магматским стенама и у знатно мањем обиму карбонатним стенама и шкриљцима. 

Флувијални седименти налазе се у долинама река. Према геолошкој старости, 

најстарији део Крајине и Тимока, представља узана зона од кристаластих 

шкриљаца и магматских стена од Текије, преко Брзе Паланке и Штубика до села 

Метриша.10 

            У источнокарпатском региону у геотектонском смислу издвајају се четири 

морфолошке структуре: потолина црнотимочког еруптива, греда Планиница – 

                                                 
10 Станојевић Тихомир, Неготин и Крајина, Заједница културе СО Неготин – Новинска установа 
„Тимок“, Неготин, 1972, стр. 19. 
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Гамзиград – Рготски камен – Глоговица, штубичко-зајечарски ров са раседном 

зоном у суподини Дели Јована и неготинска депресија.11 

Јужно од ових морфолошких целина, налази се пространа зајечарско-књажевачка 

котлина, подељена антиклиналом Тупижнице на северну пространију Зајечарску 

котлину и јужну Књажевачку. 

Према југоистоку, између Старе планине и Видлича, налази се Висок, на чијој се 

западној страни налази Завојско језеро, док је на истоку отворена према 

Бугарској. Са јужне стране Видлича, у долини Нишаве, смештена је Пиротска 

котлина.  

Од Пиротске котлине према југу и југозападу, започиње планински систем 

сачињен од више независних гребена, са врховима од 1000 до 1450 m н.в. Овај 

планински склоп, представља крајњу јужну границу Карпатско-балканског 

система (Белава, Гребен и Влашка планина) и почетак родопског планинског 

система. Даље према југу, надморска висина терена се повећава до преко 1700 m, 

на планинским венцима Грамада, Острозуб, Чемерник и Милевске планине. 

Између ових планинских венаца смештена је пространа висораван Власине, на  

надморској висини од око 1250 m. 

Може се закључити да је рељеф пограничне зоне у туристичком смислу 

изузетно атрактиван, пре свега захваљујући разноврсности морфолошких облика 

и вертикалној дисецираности терена.  

За разлику од хипсометријске структуре Централне Србије, у пограничним 

општинама према Бугарској доминира планинско земљиште, тако да површине до 

500 m надморске висине захватају само 41%. На нивоу Србије површина ове 

хипсометријске зоне је 55,4%.12 

Са аспекта развоја туризма оваква хипсометријска структура је повољна, 

јер омогућава развој више видова планинског туризма (зимско-спортског, сеоског, 

екотуризма, излетничког, језерског, спортско-рекреативног, здравственог). Терени 

од 200 до 500 m н.в., који захватају близу 30% зоне погодни су за развој 

виноградарства, односно сеоског и винског туризма. 

                                                 
11 Зеремски Милош, Трагови неотектонских процеса у рељефу источне Србије, , Београд, 1974. 
стр. 53 
 
12 Спасојевић Милан, Шушић Вукашин, Србија и Црна Гора – Економска географија, Економски 
факултет, Ниш, 2005, стр.34. 
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Насупрот томе, велика дисецираност рељефа и знатно учешће висинске 

зоне преко 500 m н.в. повећавају трошкове изградње саобраћајница и друге инфра 

и супраструктуре, што отежава туристичко активирање овог простора. 

Претежно планински простор, који чине пограничне општине према 

Бугарској, има велики потенцијал у летњем и зимско-спортском туризму. У 

досадашњем периоду, није било значајнијих улагања у изградњу инфра и 

супраструктуре, превасходно стога што се сматрало да због граничног положаја, 

ове планине немају значајнију гравитациону зону. 

             Централно место заузима Стара планина, како због својих димензија, тако 

и због разноврсности туристичких мотива и пре свега природног потенцијала. Из 

тог разлога ће овој планини, њеним потенцијалима и ограничењима туристичког 

развоја, бити посвећено посебно поглавље. 

Планине пограничне зоне могуће је, на основу геолошке грађе и генезе, 

сврстати у две основне групе. Прву групу чине планине изграђене претежно од 

седиментних стена, посебно кречњака. Изузев Дели Јована, све планине северног 

дела проучаваног простора припадају овој категорији: Тупижница, Тресибаба, 

Видлич, Стара планина, Влашка и Гребен планина, Шљивовички вис, Белава, 

Лужничке планине и Сува планина. Наведене планине припадају Карпатско-

балканском планинском систему, а у већој мери се одликују издуженим 

планинским билима, асиметричним странама и сл. 

Другој групи припадају планине јужног дела: Руј, Острозуб, Варденик, 

Грамада, Бесна кобила, Милевска планина и Дукат. Овај планински предео део је 

Српско-македонске планинске масе, односно Родопа, карактеристичне по стрмим 

планинским странама, дубоко усеченим речним долинама и заступљености 

кристаластих шкриљаца и магматских стена.13 

      Дели Јован је најсевернија планина проучаваног простора. Планина се 

простире у дужини од скоро 30 km, правцем север – југ, док је ширина планинског 

венца до 10 km. Сличног је правца пружања као и планине Велики и Мали Крш, 

на које се надовезује на западу, али је за разлику од њих другачије геолошке 

старости и састава.  

                                                 
13 Цвијић Јован, Геоморфологија, књ. 1., Београд, 1924,стр. 128 
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Само на простору Малог и Великог Голог врха у већој мери се јављају 

обешумљени терени, који су обрасли ливадским заједницама. Због наведене 

петролошке структуре, Дели Јован је богатији подземним водама од суседних 

кречњачких планина. Детаљнија истраживања фауне Дели Јована вршена су 

током 2007. године, када је забележено 67 врста дневних лептира, али је 

потенцијал диверзитета знатно већи. 

            Тупижница се налази у близини Зајечара, у југозападном делу општине. 

Састављена претежно од кречњачких стена, које заузимају око 120 km2 површине, 

са врховима до 1160 m надморске висине.  

Западна страна је представљена оштрим одсеком висине до 470 m, док се источна 

лагано спушта да би већ на 500 m била засута неогеним седиментима. Различита 

структура и дисекција рељефа условила је да се на западној страни претежно 

формирају јаме, а на источној пећине. Најпознатија тупижничка јама је Леденица, 

у којој се снег и лед задржавају у већем делу године.14 

Слика 2. Тупижница са истоименим врхом (1160м) 
Извор: www.zajecar.info 

 
На обронцима Тупижнице налазе се: Леновачко врело, одакле се пуни 

акумулацијом Грлишко језеро, Леновачке и Ласовачке пећине, 6 извора код 

Грлишта као и пространи шумски и ливадски комплекси погодни за излете. На 

Тупижници за сада не постоје уређена излетишта. Овај део општине није за сада 

туристички валоризовани. У досадашњем периоду, на Тупижници је највећа 

                                                 
14 Ђуровић Предраг, Драган Нешић, Пећине и јаме Тупижнице,  Географски факултет, , Београд, 
1992. стр. 159. 
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пажња посвећена ловном туризму, па овде постоји резерват за јеленску дивљач, 

фазанерија, део резервата за лов на дивље свиње као и центар за обуку ловачких 

паса. 

         Тресибаба (787 m) је планина јужно од Књажевца која у туристичком смислу 

нема већег значаја, обзиром да је релативно ниска. Највећи значај огледа се у 

њеном саобраћајном положају, јер преко ње воде магистрални пут Ниш – 

Књажевац и пруга Ниш – Књажевац – Прахово. 

Стара планина је највећи планински венац пограничне зоне. Стара планина 

је део Карпатско-балканског планинског система. Планина је омеђена долинама 

Тимока и Височице, а на истоку државном границом са Бугарском. 

У правцу север-југ дужина је око 100 km, а ширина до 30 km. На северу почиње 

од Вршке чуке (692 m н.в.), односно долине Прлитског потока и пружа се ка југу 

и југоистоку, непрестано се ширећи. Завршава се Видличем. 

Видлич заједно са површи Тепош има све одлике типичног крашког предела, са 

свим подземним и површинским крећњачким облицима. Шкрапари се често 

јављају на Видличу, а настали су услед крчења шума у прошлости. Јужно од 

Пирота, правцем северозапад-југоисток дужином од 15 км пружа се Влашка 

планина, затварајући Лужницу са североистока. Влашка планина је кречњачки 

гребен, чија се западна падина благо спушта ка Лужничкој котлини, док је 

источна оштро засечена клисуром Јерме.15 

Ова планина, заједно са Гребен планином представља граничну планинску 

зону ка Родопској маси, од које се превасходно разликује по грађи. Највиши врх 

Паница (1443 м.н.в.) смештен је у њеном северозападном делу. Чине га два 

заравњена врха спојена благим превојем, приближно истих висина. На њеним 

југоисточним обронцима, смештена је Звоначк Бања, а од Гребен планине је 

одваја клисура реке Јерме. Обрасла је претежно травнатом вегетацијом са 

закржљалим састојинама граба и храста док се густе  букове шуме јављају у 

северозападном делу. 

Лужничке планине, у морфолошком и тектонском смислу представљају 
наставак Суве планине, али у геолошком постоји велика разлика. Док је на Сувој 
                                                 
15 Петровић Јован, Природа Бабушнице и Лужничке котлине, ПМФ, Институт за географију, Нови 
Сад, 1999, стр 93. 
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планини претежно развијен крашки рељеф, Лужничке планине се карактеришу 
флувијално-денудационим процесима. Дужина планинског венца Лужничких 
планина износи 12 km, са максималном ширином до 8 km. Због специфичног 
геолошког састава, Лужничке планине се и морфолошки разликују од околног 
крашког рељефа, а карактеришу их дубоко усечене долине планинских 
водотокова. 

Сува планина је последњи планински венац Источне зоне веначних 
планина. У југоисточној Србији, ово је највиша планина (1809 m), дужине 32 km и 
ширине до 10 km. Пограничним општинама према Бугарској (Бабушници), 
територијално припада само мали југоисточни део Суве планине, тако да у 
туристичким плановима ове општине Сува планина није заступљена. 

Слика 3. Излет на Сувој планини. 

Извор: www.google.com/images 

        

            Према геолошком саставу, простор Власине спада у најстарије стеновите 

комплексе Србије и припада српском кристаластом језгру. Највећи проценат 

стена чине кристаласти шкриљци, који леже у суподини млађих седимената. 

Острозуб се простире од Грделичке клисуре на западу до реке Власине на 

северу, односно Власинске површи на истоку. Највиши врх Острозуба је 

Острозубска чука (1546 m н.в). Планина припада општинама Власотинце и Црна 

Трава. Планина Острозуб окружена је планинама сличне висине – Чемерником, 

Грамадом, Рујем и знатно нижом Крушевицом. 
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Јужно од Острозуба, српско-македонско планинско стабло наставља се планином 

Чемерник, која са Грамадом, Вардеником и Милевском планином, затвара површ 

Власине. Највиши врх је Велики Чемерник са 1638 m н.в. Планинско било 

Чемерника пружа се меридијанским правцем између Јужне Мораве на западу и 

Власине на истоку. 

Грамада је гранична планина која припада општини Црна Трава. Највиши врх је 

Вртоп (1721 m н.в.) у јужном делу. Шумски комплекси ове планине интензивно су 

уништаване у претходним вековима како би се створиле површине под ораницама 

за становништво које се увећавало. Данас су ови простори скоро у потпуности 

остали без становништва и шума. Већи шумски комплекси могу се наћи 

искључиво у долинама већих планинских водотока. 

Јужно од Власине, налази се планина Варденик, која је разбијена на више 

морфолошких целина. Највиши део Варденика представља Велики Стрешер. Као 

северни огранак Варденика, Велики Стрешер се пружа од Просеника до Власине 

са највишим врхом Стрешером (1875 m), који има изолован и доминантан положај 

у односу на осталу планинску масу, па својим обликом подсећа на планину Ртањ. 

        Милевска планина својим дугачким планинским гребеном представља 

природну границу између Србије и Бугарске. 

         Западно од Лисинског језера над околним тереном доминира планина Бесна 

кобила (1923 m н.в.). Смештена између Јанковог преслопа и Просеника, заузима 

централни положај између Власине и Рујна. Бесна кобила је највиша планина 

југоисточне Србије. Средња висина планине је око 1600 m. На овој планини се 

снег задржава и преко шест месеци, а уједно је и планина са најнижим средњим 

месечним температурама у току године. Због оваквих климатских карактеристика, 

деценијама се планира изградња зимско-спортског центра на њој, али се није 

одмакло даље од идеје. 

Најјужнија планина пограничне зоне је Дукат. За разлику од речних токова 

наведених планина, водотоци Дуката припадају егејском сливу. Највиши 

планински врх је Црноок (1881 m н.в.) на западној страни овог планинског 

масива.  

Планина Дукат је у значајном проценту покривена пашњацима. 
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Просторно највећи површински крашки облик у пограничној зони, јесте 

Одоровачко поље. Налази се у средишњем делу простране крашке области 

Видлича, између долина Височице и Нишаве. Представља крајњи југоисточни 

завршетак краса источне Србије. Простире се на висини од 680 m у правцу СЗ-ЈИ. 

У основи читаво поље је нагнуто од југа ка северу, а ограничено гребеном 

Видлича на северу док се на осталим странама налазе нижи кречњачки врхови (до 

900 m н.в.). Дужина поља је 7,5 km, а ширина 4,5 km. Геолошки састав 

Одоровачког поља је другачији од окружења јер је углавном сачињено од јурских 

кречњака, али се као најстарије стене често јављају пешчари и шкриљци. Дно 

поља засуто је неогеним језерским седиментима. Одоровачко поље је типично 

крашко поље са скрашћеним увалама, вртачама и долинама. Одоровачко поље 

има понорницу Блато, која у зависности од количине воде понире на више места. 

Поље се подземним каналима највероватније одводњава према Нишави.16 

Туристички најатрактивнији јесу подземни облици, нарочито пећине, којих 

у пограничном простору према Бугарској има у великом броју, мада у 

досадашњем периоду нису туристички валоризоване. 

Пограничним општинама према Бугарској, поред великог броја безимених 

и мање познатих пећина и јама, припада 12 пећина, сврстаних међу 81 највећим и 

најзначајнијим подземним објекатом у Србији. Проучаване пећине су: Удудој, 

Цанетова, Васиљева и Дудићева пећина у неготинској општини, Манастирске 

пећине у зајечарској општини, Васиљска пећина и Бараница у књажевачкој 

општини и Ветрена дупка, Владикина плоча, Ђеверица, Пећина у Врелу и Велика 

пећина у општини Пирот. 

Пећина Удудој се налази у сливу реке Дугорнице, недалеко од села 

Јабуковца у неготинској општини. Укупна дужина замршеног пећинско-јамског 

система износи 645 m, при чему пећина има два јамска улаза – Удудој Маре и 

Удудој Мик. Цанетова пећина се налази између села Штубика и Плавне у долини 

реке Замне. Пећина има три улаза, са укупном дужином канала од 424 m. 

изворишту реке Удубашнице, притоке Замне, настала је Васиљева пећина, на око 

5 km северно од села Плавна. Дужина пећинских канала је 691 m. Дудићева 
                                                 
16 Петровић Јован, Природа Бабушнице и Лужничке котлине, ПМФ, Институт за географију, Нови 
Сад, 1999, стр 41. 
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пећина се налази на левој обали реке Замне, између села Плавне и Штубика у 

општини Неготин. Дужина свих пећинских канала је 1386 м. 

 

Зајечарска општина има извесне 

потенцијале у спелеотуризму. Пећина 

има на северним обронцима планине 

Тупижнице и западној страни Старе 

планине. Највише могућности за уређење 

имају Суводолске пећине у близини 

истоименог манастира, у атару села 

Селачке. 

Манастирске пећине су мање-више 

сиромашне пећинским накитом, изузев 

Манастриске пећине – 3. За сада су 

једини посетиоци ових пећина планинари 

из Зајечара. Основни недостатак је 

необавештеност посетилаца манастира, 

којих има више                                

                                                                      хиљада у току године.        

            

        На југозападном ободу Књажевачке котлине, у атару села Васиљ, налази се 

Васиљска пећина, у клисури реке Гложђе. Дужина пећине је 170 m. У пећини су 

пронађени фосилни остаци преко 30 животињских врста. Пећина Бараница 

представља изузетно вредно палеонтолошко и археолошко налазиште. Налази се у 

долини Трговишког Тимока, 5 кm југоисточно од Књажевца. Археолошки налази 

су камена сечива, стругачи на сечиву и слично, из периода горњег палеолита. 

Налази указују на живот у пећини, највероватније у горњем палеолиту, између 

40.000 и 12.500 године пре нове ере. Пећина Ветрена дупка налази се у селу 

Власи, на око 20 km од Пирота, а на крају слепе долине Беровичког потока 

(притока Јерме). Укупна дужина пећинских канала износи 1450 m. Пећина 

Владикина плоча се налази на левој страни клисуре Височице, између села 

Рсоваца и Паклештице. Дужина пећинских канала је 660 m. Пећина Ђеверица, 

налази се у атару села Власи, у сливу реке Јерме. Поред мале дужине пећинских 

Слика 4. Пећина Ветрена дупка 
Аутор: Зоран Симић, спелолог 



Развој туризма пограничних општина према Бугарској 
 
 

28 
 

канала (68 m) на неколико метара од улаза налази се јама, па пећина није лако 

проходна и самим тим тешко приступачна за туристичке посете. Пећина у Врелу 

налази се око 20 кm источно од Пирота, на простору Висока. Укупна дужина 

канала је свега 132 m. Велика пећина се налази у близини села Доња Држина, око 

7 km југоисточно од Пирота. Дужина испитаних канала је 663 m.17 

          Пећине Одоровачког поља се налазе у атару села Петрлаш, у општини 

Димитровград. Од села су пећине удаљене 2,5 кm, а од пута Ниш – Софија око 12 

кm. Међу пећинама се посебно издваја Попова пећина. 

         Прерасти представљају завршне стадијуме пећина, јер настају обурвавањем 

пећинских таваница. Некада могу имати значајне димензије, тако да дуге 

прерасти подсећају на тунелске пећине. Најчешће настају на контакту кречњачких 

и стена другачијег састава, а због различите порозности стена на тим контактима 

настају преломи пећинских таваница. 

Прерасти су ретке природне појаве, а само на реци Вратни, у близини 

истоименог манастира (општина Неготин), налазе се три – Велика, Мала и Сува 

прераст. Ваља прераст је природни камени мост под заштитом државе, као 

споменик природе од изузетног значаја. Ваља прераст се налази на реци Ваља 

Прераст, усечена у виду великог каменог моста од титан-валендијског кречњака. 

Овај споменик природе настао је понирањем речице Ваља Прераст, ерозијом 

канал је продубљиван у пећински канал, да би се на крају проширио и  формирао 

овај природни мост.18 

         На растојању од око једног километра од села Плавне, налази се велика 

прераст на реци Замни, где се река пробија кроз кречњачко брдо Кума. Дужина 

прерасти је око 180 m, висина до 12 m. Ова прераст подсећа на мање тунелске 

пећине и јасно се може видети да је настала обурвавањем пећинске таванице. На 

излазном делу прерасти налазе се и две мање вигледи. 

         Прераст на Замни спада у контактне природне мостове, а вигледи 

представљају поноре реке Замне из најстаријих фаза њене генезе. 

                                                 
17 Ђуровић Предраг, Драган Нешић, Пећине и јаме Тупижнице, ПМФ - Географски факултет, , 
Београд, 1992, стр. 153-159. 
 
18 В. Стефановић, Т. Ђекић, С. Шаћировић, Менаџмент природних ресурса у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије, ПМФ-Ниш, 2013. стр.119 
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           Меандарска прераст налази се на Црној реци, левој притоци Великог 

Тимока, у северном делу Зајечарске котлине. Прераст је настала у клисури, 

недалеко од села Рготине, а први пут је публикована пре неколико година, јер је 

због неприступачности била непозната широј јавности. Дужина прерасти износи 

39 m, а у најнижем делу висина је 5,5 m. Туристички потенцијал ове прерасти за 

сада је најнижи могући, јер је до прерасти тешко доћи, а и околни пејсаж је у 

великој мери девастиран. 

                    
Слика 5. Прерасти источне Србије-велика туристичка атракција 

Извор: Туристичка организација Неготин 
 

Прерасти источне Србије углавном се налазе на списку заштићених 

објеката Завода за заштиту природе Србије. Досадашња туристичка валоризација 

природних мостова била је занемарљива, тако да осим локалног становништва за 

ове куриозитетне природне вредности мало ко зна. 

Велики падови речних корита условили су стварање атрактивних клисура, 

а на појединим местима и кањонских долина. 

  Клисура реке Вратне налази се у близини села Уровице и Вратне, у 

неготинској општини. Оивичена је кречњачким гребенима Краку Богдан и 

Кмпушерет, који стварају у централном делу кањонску долину, која је у 

геолошком, геоморфолошком и туристичком смислу и њен најинтересантнији 

део, пре свега захваљујући импозантним прерастима.  
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Река Замна извире на Дели Јовану, а улива се у Дунав код Михајловца. 

Клисура Замне усечена је у кречњацима код села Плавне и заједно са кратком, али 

дубоком клисуром њене притоке Дубашнице, чини јединствену геоморфолошку 

целину. Специфичан положај, четири километра дуге клисуре реке Замне, 

изграђене ниже од околних кречњачких површи, штити је од јаких ветрова и 

захваљујући томе она се карактерише специфичном микроклимом. На Замни је 

изграђена тунелска прераст у чијем се непосредном окружењу налазе 

најинтересантије биљне врсте, што додатно увећава туристички потенцијал 

клисуре. 

Тимок и његове притоке имају типичне композитне долине, састављене од 

више котлина и сужења. Клисурасти делови ових долина нису посебно 

атрактивни, пре свега јер нису представљени тесним кланцима већ сужењима 

знатних димензија, која пејсажно нису посебнао занимљива и немају 

карактеристике куриозитета. 

Клисура Селачке реке, позната као Суводолска клисура, по истоименом 

манастиру, настала је на притоци Белог Тимока, у близини Минићева. Селачка 

река извире на граничном гребену, на српско-бугарској граници. Најочуванија 

вегетација у клисури се налази у близини манастира, што повећава његову 

атрактивност и амбијент чини пријатнијим за посету. 

Атрактивније клисуре јављају се на мањим планинским водотоцима Старе 

планине, Влашке планине, Чемерника и итд. Једна од најатрактивнијих клисура у 

пограничној зони налази се на Росомачкој реци. 

Клисура реке Темске атрактивна је по томе што је настала у  црвеним 

пешчарима. Укљештени меандри, недалеко од села Темске, које помиње и Јован 

Цвијић (1926.), били су подесни за изградњу једне од  најстаријих хидроцентрала 

у Србији. 

          Најатрактивнију клисуру у пограничној зони гради река Јерма, уједно и 

једина река која у једном свом делу тока има изразити кањонски карактер. Јерма 

је саставница Нишаве, у коју се улива код села Сукова. Јерма на ушћу има више 

воде од Нишаве, али се због правца пружања, Нишава сматра главном реком. 

           Најатрактивнији део Јерминог тока јесте клисура коју пробија кроз 

кречњачке масиве Гребен планине и Влашке планине. Клисура Јерме има 
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специфичне карактеристике, које највише асоцирају на климу планинских 

области, иако се налази на малој надморској висини (Погановски манастир је на 

483 m н.в.).  

Поред оштрих литица кањона, укљештених између Влашке и Гребен планине, на 

специфичну микроклиму клисуре Јерме утиче и оштро скретање воденог тока на 

улазу, средини и крају клисуре, што зауставља ударе ветра и утиче на дуго 

задржавање магле у клисури 

Захваљујући очуваним реликтним полидоминантним шумама Панчићеве 

макленке, мечје леске и других врста, Јерма је јединствена клисура у пограничној 

зони према Бугарској.19 

          Поред наведених клисура треба поменути и клисуре Власине и Врле, које 

због доброг саобраћајног положаја и близине Власинског језера, треба укључити у 

туристичку понуду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                        Слика 6.                                                                               Слика 7. 
             

 
 
 
 
 

                                                 
19 Петровић Јован, Природа Бабушнице и Лужничке котлине, ПМФ, Институт за географију, Нови 
Сад, 1999, стр 78. 
 

 . Живописни кањони Јерме (6) и Росомачке реке (7) 
Извор: www.google.rs/images 
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2.2. Климатске карактеристике пограничних крајева 

 
 
 
 
          За стварање неке јасније слике о климатским дешавањима на овом простору, 

било је потребно користити податке бројних аутора, који су најчешће независно 

проучавали климатске параметре, испитујући притом само делове пограничне 

зоне. То објашњава постојање великог броја података у даљем тексту, из 

различитих година, што и поред свих недостатака даје релевантни приказ 

климатских карактеристика. Проучавање температуре ваздуха планинских 

простора у пограничној зони је отежано, јер у читавој Србији постоји само осам 

станица смештених изнад 1000 m, односно у проучаваној зони само једна 

(Власина, 1190 m н.в.). На основу оваквих података није могуће формирати 

најпрецизнију климатску слику планинског дела пограничне зоне, јер су дати 

подаци углавном добијени израчунавањем температурног градијента за одређене 

надморске висине. 

годишња температурна амплитуда највећа у источној Србији (25,1ºС).  

         На основу средњих јулских температура, Неготин је најтоплији град источне 

Србије у летњим месецима (просечна температура јула је 23,4ºС). С друге стране, 

Неготин има најоштрије зимске месеце, пре свега због његове отворености према 

Карпатима са северне стране. Неготинска Крајина у летњим месецима спада у 

најтоплије крајеве Србије, када се врло често јавља дужи низ дана без падавина. 

Распоред падавина условљен је пре свега географским положајем ове зоне, 

односно њеним изразитим континенталним карактерисктикама. У току летњих 

месеци Неготинска Крајина је у највећој мери под утицајем топлих и сувих 

континенталних ваздушних маса, које долазе из украјинских и влашких степа. 

Маритимни талас са запада и северозапада, било да се ради о средоземном или 

атлантском, има релативно далеко полазиште. 

Књажевац и околина леже у појасу нешто измењене умерено-

континенталне климе, са жарким и сувим летима и хладним зимама. Овакве 

климатске прилике условљене су отвореношћу књажевачке котлине ка влашко-

понтијском басену и великој удаљености од Медитерана и Црног мора. 
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Клима општине Пирот је умерено-континентална, са елементима 

субхумидне и микротермалне климе. Средња годишња температура ваздуха 

пирота износи 11,80 C, а околног побрђа 100 С.20 

У последњих десет година просечна средња годишња температура ваздуха 

у Димитровграду износила је 10,5 °С, што је незнатно топлије у односу на 

претходне деценије. 

Средња годишња температура ваздуха на простору око Власинског језера, 

на висинама до 500 m износи 11ºС, на висинама 500 до 1000 m 10,2ºС, односно 

7ºС преко 1000 m н.в. Клима власинског простора је умерено-континентална 

изузев на висинама изнад 1200 m, где се јавља оштрија субпланинска клима. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2. Просечне температуре по годишњим добима (1961-1990) 
Извор: РХМЗ 

 
 

Захваљујући котлинском положају између планинских венаца, као и великој 

надморској висини (830 m), Босилеград има најнижу средњу годишњу 

температуру међу проучаваним насељима од 8,6°С. 

           Релативна влажност ваздуха на годишњем нивоу у пограничној зони, креће 

се у распону од 72% до 75%, при чему је у зимском периоду влажност знатно већа 

у односу на летње месеце (68%). 

          Извесна правилност у степену облачности постоји на читавој територији 

Србије. Децембар је најчешће месец са највећом облачношћу, која постепено 

                                                 
20В. Стефановић, Т. Ђекић, С. Шаћировић, Менаџмент природних ресурса у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије, ПМФ-Ниш, 2013. стр. 205.  

Станица Пролеће Лето Јесен Зима 

Неготин 11,4 21,2 11,3 0,4 

Зајечар 10,7 20,2 10,7 0,1 

Књажевац 10,5 19,5 10,4 0,1 

Пирот 10,8 19,6 11,1 0,8 

Димитровград 9,8 18,6 10,3 0,1 

Бабушница 9,9 18,5 10,3 0,1 

Власина 5,2 13,8 6,7 -3,0 

Сурдулица 10,8 19,9 11,5 0,7 

Босилеград 8,5 17,6 9,2 -1,0 
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опада до августа, када достиже минимум и започиње поновно повећање 

облачности. Једино одступање се јавља у мају или јуну када има више падавина, 

па самим тим и повећане облачности.  

         До висине од 1000 m, максимум падавина достиже 800 mm, до 1500 m 

висине до 900 mm, а највиши планински врхови добијају до 1000 mm талога 

годишње. Годишње количине углавном су равномерно распоређене, мада се у 

пролеће и јесен излуче сразмерно највеће количине падавина.21 

 

Табела 3. Просечна количина падавина по годишњим добима у % (1969-1990) 
Извор: РХМЗ 

 
 

         Укупна годишња количина падавина у Неготинској Крајини је изузетно 

мала, али је распоред падавина повољан, обзиром да се најобилније падавине 

јављају у вегетационом периоду (мај-јун).  

          Количина падавина у току године у Зајечару, износи 625,4 mm. Максимум 

падавина је у мају (73,9 mm) и октобру, а минимум у марту  (30,8 mm), фебруару 

и септембру. 

Највећу количину падавина у источној Србији примају планински 

простори, а посебно Дели Јован (900 до 950 mm) и  западне падине Старе планине 

(850 до 1000 mm) годишње. Плувиометријски режим источне Србије карактеришу 

два максимума и два минимума падавина.22  

                                                 
21 РХМЗ 
22 Дукић Душан, Климатологија,  Београд, 1998, срт.162. 
 

Станица Пролеће Лето Јесен Зима 

Неготин 28,9 24,0 23,8 23,2 

Зајечар 28,8 26,2 23,1 22,0 

Књажевац 26,2 29,0 21,3 23,4 

Пирот 26,8 29,3 23,1 20,7 

Димитровград 26,9 30,4 22,4 20,2 

Бабушница 27,0 27,2 22,9 23,0 

Власина 27,6 26,6 21,6 24,3 

Сурдулица 26,2 28,7 21,8 23,3 

Босилеград 26,1 30,2 23,2 20,6 
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           Максимална висина снежног поривача у Сурдулици износи 45 cm, а на 

Власини 94 cm. Магла се на Власини јавља 38,5 дана годишње, најчешће у 

јесењим и зимским месецима. 

Кретање ветрова у пограничној зони најчешће нема правце дувања који се 

поклапају са доминантним пољима ваздушног притиска.  

Ветрови у Неготинској Крајини најчешће дувају у периоду од октобра до априла. 

Најпознатији су горњак, северац и кошава (иако је ово општина са највећом 

тишином у току године – 418‰.23 

Западни ветар горњак је најснажнији и најхладнији 

ветар који интензивно дува од децембра до априла. 

Северац је претежно зимски ветар, док кошава дува 

током целе године. У зимским месецима кошава је 

изузетно хладан ветар, а преко целе године доноси 

падавине. 

Доминантни ветрови у Зајечару, изузев у летњем 

периоду су СИ и ЈЗ. Североисточни ветар има 

највећу честину у зимском периоду (144 ‰), највећу 

честину уопште у току целе године (105 ‰). 

Доминантан ветар у Књажевцу је кошава која дува из северног квадранта. Оно 

што је значајно када су у питању ветрови, јесте да ниједан нема разорно дејство.  

Руже ветрова Власине и Димитровграда управо показују велику зависност правца 

дувања доминантних ветрова од конфигурације терена. У случају Димитровграда, 

доминантан правац је југоисток-северозапад, што се поклапа са правцем пружања 

долине Нишаве. 

    На основу наведених климатских података пограничне зоне, може се рећи да на 

целој територији постоје  солидни климатски услови за развој туризма, током 

већег дела године. 

Станица С СИ И ЈИ Ј ЈЗ З СЗ Тишина 

Сурдулица 63 45 105 23 10 14 31 30 679 

Власина 118 12 140 29 68 57 158 218 200 

Табела 4. Учесталост правца ветрова и тишина ( у ‰) 
Извор: РХМЗС 

 

                                                 
23 РХМЗС 1999-2008 
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2.3. Хидрографске карактеристике пограничних крајева 
 
 
            Хидрографски објекти у пограничним општинама према Бугарској су 

распрострањени у великој мери, па самим тим они овај крај чине препознатљивим 

по својим рекама, језерима, али и другим хидрографским појавама у мањем 

обиму. Разгранати речни системи и језера, са живописним окружењем стварају 

многобројне туристичке атракције, које би ваљало валоризовати у наредном 

периоду. 

Осим Дунава, Тимока и Власине остали водотоци немају већи привредни 

значај. Туристички значај кратких водотока има смисла једино ако је реч о 

риболовном туризму, нарочито последњих година, када је извршено порибљавање 

многих водотока Крајине, док је развој купалишног туризма на њима практично 

немогућ, без претходних улагања у изградњу базена или мањих језера, који би се 

хранили водом ових река. 

Тимок је највећа река источне Србије и настаје спајањем Белог и Црног 

Тимока код Зајечара на 115 m надморске висине. Укупна дужина Тимока са Белим 

и Сврљишким износи 182 km, а површина слива је 4630 km2. Бели Тимок настаје 

од Трговишког и Сврљишког Тимока. 

У близини села Вражогрнца, Тимок је пробио епигенетску клисуру дужине 

4 km и дубине 240 m, а затим Велику клисуру дужине 24 km и дубине 180 m. Ова 

клисура карактеристична је по висећем меандру Стражевици, код села Табаковца, 

који може представљати занимљивост за туристе. Црни Тимок извире код села 

Кривог Вира (општина Бољевац) на висини од 364 m. Дужина тока Црног Тимока 

износи 73 кm. Због великог броја притока (преко 400), велики проценат слива 

припада ерозивним теренима. 

У сливу Тимока највећа и најуређенија плажа се налази на Црном Тимоку у самом 

Зајечару. Овај спортско-рекреативни центар познат као Попова плажа изграђен је 

у једном меандру Црног Тимока у централној градској зони. Спортски комплекс 

поред велике и дечије плаже обухвата терене за ватерполо, фудбал, кошарку, 

рукомет, одбојку на песку, фудбал на вештачкој трави, бадминтон, боћање, тенис, 

шах, мини голф и скејтборд (ролере). 
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У пограничној зони, део слива Нишаве припада општинама Димитровград, Пирот 

и Бабушница. То су углавном мање притоке на којима засада постоји рекреативни 

риболов. 

Туристички потенцијал слива Темске, поред воде, огледа се у водопадима. 

На потоку Буковачки До, узводно од манастира Светог Ђорђа, налази се један од 

најлепших  старопланинских водопада који је висок 7 m, са прелепо извајаном 

кречњачком кадицом од углачаног кречњака. Водопад није обележен никаквим 

путоказом (као ни остали водопади на Старој планини), тако да иако је удаљен 

само 50 m од асфалтног пута, тешко га је пронаћи. 

 

 

 

Топлодолска река је десна 

притока Височице од чијег ушћа 

Височица тече као Темштица. На овој 

типичној планинској реци, која гради 

живописну клисуру, налази се више 

водопада међу којима се издвајају 

Пиљски, Чунгуљски и Куртулски. За 

постојање Пиљског водопада шира 

јавност је сазнала тек 2002. године, иако 

су становници Топлог Дола од давнина знали за њега. Са висином од 65 m, ово је 

други по величини водопад  

у Србији. Пиљ, како га зове локално становништво, налази се на Пиљском потоку 

под истоименим старопланинским врхом (1467 m н.в.), на самој граници са 

Бугарском. Чине га две каскаде Горњи и Доњи Пиљ, на надморској висини од 

1450 m. 

У непосредној близини Пиља, налазе се и водиопади Чунгуљ и Куртулски 

скок. Чунгуљски водопад је са висином од 40 m један од виших у Србији, а такође 

је био непознат јавности до 1996. године. Куртулски скок је водопад на 

истоименом потоку, а висок је 27 m. 

Слика 8. Највиши водопад на Старој планини 
Извор: www.toknjazevac.org.sr 
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       Дојкиначка река је најдужа (25 km) и водом најбогатија притока Височице. 

Настаје од Три кладенца испод старопланинског врха Копрен (1963 m н.в.). 

Најатрактивнији део њеног корита је у горњем току, где протиче кроз резерват  

„Арбиње“. На самој реци, у селу Дојкинци и његовој ближој околини, 

може се видети неколико очуваних воденица, од којих две још увек раде. Настаје 

од 3 извора под именом Три кладенца, који се налазе у непосредној близини врха 

Три чуке.24 

Јеловичка река извире под истим врхом као и Дојкиначка у коју се улива 

код места Врело после 20 km тока. На овом потезу изграђено је одмаралиште 

„Врело“ које дужи низ година није у функцији, као и велики број бунгалова, 

приватних викенд кућа и један ресторан о чему ће бити речи даље у раду. 

Дојкиначка, Топлодолска река, Темштица и Јерма представљају прави рај за 

риболовни туризам. Треба истаћи да је спортски риболов најомиљенији спорт у 

пиротском крају, па тако риболовачко друштво „Пастрмка“ из пирота броји чак  

3 000 чланова. 

            Река Власина припада сливу Јужне Мораве, као њена десна притока код 

села Доње Крајинце. Дужина тока Власине је 60 кm, на правцу југ-север, до 

Свођа, где прима Лужницу, одакле скреће ка западу и Јужној Морави. Власина је 

некада истицала из Власинског блата, а данас настаје од мањих извора на севеној 

страни Власинског језера и његових филтрационих вода. У првих 5 кm Власина 

има мало воде и спор речни ток, када прима притоку Стрвну и улази у клисурасти 

део долине, протиче кроз Црну Траву и наставља ка Власотинцу.25 

            Драговиштица настаје од Божичке и Љубатске реке у Босилеграду, одакле 

до бугарске границе прима и Бранковачку реку. Ова река Босилеграду даје својим 

током посебну амбијенталну лепоту. 

Љубатска река извире у подножју Бесне кобиле и тече претежно клисурастом 

долином ка истоку. 

            Божичка река настаје од Дејанове (Мутнице), Колуничке и Пусте реке које 

се спајају у атару села Божица и даље теку ка Босилеграду. На месту где се 

                                                 
   24 В. Стефановић, Т. Ђекић, С. Шаћировић, Менаџмент природних ресурса у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије, ПМФ-Ниш, 2013. стр. 206.  

25 Марјановић Томислав  Хидроенергетски систем „Власина“ његов водопривредни значај и 
утицај на околину, Београд, 1985, стр.127. 
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Лисинска река улива у Божичку, направљена је брана иза које се налази Лисинско 

језеро. Ка југу наставља кроз клисурасту долину и западно од Босилеграда спаја 

се са Љубатском реком, градећи Драговиштицу, која само после неколико 

километара напушта територију Србије.  

           Коришћење речних вода у туристичке сврхе је мало и заснива се на 

спортском риболову, док се за купање и рекреацију користе већи водотоци и то 

само локално. Већа посећеност речне обале остварује се само у Зајечару на 

Поповој плажи, спортско-рекретаивном комплексу на Црном Тимоку. 

              Језера употпуњују туристички потенцијал пограничних општина па тако 

језеро Совинац налази се у близини села Салаш, поред регионалног пута Зајечар-

Неготин. Настанак језера условљен је потребама за наводњавањем комплекса ПК 

„Салаш“. Површина језера износи 15 hа, а дубина достиже 12 m. Провидност воде 

је услед муљевитог дна изузетно ниска током читаве године па није најпогоднија 

за купање, мада у летњим месецима има доста купача. Језеро је богато рибом 

врстама рибе па је примамљиво за спортске риболовце у свим годишњим добима. 

Осим љубитеље риболова, језеро привлачи и велики број излетника и 

рекреативаца, те је поред њега изграђен мотел са рестораном, уређена плажа, 

камп, терени за мале спортове и паркинг простор. 

            Глоговичко језеро је још једно језеро у близини села Салаша, а познато је и 

под именом Дубочанска брана.Површина језера је око 10 hа, а досеже дубину до 

17 m. На самој локацији нема никаквих изграђених објеката, а приступ до језера је 

могућ искључиво лошим асфалтним путем Салаш-Дубочане-Глоговица. 

 Површина језера износи 2,8 hа, а дубина 37 метара. У летњим месецима 

температура језерске воде достиже 26°С, па је отуда и велики број купача током 

јула и августа. Због велике дубине, вода је плаве дубине и знатне чистоће. Језеро 

се од 1980-их порибљава шараном, карашем и сомом, због чега привлачи бројне 

спортске риболовце. 

               Рготско језеро је лоцирано поред истоименог села. Настало је услед 

вађења кварцног песка за потребе рудника који се налази у селу. Језеро храни 

подземним изворима, а како му је дно песковито вода у језеру је изузетно бистра 

и провидна. Због песка на дну језера, вода се брзо загрева и погодна је за купање.  
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              Од угоститељских објеката, на самом језеру, постоје мањи ресторан и 

терени за мали фудбал и за одбојку на песку.26 

               Грлишко језеро изграђено је на Грлишкој реци 1989. године, у подножју 

северних огранака Тупижнице, 16 km југоисточно од Зајечара. Надморска висина 

површине језерске воде износи 187 m. Језеро има строжију контролу заштите јер 

служи за водоснабдевање. Из тог разлога на језеру нема туристичких објеката, 

мада је у летњим месецима присутан велики број купача (процењено је око 5000 

људи у току летње сезоне, односно до 200 купача дневно и око 100 риболоваца). 

Манифестација која привлачи највећи број посетилаца на језеру је „Хајдук 

Вељкови дани“ који се одржавају, од 1971. године, у његовом родном селу 

Леновцу. Учесници туристичких кретања на обали језера су извиђачи и 

планинари из Зајечара, али и других градова. На северној обали језера се налази 

стални камп извиђачког друштва. Удружење спортских риболоваца, „Тимок“ из 

Зајечара, од 1990. године организује риболовачка такмичења, па је између 

осталог, овде било одржано републичко такмичење 1993. године, а од 1995. до 

1997. године, јуниорска и сениорска првенства Србије и Југославије.27 

            У сливу Нишаве туристички најатрактивније је Завојско језеро, настало 

урвањем земљишта, фебруара 1963. године. Клизањем је био захваћен терен 

дужине 1,3 km и ширине до 220 m.Стварањем језера потопљено је село Завој, по 

коме садашње језеро носи име. Није погодно за развој туризма сем риболовног у 

мањој мери. 

            У општини Димитровград, на југоисточном ободу Одоровачког 

(Смиловског) поља, између села Протопопинци и Смиловци изграђена су два 

вештачка језера: језеро Сават 1 и Сават 2. Језера се налазе у Забрђу на око 700 m 

н.в., издуженог су облика и међусобно удаљена око 150 m. Језера су се показала 

као идеална за узгој рибе и спортски риболов, па су дуги низ година омиљена 

дестинација многих спортских риболоваца из Димитровграда, Пирота, Ниша и 

других градова јужне и источне Србије. Језера су богата шараном, штуком, 

                                                 
26 Станковић Стеван, Туристички потенцијали пограничних општина Србије према Бугарској,  
Географски факултет ПМФ, Београд, 1991, стр. 156.  

 
27 Станковић Стеван, н.д. стр. 163.  
 
 



Развој туризма пограничних општина према Бугарској 
 
 

41 
 

сомом, црвенперком, бодорком, америчким сомићем, карашем и др. Годишње се 

изловљава 30–50 тона рибе. Терен око језера погодан је за трасирање пешачких, 

трим, јахаћих и бициклистичких стаза, као и за изградњу камп-насеља, бунгалова 

и ресторана. У близини језера се налазе бројне пећине, као и манастири Света 

Петка и Свети Кирик и Јулита.28 

          Крупачко језеро налази се 8 кm југоисточно од Пирота. Језеро је издуженог 

облика, максималне дужине 1300 m и ширине до 200 m. Није погодно за развој 

туризма на њему. 

          Ветренско језеро се налази 3 km југозападно од Звоначке Бање. Језеро је 

урвинског порекла.Неасфалтирани путни прилаз, незнатна површина језера  

као и периферни положај у односу на веће градске центре не омогућавају већу 

посећеност језера. Језеро је окружено густом буковом шумом, а због близине 

бање посећено је од стране излетника и бањских гостију, који овде долазе 

обележеном стазом.Језеро је порибљено па су најчешћи посетиоци риболовци. 

Гашењем балнеотуристичке функције Звоначке Бање, последњих неколико година 

и Ветренско језеро постаје све више запостављено. 

 

 
                                  Слика 9.                                                                               Слика 10. 

 

Посетиоци на Рготском (9) и  Грлишком (10) језеру 
Извор: www.tozajecar.org.rs 

 

 

                                                 
28  www.todimitrovgrad.org.rs 
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2.4. Биогеографске карактеристике пограничних крајева 
 
 
            У зависности од геолошког састава терена као и климатских 

карактеристика, у источној Србији настају различити типови земљишта, који 

непосредно утичу и на флористички састав. 
Вегетација кречњачких предела источне Србије је флористички врло 

разноврсна, али биљне заједнице не покривају велики простор, односно знатне 

површине чине голети. У највећем проценту ово су обешумљени простори или су 

шуме у јако лошем стању. У јужним деловима источне Србије на мањим 

висинама, где преовладава црвеница, најзаступљенији је медитерански тип 

вегетације, али се овде јављају и јужноевропске врсте. Са повећањем висине и 

кретањем према северу ове биљне заједнице се ређе јављају на уштрб балканског 

флорног елемента, док су на крајњем северу шуме средњоевропског типа са 

подзолом као адекватном подлогом.  

Шумске састојине су према надморској висини представљене следећим 

појасевима: 

1. појас белог граба, цера и сладуна 

2. појас букове шуме 

3. шуме клеке и смрче. 

         

          Општине пограничне зоне већим делом су обешумљене, као последица 

вишедеценијске експлоатације дрвне масе и ширења пољопривредних површина. 

Интензивним досељавањем становништва, за време и након српских устанака, 

указала се потреба за већим пољопривредним површинама, тако да су шуме 

немилосрдно крчене, а у највећем броју случајева једноставно уништаване 

ватром. Ова појава довела је у питање опстанак шумских комплекса тако да је већ 

1820. и 1821. године кнез Милош увидео опасност од потпуног уништења шума. 

Поред сече, негативан утицај на шуме вршен је и лисничарењем, односно 

коришћењем лишћарских шума за зимско прихрањивање стоке. 
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            На простору пограничних општина према Бугарској, захваљујући великој 

разноликости у морфолошком, геолошком и климатском смислу, поред биљака и 

животиња присутних широм Србије, нашле су станиште и бројне ендемске и 

реликтне врсте. Једна од најпознатијих јесте ретка биљка у флори Србије, росуља 

(Drosera rotundifolia L.) у народу позната као росница, мухоловка, росика, росна 

трава, росичица, дрозера итд. Први пут је помиње Јосиф Панчић (1884.), који је 

наводи као биљку на влажним тресавама Власине и Старе планине.29 

Заштита флоре и фауне најбоље се постиже стварањем паркова природе и строгих 

природних резервата којих за сада највише има на Старој планини: 

• Строги природни резерват „Вражија глава“ – заједница планинског јавора 

и букве 

• Строги природни резерват „Браткова страна“ – високопланинска заједница 

смрче, ниске клеке и боровнице, као и заштита великог тетреба; 

• Строги природни резерват „Копрен“ – заштита тресавских врста, биљке 

росуље и ретких биљних врста 

• Строги природни резерват „Смрче“ – аутохтони екосистем смрче, 

субалпске смрче, боровнице, бруснице итд. 

• Строги резерват „Три чуке“ – заједница бора кривуља, субалпске смрче, 

клеке, боровнице и бруснице. 

 

Парк природе Стара планина, припада шумској флористичкој заједници, 

изузев врхова преко 2000 m н.в.. У флористичком саставу вегетације Старе 

планине заступљено je 730 биљних врста, 14 подврста и два варијетета. Такође је 

евидентирано 7 ендемских и једна субендемска биљна врста. Под режимом строге 

заштите налзи се само 18 биљних врста. 

Када је реч о фаунистичкој структури пограничне зоне доминира ниска 

дивљач (зец, дивља свиња, ласица, јаребица, фазан). О богатству птичијег света 

                                                 
29 Вучковић Милијана, Флористички диверзитет Старе планине, , Зајечар, 2003, стр. 30. 
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говори податак да се само на Старој планини гнезди 74 врсте птица. Велики број 

врста птица налази се под режимом заштите и сматра се природном реткошћу. 

Посебно богатство фауне у пограничним општинама, која реално има 

велики потенцијал у туризму је живи свет водених површина. Почев од 

Ђердапског језера на северу, преко водотока свих пет Тимока, планинских река 

Старе планине, до Власинског и Лисинског језера на крајњем југу пограничне 

зоне, већина водених површина обилује квантитетом и врстама риба, које се 

према неким показатељима повећавају из године у годину, захваљујући 

порибљавању од стране риболовачких друштава. Од крупнијих риба које су се 

ловиле у ђердапском сектору Дунава, пре изградње вештачких језера, 

најпознатије су моруна, јесетра, паструга, сом, а од ситнијих кечига и шаран. 

Моруна је била заштитни знак Дунава, јер је долазила из Црног мора и мрестила 

се у мирнијим деловима Ђердапа. Речни токови пограничне зоне су, као и у 

осталим деловима Србије, у највећој мери изложени загађењима комуналним и 

индустријским водама. Овакав начин газдовања речним водама неповољно утиче 

на животињски свет, јер је у блиској прошлости у више наврата забележено 

тровање риба на рекама пограничних општина. 

Допринос флоре и фауне пограничних општина према Бугарској  се огледа 

у великом броју ловишта и рибњака, богатим разним, па чак и ретким 

животињским врстама. Пошто ловни туризам заузима све више заступљенију 

туристичку грану, очекују се већа улагања у ловишта и пратећу инфраструктуру 

овог дела Србије, како би прилив страних ловаца био што је могуће већи. Такође, 

постојање разноврсних биљних врста, ретких и лековитих, које обасипају падине 

наших планина може бити итекако привлачно за сезонске туристе који трагају за 

тим  благом природе. 
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3. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
ПОГРАНИЧНИХ ОПШТИНА 

 
 

Гранични положај проучаване области представља основни предуслов 

разноврсности антропогених мотива на овом простору. Поред архитектонских 

дела и споменика културе, који имају највећу посећеност, у пограничној зони 

према Бугарској је евидентно и богато фолклорно, језичко и обичајно наслеђе. 

Преплитање српских, бугарских и влашких културних утицаја кроз дуг 

историјски период, условио је стварање широког спектра антропогених мотива, 

које је могуће туристички валоризовати. 

 

3.1. Уметничке туристичке вредности 
 
На простору пограничних општина према Бугарској очуван је велики број 

уметничких антропогених вредности, од најстаријих епоха до данас. 

Незаинтересованост локалних и националних власти да заштите ове вредности од 

пропадања, утицала је на то да се већина њих данас налази у лошем стању, 

односно да захтева знатна улагања за рестаурацију. У најгорем положају се налазе 

археолошке вредности, које нису уређене за туристичку посету, а су врло често 

неприступачне. 

Најстарији археолошки налази у пограничној зони, везују се за период око 4000 

година пре нове ере, односно неолит. Настанак првих насеља повезан је са 

плодном долином Тимока, али и повољним климатским факторима, рудним 

богатством, разноврсном флором и фауном и сл. 

Почев од трећег миленијума пре нове ере, тада знатно бројније становништво, 

почиње да експлоатише бакарну руду, што даље утиче на промене у економским 

односима у смислу настанка занатства и дубљег раслојавања друштва.  

Златно доба Гамзиграда, датира на III и IV век нове ере, а према неким траговима, 

након више упада варвара, град је коначно разорен и опустео у V веку. Град је 

обновљен за владавине Јустинијана, у првој половини VI века, да би крајем истог 

века био разрушен од стране Авара или Словена. Град је обновљен и кориштен у 

средњем веку, за време владавине Немањића.  
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Откривањем натписа Felix Romuliana, 1984. године, на овом локалитету, 

потврђена је ранија претпоставка да је римски император Галерије (рођен у 

Дакији), на овом месту саградио резиденцију и назвао је по мајци Ромули. 

Посебну вредност овог царског здања чине подни мозаици, скулптуре, 

барељефи, гранитни предмети 

розе боје и од зеленог порфира. 

Најзначајнија скулптура, од 

египатског црвеног порфира, јесте 

вајарски портрет Галерија са 

тријумфалном круном на глави и 

златном имитацијом ловоровог 

венца, која се чува у Народном 

музеју у Зајечару. Felix Romuliana                

је под заштитом Завода за                                        

                                                                      

заштиту споменика културе, а од   2007.  године се налази на листи Светске 

културне баштине UNESCO-а. 

 

Код Костола, северно од Зајечара, крајем XIX века, пронађени су остаци 

бедема, дужине око 40 m, са великим кулама и двораном у централном делу. На 

основу артефаката археолози су закључили да се ради о великом античком 

насељу, можда Municipium Aurelianum-у.30 

Из периода II – III века сачуване су мермерне иконе у близини римског 

града Callis, изнад данашње Калне. На локалитету Латинско Кале, поред данашње 

Калне, налазе се остаци античког насеља, обновљеног под Јустинијаном, између 

530. и 552. године. 

У близини заглавачких села пронађени су остаци тих утврда: код села Градишта 

(Castellum), у долини Леве реке, код села Алдинца (Aldanes), код села Кандалице 

(Kandilar), код села Мучибаба (Mucianicastellon), у близини Калне (Callis) итд 

                                                 
30 Лаловић Анка, Праисторија, антички период и средњи век, Гласник Етнографског музеја 42, , , 
Београд, 1978, стр. 13. 
 

Слика 11. Гамзиград код Зајечара 
Извор: www.tozajecar.org.rs  

http://www.tozajecar.org.rs/
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Јаблен (Јаблан) је просторна целина која се налази у тромеђи села 

Папратна, Алдинац и Репушница, у Заглавку, на обронцима Старе планине. О 

насељавању Заглавка постоји мало писаних података, али се зна да се 

становништво овде вековима бавило сточарством, као и да није превише 

мигрирало са ових простора. Неки археолошки налази са овог простора говоре о 

периоду VI века и владавини византијског императора Јустинијана, који је 

одлучио да заустави продирање варвара са севера изградњом великог броја војних 

утврђења. 

Слично познатим споменицима „крајпуташима“, који се често срећу у западној 

Србији, у Заглавку и Буџаку, као најстарије насељеним областима источне Србије, 

очувани су бројни појединачни камени крстови постављени на узвишеним 

местима, најчешће изнад села. 

Право значење ових крстова није сасвим познато, јер по неким ауторима они 

немају искључиво хришћански карактер, већ представљају прелазни верски облик 

између паганства и хришћанства. 

           На локалитету „Бањица“ у Ргошту код Књажевца, током лета 2009. 

пронађени су добро очувани остаци насеља из раног средњег века. На локалитету 

је пронађен велики број предмета из свакодневног живота и мањи број 

уметничких артефаката. 

            У периоду између 1970. и 1986. године, Завод за заштиту споменика 

културе из Ниша и Музеј Понишавља из Пирота, извели су конзерваторско-

рестаураторске радове, на површини од око 270 m2 у Момчиловом гтраду код 

Питора. Најстарији археолошки налази указују на постојање насеља на месту 

Калеа у периоду културе познате као Бубањ-Хум (III миленијум пре. н.е.).  

Једино веће римско насеље у Лужници налазило се на простору данашње 

Звоначке Бање. У близини села Доњег Стрижевца и 3 km северно од Бабушнице, 

налази се утврђење на брду Јеремија, познато под именом Шанац. 

            Најстарији налази на простору општине Црна Трава (село Брод), упућују 

на период насељености између 1500. и 1200. године пре нове ере. На локалитету 

„Бегова глава“, на десној обали Власине, пронађена је керамика из овог периода. 

Простор Власине и Крајишта је у античком периоду био повезан са долином 

Јужне Мораве, пре свега због богатих рудника гвожђа, који су се налазили на 
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Чемернику и у долини Врле. Југоисточно од Сурдулице, на око 3 кm удаљености, 

изнад данашњег села Доње Романовце, налазе се остаци античког утврђења.  

Једини археолошки налаз који упућује на насељеност Босилеграда у 

средњем веку, јесу остаци утврђења на локалитету Градиште, на обали Божичке 

реке. Према предању, у то време је градом управљао властодржац Бус (или 

Бусил), по коме је Босилеград и добио име. 

Захваљујући граничном положају манастири и цркве су на овом простору, током 

читаве историје, били први на удару освајача који су их уништавали или 

претварали у верске објекте своје религије, како би показали коме припада 

освојена територија 

Према старим писаним изворима у околини Неготина постојало је пет манастира: 

манастир Буково, Душица код 

Душановца, Короглашки манастир 

код Милошева, манастир Свете 

Тројице или Блатски, западно од 

Кобишнице и манастир Вратна. 

Манастир Вратна се налази на око 

30 кm од Неготина, у клисури 

истоимене реке. Оснивање 

манастира Вратне  

приписује се архиепископу  

Никодиму из времена краља Милутина (ХIII век), иако је познато да је део 

манастира изграђен тек 1415. године. 

             У непосредној близини Неготина, поред села Милошево, налазе се остаци 

Короглашког манастира. Поузданих података о настанку овог манастира нема, 

али се претпоставља да је настао када и манастир Вратна, за време владавине 

краља Милутина. За овај манастир је везана легенда да је ту сахрањен Марко 

Краљевић. 

            Стара неготинска црква, позната и као Хајдук Вељкова црква, саграђена је 

пред I српски устанак, 1803. године. Црква је једнобродна, масивна и ниска 

грађевина са укопаним подом. У порти цркве постављен је и лапидаријум 

надгробних споменика пренетих из Рајца, Рогљева и Кобишнице. 

Слика 12. Манастир вратна 
Извор:www.tonegotin.org.rs 
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          Највреднији верски објекат на простору зајечарске општине јесте 

Суводолски манастир. На заравни усеченој у планини Манастирска глама, близу 

села Селачке, налази се манастир Суводол, посвећен рођењу Богородице 

           У општини Пирот се налази највећи број очуваних средњовековних цркава 

и манастира у читавој пограничној зони. Манастир Суково налази се на десној 

обали Јерме, на 18 km од Пирота. Према подацима академика Стојана 

Новаковића, Суковски манастир се помиње у Хрисовуљама византијског цара 

Василија II, из 1019. и 1020. године. У цркви се као једини валидни податак, на 

западном зиду налази уписана 1857. година, када је манастир највероватније 

обновљен. Манастир Свети Ђорђе налази се на око 2 кm од села Темске, узводно 

уз Темштицу према Топлом Долу. Настао је у ХVI веку као задужбина породице 

Дејановић. 

           На Старој планини, у пећини брда Камик, на десној обали Височице код 

села Рсовци (општина Пирот), налази се црква Светог Петра и Павла, позната и 

као „Пећинска црква”. Црква је специфична по јединственој фресци Исуса 

Христа, на којој је приказан ћелав. Иконостас и фреске се налазе у лошем стању, 

мали број их је очуван, али је један од боље очуваних фрагмената управо „Ћелави 

Исус“.  

          У подножју планине Рудине, а између Височке Ржане и излетишта Врело, на 

доминантном положају у клисури реке Височице, налази се манастир Свете 

Богородице, познат и као Ржански манастир или Ваведење.  

Најстарија црква у Понишављу је црква Светог Николе, касније преименована у 

цркву Свете Петке у селу Станичење. Ова једнобродна грађевина, без куполе, 

настала је у ХIII веку, а фрескописана 1331-1332. године. У цркви је очуван део 

фресака изузетне уметничке вредности.  

Поред наведених православних објеката, у пиротској општини постоји још 

око 25 цркава и манастира, који су изграђени од ХVI до ХIХ века. 

                  У општини Димитровград и читавој пограничној зони највећу културну 

и историјску вредност, међу верским објектима, има манастир Светог Јована 

Богослова, познатији као Погановски манастир. 

Ктитори манастира Поганово највероватније су били деспот Константин 

Дејановић и његова ћерка Јелена, супруга византијског цара Манојла II 
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Палеолога.  Доминантан објекат манастирског комплекса јесте омањи монашки 

храм – тврђава. Грађен од чврстог материјала у време отоманске империје, када су 

хорде пљачкаша лутале овим крајевима, улога једног оваквог објекта, поред 

духовности, била је истовремено и заштитничка.  

           Један од малобројних очуваних верских објеката на територији бабушничке 

општине је манастир Света Петка у атару села Горчинци. Манастирска црква је 

највероватније изграђена 1808. године, на темељима старије цркве. 

           У општини Сурдулица налази се један од највреднијих културно-

историјских споменика пограничне зоне. Манастир Ваведење пресвете 

Богородице смештен је у шумовитој долини Паљске реке, у близини села Паља и 

око 6 кm од граничног прелаза Стрезимировци. Манастирска црква потиче из 818. 

године и један је од најстаријих црквених објеката у Србији. 

           Општина Босилеград има велики број старих црквених објеката, али су они 

у лошем стању или су очувани само у темељима. У селу Божици постоји стара 

црква, највероватније настала у време владавине Немањића (Х-ХII века), на шта 

упућују српске црквене књиге, које се сада налазе у Бугарској.  

       Захваљујући богатој историјској прошлости, општине пограничне зоне 

поседују велики број споменичких вредности, кoје подсећају на различите 

временске периоде. 

Споменик посвећен Хајдук Вељку, направљен је од црвеног мермера, на месту 

његове погибије, 1892. године. Некада на периферији Неготина, на Кобишничком 

путу, споменик се данас налази у Хајдук Вељковој улици.Хајдук Вељкова 

барутана, једини остатак тврђаве Баба Финка, сада се налази у порти нове цркве и 

зграде општинске Скупштине. Овај мали камени објекат покривеним ћерамидом, 

налази се у лошем стању због небриге црквених и општинских власти. 

          Сеоски надгробни споменици и читава гробља, представљу вредне 

етнографске споменике. Распрострањени су по читавој Неготинској Крајини, а 

заједничка им је особина што су сви направљени од светло жутог кречњака. Овај 

тип споменика се јавља у брдско-планинским српским селима, веома су 

сиромашни орнаментиком, а текст је најчешће писан у скраћеницама. Најстарији 

крстасти споменици потичу из раног ХVIII века или раније. 

              Идеја о отварању музеја у Зајечару јавила се 1951. године, када је и почео 

са радом. У почетку је у музејским просторијама била смештена мања збирка 
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старих фотографија, документи из II светског рата и десетине археолошких 

предмета. Археолошко одељење има преко 2000 предмета, без студијског 

материјала и фрагмената пластике на терену. Етнолошка збирка је изузетно 

богата, захваљујући различитом пореклу домаћег становништва, миграцијама, 

особинама традиционалне привреде и културе становања, народним ношњама, 

обичајима и веровањима. Етнолошка збирка располаже са преко 3000 предмета, 

који се повремено излажу, превасходно услед недостатка простора 

Најзанимљивија презентација етнолошке збирке је у Радул-беговом конаку, која 

представља стари Зајечар, из периода од краја XIX до првих деценија XX века 

Радул-бегов конак је једна је од најстаријих грађевина у Зајечару. Конак је грађен 

у стилу модернијих оријенталних кућа, са приземљем и спратом са два доксата. 

Слика 13. Радул-бегов конак 
Извор: www.google.rs/images 

 
Прва музејска збирка у Књажевцу, формирана је 1953. године и радила је само 

четири године. Завичајна збирка која је радила као део библиотеке „Његош“, 

настала је 1971. године, а прерасла је у Завичајни музеј 1975. године.31 

Музеј града Књажевца, једно од истурених одељења Завичајног музеја,  

Збирку која садржи 308 чарапа и око 3000 цртежа орнамената на овим чарапама. 

                                                 
31 Стојадиновић Бранислав, Књажевац у појмовима – завичајни лексикон, Јавно 

информативно предузеће, Књажевац, 1999, стр. 89. 
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Збирка двопређених чарапа је најзначајнији етно-материјал који поседује 

Завичајни музеј у Књажевцу. 

             Музеј Понишавља у Пироту, налази се у кући Христе Јовановића, 

познатог као Мали Риста. Према распореду соба и украсним детаљима кућа има 

све одлике балканско - оријенталног стила. Карактерише је склад унутрашњих 

просторија, као и раскошност фасаде и крова. 

Димитровград нема музеј као самосталну институцију, али је при Народној 

библиотеци “Детко Петров” организована музејска збирка. Иницијатива за 

оснивањем музеја потекла је од ученика основне школе „Моша Пијаде“ још 1958. 

године, када је основан Клуб младих археолога. У школској музејској збирци 

нашао се велики број различитих предмета (старог оружја и новца, накит, посуђе 

и др.). У исто време је и у основној школи у Поганову створена археолошка и 

етнографска збирка.  

Општине Бабушница и Црна Трава немају музејске збирке. Насупрот томе, 

у овом делу Србије је вероватно у највећој мери очувана стара архитектура. Поред 

старих сеоских кућа, значајан етнографски потенцијал чине и бројне воденице, од 

којих су неке још увек у функцији. Воденице низводно од Љуберађе, према 

Боњинцу углавном нису у функцији, али су идеалне за формирање музеја 

воденичарства или музеја хлеба, док је старе куће могуће адаптирати у 

етнографске музеје.32 

            Најзначајнији споменик у Сурдулици је Спомен-костурница, посвећена 

хиљадама цивилних жртава у Првом светском рату. У периоду од 1915. до 1918. 

године бугарски окупатори су стрељали преко 30.000 цивила. Спомен-костурница 

је отворена 1924. године.   Ретки посетиоци Босилеграда посећују село Белут у 

коме се налази необична етнографска поставка названа “Дан осми”. У кућицама 

од блата и прућа, какве су у овом крају честа појава, смештени су алати и оруђе 

које је некада користило локално становништво. На кућама се налазе натписи, на 

дрвеним плочама, који упућују на светске религије и цивилизације, а чији је 

смисао космополитизам, повратак природи и зближавање људи различитих 

култура и вера.  
 

                                                 
32 www.sr.wikipedia.org 

http://www.sr.wikipedia.org/
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3.2.Етнографске туристичке вредности 

 

Пограничне општине према Бугарској располажу великим богатством 

етнографских мотива, захваљујући етничкој структури становништва, при чему се 

у северној половини пограничне зоне, поред српског јавља и влашки етнички 

елемент, а у јужном делу бугарски. 

Сеоска архитектура је важан елемент. Сеоска насеља у пограничној зони су до 

XIX века настајала углавном у брдско-планинским крајевима, док у долинама 

већих река (Тимока, Нишаве, Лужнице) практично није било насеља, због сталног 

злостављања и пљачкања становништва од стране турске власти. 

Тек након ослобађања од турске власти, у ратовима 1876-1878. године, 

започела је изградња кућа од 

чвршћих материјала. У пограничној 

зони преовладавала су два типа 

старих сеоских кућа – моравска и 

талпара.  

Талпаре су биле карактеристичне за 

планинска села, која су била богата 

шумама и за разлику од класичних 

брвнара, грађених од пуних облица, 

талпаре су прављене од дебелих дасака. 

 Моравски тип куће карактерише се скоро квадратним обликом, са обавезним 

тремом (ајат, конк), „кућом“, собом и оставом. Грађена је од лаких материјала, 

бондручног типа, са четворосливним кровом, благих линија, покривена 

ћерамидом.33 

         Поред стамбених објеката, најзанимљивији архитектонски објекат 

представљају воденице поточаре и ваљавице. Воденице су грађене на планинским 

потоцима и на равничарским рекама. Данас је број очуваних воденица мали, 

                                                 
33 Дероко Александар, Фолклорна архитектура у Југославији, Научна књига, Београд, 1974, стр 
214. 
 

Слика 14. Кућа Моравског стила 
Аутор: Н.З.Радовановић 
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нарочито оних које су у функцији. Река Љуберађа је била позната по бројним 

воденицама. 

            У етнографском смислу, Тимочка Крајина је најзанимљивији део 

пограничне зоне, јер су сачувани многобројни пагански обичаји, из 

предхришћанског периода. Ови пагански обичаји су се у највећој мери одржали у 

селима влашког говорног подручја. Све до средине XX века становништво је своје 

здравствене проблеме углавном решавало извођењем специфичних ритуала, тако 

да ови обичаји најчешће имају здравствени карактер. Српско становништво је у 

мањем обиму очувало старе паганске обичаје, тако да оваквих манифестација у 

српским селима има знатно мање. Поред тога, уколико и постоје предхришћански 

обичаји они си су данас тесно повезани са обичајима цркве. За разлику од српског 

и бугарског становништва, у општинама јужно од Књажевца, где има мало 

староседелачког, српско становништво Заглавка и Буџака у општини Књажевац 

сматра се јединим становништвом 

пограничне зоне, које више векова није 

мигрирало. Захваљујући томе 

становници овог простора, слично 

влашком становништву Крајине, 

успели су да сачувају неке обичаје чије 

корене треба тражити у 

предхришћанском периоду. 

 

У читавој пограничној зони, као и у другим деловима Србије, најзаступљенији су 

били они занати који су подразумевали производњу предмета за свакодневну 

употребу. Некада развијена занатска делатност у сеоској средини зајечарске 

општине, данас је скоро у потпуности нестала. Најзаступљенији занати били су 

ковачки, бритварски, коларски, бачварски, самарџијски, абаџијски, мутавџијски и 

лончарски. 

Пиротско ћилимарство било је најразвијеније крајем ХIХ и почетком ХХ 

века, као занатство искључиво градске средине. Занат је женски, а њиме су се 

бавили сиромашнији слојеви становништва. Подаци о пореклу овог заната у 

Пироту не постоје, као ни време његовог настанка, а најстарији записи упућују на 

крај ХVIII века када је Пирот већ био познат по квалитетној изради ћилима. Данас 

Слика 15. Познати  Пиротски ћилим 
Извор: www.topirot.ogr.rs 
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је израда оригиналних пиротских ћилимова замрла. Основни разлог за то је што се 

ради о компликованом занату, спорој изради и ниској рентабилности 

производње.34 

У овом делу Србије били су развијени тзв. печалбарски занати и то 

највише дунђерски и ћерамиџијски. Занати се на овом простору јављају тек у XIX 

веку, јер се становништво у претходном периоду углавном бавило 

пољопривредом и рударством. Синоним дунђерског (зидарског) заната јесте 

општина Црна Трава или горњи слив Власине у ширем смислу. Овај занат се први 

пут појављује почетком XIX века у самој Црној Трави, а по неким подацима 

црнотравским дунђерима претходили су мајстори из Македоније. 

            Вероватно више него у другим деловима Србије, становништво источне 

Србије очувало је култни однос према храни што се уочава у колективним 

обедима где се вековима практично ништа није мењало Основу исхране, до краја 

XIX века, чинило је млеко и млечни производи, са малим уделом кукурузног 

брашна и сушеног меса. Значајније измене јавиле су се између два светска рата, у 

смислу повећане потрошње житарица. Специфичност исхране овдашњег 

становништва била је и велика примена самониклих биљака. Данас су 

некултивисане биљке скоро у потпуности избачене из народне кухиње. 

Традиционална употреба млека заснива се на производњи сира. Производња 

млечних производа и нарочито качкаваља, на простору Власине, важи за 

традиционалне вештине тамошњих сточара. Према неким подацима, справљање 

качкаваља, српски сточари су научили непосредно после ослобођења ових крајева 

од Турака, 

Неки делови пограничне зоне, карактеришу се одређеним прехрамбеним 

производом, који представља заштитни знак тог краја. Овакву различитост у 

исхрани треба валоризовати у туризму, односно заштити бренд од злоупотребе и 

копирања. Као специфични прехрамбени производи могу се издвојити рајачко 

вино, белмуж и јагњетина у старопланинском крају, качкаваљ у Пироту и 

Високом, пеглане кобасице у Пироту, целовар (чорба од планинског биља) и 

вурда (паприка у павлаци) у Бабушници, пита од зеља у Босилеграду итд. 

                                                 
34 Ћирић Јован, О пиротском ћилимарству, Пиротски зборник, Пирот, 1968, стр. 55. 
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3.3. Амбијенталне туристичке вредности 
 

            Препознатива амбијентална целина Неготина је Трг Ђорђа Станојевића, на 

ком доминира Саборна црква и старе зграде на угловима улица које се овде стичу. 

Насупрот цркве налази се пространи градски парк са споменичким вредностима и 

доминантним спомеником Хајдук Вељка на коњу, рад познатог вајара Небојше 

Митрића. Друга стара амбијентална целина, јесте улица Кнеза Михајла, која је 

више пута мењала име. Некада је трговачко-занатски центар Неготина, улица 

Кнеза Михајла, била позната и по бројним кафанама. 

           Најбоље очувана архитектонска целина у пограничним општинама, јесте 

Стара чаршија у Књажевцу, припијена уз брдо на десној обали Сврљишког 

Тимока. Она заузима главно место у централном делу града и дочарава 

јединствени варошки амбијент с краја ХIХ и првих деценија ХХ века. 

Остали градови (Стара чаршија у Пироту, центар Босилеграда) или села 

(Љуберађа, Извор код Босилеграда) имају мање амбијенталне целине, које би  

стручном конзервацијом и рестаурацијом требало сачувати од пропадања и 

стихијске градње. 

Сеоске амбијенталне целине такође су нарушене модерном градњом, која често 

носи карактеристике градске архитектуре. Чување и ревитализација старе 

архитектуре источне и југоисточне Србије, може бити двојака. Први метод 

подразумева класичан вид заштите споменика културе, односно истицање 

изворности целине и указивање на касније доградње (уколико их је било), ради 

лакшег сагледавања оригиналног стања споменика. 

 

Други метод је изградња нових објеката, разних намена у духу народног 

градитељства. Под овим се не подразумева чисто копирање, већ стручно 

проучавање народних неимарских вештина, које су стицане генерацијама 

(структура, естетика и пропорције грађевина). 

Рајачке пивнице између Зајечара и Неготина су типичан пример 

амбијенталног богатства овог дела наше земље, које треба још више представити 

тржишту. 
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У циљу заштите културне баштине пограничних општина дато је неколико 

предлога, који могу бити од огромне користи у даљем развоју туризма:35 

• извршити детаљно рекогносцирање терена од стране стручних лица и     

припремити планове за заштиту споменичких вредности 

• снимити и заштитити сеоске амбијенталне целине које приказују животни 

простор традиционалног села (махале) одабрати репрезентативне примерке 

стамбених и привредних објеката, конзервирати их и пренети у етно парк у 

селу Равна, реконструисати запуштене задружне домове, настале након II 

светског рата (планинарске стазе на Старој планини могуће је пројектовати 

тако да пролазе кроз сеоска насеља, а наведене домове уредити као 

планинарске домове) 

• на основу теренских истраживања, направити програм за јавни конкурс на 

тему савремене сеоске куће и ангажовати општинске службе да 

популаришу изградњу сеоских и олакшати потенцијалним инвеститорима 

изградњу истих. 
                      

Слика 16                                                                                 Слика 17 

Рајачке пивнице (16) и Стара чаршија у Књажевцу (17) као неке од амбјенталних 
туристичких вредности. 

                                               Извор: www.google.rs/images 
 

 

 

                                                 
35 Бабић Горан М., Дух и атмосфера традиционалног села, Гласник Етнографског института 
САНУ, , Београд, 2000, стр. 27-34 
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4. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА ПОГРАНИЧНИХ 

ОПШТИНА 
 

             Када су у питању смештајни и угоститељски капацитети, углавном је 

назадовала у последње две деценије. Томе је допринео свеукупни економски пад у 

земљи, што се посебно одразило на терцијарни сектор привреде. С друге стране, 

агенцијско пословање је унапређено у мањој мери, јер се број агенција повећао и 

незнатно квалитет услуга. 

                   

4.1. Смештајни и угоститељски капацитети 
             

               Размештај укупних смештајних капацитета у Србији је неповољан за 

пограничне општине. Највећи број смештајних капацитета концентрисан је у 

Шумадијско-копаоничкој регији, чак 40% републичких капацитета. У претходним 

деценијама, општински и национални туристички планери, често су прецењивали 

стварне потребе градова за изградњом смештајних капацитета, што је резултирало 

изградњом предимензионираних хотела, мотела, одмаралишта и сл. 

Традиционално српско туристичко пословање најчешће подразумева задовољење 

само две основне туристичке потребе – смештаја и хране. Пракса је  показала да 

савремени туристи траже много више од тога, али се у домаћем туризму, у том 

смислу, није одмакло превише. Ово нарочито важи за смештајне и угоститељске 

објекте који су још увек у друштвеном власништву. Општинске власти 

проучаваних општина одвајају средства за развој туризма, само онолико колико је 

довољно за одржавање постојећих потенцијала у функцији. 

Општине 1980. 1990. 2000. 2003. 
Неготин 199 355 320 320 
Зајечар 605 882 1244 1001 

Књажевац 144 196 195 177 
Пирот 429 401 379 394 

Димитровград 113 187 145 145 
Бабушница 356 306 181 181 
Црна Трава 34 34 34 34 
Сурдулица 364 1107 1013 1029 
Босилеград 34 56 54 54 

Погранична зона 2278 3524 3565 3335 
Табела 5. Број лежаја у пограничним општинама 

Извор:Републички завод за статистику 
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              Хотел „Крајина“, са две звездице, је највећи смештајни објекат у 

Неготину, а налази се у центру града. Хотел располаже са 65 једнокреветних, 

двокреветних и трокреветних соба и 10 апартмана, укупног капацитета 190 

лежаја. У саставу хотела су: кафана са отвореном терасом, ресторан, банкет сала, 

конференцијска сала, паркинг итд. Собе су типа једнокреветне,двокреветне, 

трокреветне и 6 апартмана, са телевизором и без. У близини хотела су и спортска 

хала и рекреациони центар са теренима за све врсте спортова и базеном 

олимпијских размера. Поред овог хотела,Неготин има и неколико луксузних вила 

као што су „Вила Делукс“„Вила Катарина“ ,гостионица са преноћиштем „Свети 

Трифун“. 

            Главни носилац угоститељства у Зајечару, било је предузеће “Србија” које 

је имало стари и нови хотел и више ресторана у центру и на периферији. Данас 

смештајне капацитете општине Зајечар, чини пет хотела, један мотел, Завод за 

специјализовану рехабилитацију у Гамзиграду и одређени број кревета у 

приватном смештају.Зајечар располаже са три хотела: „Србија“, „Коњ“ и „Гринка 

М“. Хотел „Србија“ поседује 134 лежаја у једнокреветним и двокреветним собама 

и 4 апартмана. Ресторан сала 

располаже са 400 места и додатних 

200 места на тераси хотела. За 

потребе мањих скупова, 

конференција и слично, постоје и 

аперитив бар (50 места) и 2 салона 

укупног капацитета 80 места.36 

Друштвено предузеће „Ромулијана“ 

је власник гамзиградског хотела 

„Каструм“, који располаже са 100 

лежајева, у једнокреветним и 

двокреветним собама, као и 4 

апартмана. 

 

 

 
                                                 
36  www.visitserbia.org 

Слика 18. Хотел „Србија“ у Зајечару 
Извор: www.tozajecar.org 
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Завод за специјализовану рехабилитацију „Гамзиград“ се налази на самом улазу у 

бању, а располаже са 214 лежаја. Постоји предлог о изградњи етно-мотела на путу 

Гамзиградска Бања – Ромулијана у виду малог сеоског насеља. Већина објеката 

имала би смештајну функцију, с тим што је предвиђено да намештај такође буде у 

духу старих кућа. Близина Црног Тимока омогућава проширење етно-мотела 

изградњом воденице, ваљавице, висећег моста и сличних објеката. Проширење 

туристичке понуде замишљено је оспособљавањем речне плаже на Црном 

Тимоку, пешачких и бициклистичких стаза, што би привукло излетнике из 

Зајечара и околине. 

            Може се закључити да зајечарска општина располаже са око 650 кревета, 

при чему додатне капацитете чини смештај у приватној режији. С друге стране, 

реални капацитети су далеко мањи, јер је наведено да у Гамзиградској Бањи 

већину лежајева користе избеглице, а већи део кревета у Заводу за рехабилитацију 

има карактер болничких, а не туристичких кревета. 

Хотел „Тимок“ се налази у књажевачком парку, а изграђен је 1974. године. 

Располаже са 34 собе (66 кревета), кухињом, рестораном са 120 места, кафаном са 

200 седишта и летњом баштом. Према старој категоризацији, хотел је припадао 

високој „Б“ категорији. Идеја о проширењу капацитета за 60 лежајева никада није 

остварена. Од 2008. године хотел не ради. Хотел „Јелен“ у Кални поседује 34 

лежаја и 2 апартмана, ресторан салу са 100 и кафану са 200 места, као и депаданс 

са 120 лежаја. Од 1986. године хотел је преузела фабрика „ИМТ Књажевац“. У 

току 2005. године, хотел је продат приватном лицу, па је  постигнут известан 

напредак у услугама. Хотел „Тимок“ се налази у књажевачком парку, а изграђен 

је 1974. године. Располаже са 34 собе (66 кревета), кухињом, рестораном са 120 

места, кафаном са 200 седишта и летњом баштом. Према старој категоризацији, 

хотел је припадао високој „Б“ категорији. Идеја о проширењу капацитета за 60 

лежајева никада није остварена. Од 2008. године хотел не ради. Хотел „Јелен“ у 

Кални поседује 34 лежаја и 2 апартмана, ресторан салу са 100 и кафану са 200 

места, као и депаданс са 120 лежаја. Од 1986. године хотел је преузела фабрика 

„ИМТ Књажевац“. У току 2005. године, хотел је продат приватном лицу, па је  

постигнут известан напредак у услугама.На путу Књажевац – Ниш, налази се 
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конак „Барка“ са 24 собе и 4 апартмана. Тренутно је у функцији 70 лежајева, 

ресторан за 50 гостију и две ресторан сале  капацитета 1100 места.37 

На Бабином зубу изграђена су два смештајна објекта. Планинарски дом је 

изграђен 1950. Хотел ЕПС-а, „Бабин зуб“, изграђен је 2000. године. Хотел је 

категорисан са две звездице, капацитета 60 лежајева у двокреветним и 

трокреветним собама и апартманима. 

        Хотел „Планинарски дом” налази се на обронцима Старе планине, испод врха 

Басарски камен, на надморској висини од 1080 m. Од Пирота је удаљен 12 кm, а 

повезује их нов асфалтни пут, који је у наставку према Рсовцима у лошијем 

стању. 

Највећи туристички објекат у Пироту је хотел „Пирот“. Хотел се налази у 

центру града и располаже са 150 лежајева. У склопу хотела су ресторан сала са 

350 места, грил-сала капацитета 100 места, ТВ сала , пивница и ноћни клуб.  

Хотел „Стадион“ је власништво компаније “Први мај“, а налази се на око 2 

кm од центра града. Капацитет хотела је 40 лежаја, са рестораном капацитета 130 

места и 350 места у башти. Хотел се налази у лошем стању и није у функцији. 

Мотел „Ловац“ је смештен поред пута за Димитровград, на око 3 кm од центра 

Пирота. Располаже са 14 лежаја, рестораном од 60 места, отвореним базеном, 

тениским тереном, велнес центром и конференцијском салом са 20 места.38 

Апартмани „Гали“ имају четири звездице. Удаљени су од центра града око 

500 m, а располажу са 6 једнокреветних, 13 двокреветних и 4 трокреветне собе, 

као и 2 апартмана. Поседују приватни паркинг. 

Хотел „Балкан“, у Димитровграду, има 48 соба са 103 кревета и две 

звездице, Мотел „Балкан“ такође са две звездице има 31 собу са 50 лежаја и 

најлуксузнији хотел у граду „Амфора“, са три звездице, има 24 собе са 59 лежаја. 

Далеко мање смештајних капацитета поседују четири јужне граничне 

општине. Поред хотела „Мир“ у Звоначкој Бањи, који је био у власништву УТП 

“Србија“ из Пирота, тако да је само територијално припадао општини Бабушница 

                                                 
37 Сибиновић Микица, Фактори и фазе економско-географског развоја Књажевца и околине, 
Књажевац, 2008, стр. 195. 
 
38  www.topirot.com. 
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у центру града је 1970-их година отворен хотел „Црни врх“. Био је у функцији до 

1990-их година, када су у хотелске собе смештене избеглице из БиХ и Хрватске. 

Хотел „Вилин Луг“ је једини смештајни објекат на територији црнотравске 

општине. Хотел је изграђен у Црној Трави 1974. године, а располаже са 30 

кревета. 

              У центру Сурдулице налази се хотел "Србија", а нешто даље и 

новоизграђени хотел "Europa Trade", који није у функцији. Хотел „Србија“ 

располаже са 84, а има ресторан, кафе бар, паркинг простор и конференцијску 

салу са 125 места.  

Хотел „Дукат“ у Босилеграду почео је са радом 1978. године. 

Приватизован је 2003. године, када је комплетно реновиран. Хотел располаже са 

40 лежаја у двокреветним и трокреветним собама и две ресторан-сале са укупно 

350 места. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 19. Хотел „Пирот“ у Пироту 

Извор: www.google.rs/images 
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5. ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ И 
ГРАНИЧНИ ПРОМЕТ 

 
 

 
             У стварању нових граница Европе, највише проблема имају државе 

источне и југоисточне Европе, које се налазе ван ЕУ или су касније прикључене 

(Словенија, Мађарска, Румунија, Бугарска, јер су током 1990-их година, после 

пада Совјетског блока, имале знатно либералније граничне контакте са својим 

суседима, да би уласком у ЕУ, наново пооштриле граничну контролу.  

 

У пограничним крајевима Србије, основано је 5 еврорегиона, од којих два 

обухватају делове пограничне зоне ка Бугарској.39 

 

Еврорегион ЕвроБалкан, Ниш – Софија – 

Скопље, настао је 2002. године, на иницијативу 

три поменута града, а у смислу њихове боље 

сарадње. Овај регион има 3,5 милиона 

становника, у 80 градова, који гравитирају овим 

центрима. У овај еврорегион укључене су све 

пограничне општине према Бугарској, осим 

Неготина.  

 

Други еврорегион, назван „Дунав за ХХI век“, на иницијативу Зајечара, Калафата 

(Румунија) и Видина (Бугарска), настао је 2001. године. Овај регион броји око   

пола милиона људи.  

           Стање у граничном промету између Србије и Бугарске у ближој прошлости 

мењало се више пута у зависности од политичких, економских и других фактора. 

Највећи захлађење односа, на граници између Србије и Бугарске, било је од 1948. 

до 1953. године, када је непрестано постојала опасност од напада војске 

Варшавског пакта. Оваква ситуација условила је појачану несигурност 

становништва пограничних општина. 
                                                 
39 Тодоровић Марина, Србија, еврорегиони и европске интеграције, САНУ, ГИ „Јован Цвијић“, 
Београд, 2004, стр.198. 
 

Слика 20. ЕР ЕвроБалкан 
Извор: www.eurobalkans.net 

http://www.eurobalkans.net/
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           У периоду од 1982. до 1984. године држављани Југославије били су 

обавезни да положе депозит пре одласка у иностранство. Ова одлука је у великој 

мери утицала на смањење одлазака нашег становништва у суседне земље. Тако је 

у години пре ове одлуке број путника ка Бугарској износио 951.642, а 1983. број 

путника је рапидно опао на 123.959. По престанку важења обавезе полагања 

депозита, 1985. године, број је повећан на 1.052.301 путника. Ратни сукоби на 

простору СФРЈ, почетком 90-их условили су измене у туристичким кретањима. 

Од краја 1991. године уведена је обавеза за све мушкарце између 18 и 60 године 

старости, да морају тражити посебно одобрење војних власти ради путовања у 

иностранство. Оваква политика неповољно се одразила на одлазак становника 

Србије у Бугарску. Након периода повећања броја путника до 1990. године 

уследило је перманентно смањење броја домаћих путника до 2009. године, што се 

може тумачити економском кризом и санкцијама током 1990-их, односно уласком 

Бугарске у ЕУ и увођењем виза за грађане Србије, током 2000-их. Са туристичког 

аспекта је најзначајније повећање страних путника за 2,5 пута у периоду 2000-

2009., што је још увек далеко од 1990. године, али говори о позитивном тренду.  

Ако се посматрају гранични прелази појединачно, долази до извесних одступања, 

јер су највећи промет домаћих и страних путника, сви прелази, осим Градине, 

забележили 1995. године. Ова појава се може тумачити „процватом сиве 

економије“, односно нелегалном трговином нафтним дериватима, цигаретама, 

прехрамбеним производима и сл., као и доласком радне снаге из Бугарске. 

Поменуто повећање страних путника после 2000. присутно је само на прелазу 

Градина, што јасно говори да се ради о транзитним туристима који бирају 

најпрометнији гранични прелаз на краку Ц Коридора 10.40 

               Добар пример сарадње на локалном нивоу у Бугарској, јесте Регионална 

туристичка асоцијација Стара планина, која окупља све локалне заједница на 

простору централне Бугарске. Ова асоцијација има за циљ промоцију и развој 

одрживог туризма, како би све локалне заједнице заједнички наступале са 

јединственим туристичким производом на иностраном тржишту. Поред тога, 

асоцијација се бави и подизањем квалитета туристичких услуга, као и креирањем 

                                                 
40 Стојковић Момир, Утицај односа са суседним земљама на пограничне крајеве Србије, Београд, 
1991, стр. 17-24. 
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туристичког имиџа региона. Због свега наведеног, Регионална туристичка 

асоцијација је постала центар у који се сливају све информације везане за туризам 

у датом региону, а која је важан консалтинг партнер и центар за тренинге у 

области одрживог туризма. 

            Након што је 17 области на простору Старе планине у Бугарској 

проглашено заштићеним, поново се јавила идеја код бугарске и српске стране о 

формирању парка мира, са свим природним и културним вредностима, који би се 

простирао са обе стране границе. Током 2002. године у Пироту је оргнизована 

манифестација под називом „Стара плнаина – нови мостови“, која је имала за циљ 

да подржи пројекат парка мира и да постане традиционално окупљање 

туристичких и културних посланика са обе стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табела 6. Промет путника на граничним прелазима према Бугарској 

Извор: Статистички годишњак републике Србије, 2010. 
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6. ВАЛОРИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
ПОГРАНИЧНИХ ОПШТИНА 

 
 

          Туристичка валоризација је најкомплекснија и најзначајнија област 

туристичке географије у којој су обједињена и теоретско-методолошка и 

примењена проучавања, те представља основни проблем туристичко-географских 

истраживања везаних за просторно планирање. 

          На простору пограничних општина, постоји велики број природних и 

антропогених мотива, које је могуће уврстити у туристичку понуду. Поред оних 

који су у досадашњем туристичком пословању имали одређену посећеност, 

постоје и атрактивности које у рекреативном, здравственом, културном, 

уметничком или неком другом смислу располажу туристичким потенцијалом, али 

до сада нису забележили значајнију посећеност. Од највећег значаја су природне и 

антропогене вредности које су под заштитом државе. 

Заштита старопланинског простора почела је 1966. године, а током 1980-их под 

заштиту државе је стављено седам специјалних резервата природе и три 

споменика природе.Поред Старе планине, под заштиту државе су стављене и 

друге природне вредности пограничне зоне. Прерасти источне Србије су углавном 

стављене под заштиту Завода за заштиту природе Србије, као јединствене 

природне појаве. 

Заштита флоре и фауне на простору пограничних општина вршена је 

парцијално, најчешће заштитом поједних врста биљака и животиња. Један од 

примера је специјални резерват "Венерина падина", у општини Бабушница, који је 

стављен у I категорију заштите као једино станиште биљне врсте венерина влас 

(Adiantum cappilus veneris) на територији Републике Србије. Када је реч о заштити 

фауне, бројне врсте птица из пограничне зоне се налазе на листи републичког 

Завода за заштиту природе. 

Међу антропогеним вредностима постоји велики број објеката заштићених 

од стране Завода за заштиту споменика културе. У овој категорији се издвајају 

археолошки локалитети, цркве и музеји. Поред заштите државе, Felix Romuliana је 

стављена на листу Светске културне баштине UNESCO-а. 
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Табела 37: Вредновање важнијих туристичких локалитета у пограничним општинама према Бугарској 

Локалитет 

Значај 
саобраћајнице 

на којој се 
налази 

Удаљеност 
од 

иницијалног 
простора 

Удаљеност 
од других 

туристичких 
вредности 

Уникалност 
локалитета 

Контрактивна 
зона 

локалитета 

Смештајни 
објекти на 
локалитету 

Досадашња 
посећеност 

Предности и 
недостаци Збир 

Неготински 
музеји и 
манастир 
Буково 

3 1 2 2 2 3 2 + „Мокрањчеви 
дани“ 15 

Момчилов 
град и Музеј 
Понишавља у 

Пироту 

3 2 2 2 1 3 2  15 

Завојско 
језеро 2 2 2 2 2 2 2 

— Пут у лошем 
стању 
— Дивља градња 

14 

Гамзиградска 
Бања и Felix 
Romuliana 

3 1 1 2 3 2 2 

— Посећеност у 
летњим 
месецима и за 
време ђачких 
ексурзија 

14 

Етнографска 
збирка у 

Равни 
3 2 2 2 2 1 1 

— Непостојање 
путоказа на путу 
+ Археолошко 
налазиште у 
близини 

13 

Рајачке и 
Рогљевачке 

пивнице 
2 1 1 3 3 1 2 

— Лоша 
комунална 
инфраструктура 

13 

Клисура 
Јерме и 

Погановски 
манастир 

2 2 2 1 3 1 2 + Под заштитом 
UNESCO-а 13 

Звоначка 
Бања 1 1 2 2 3 2 2 — Руиниран 

хотел 13 

  
             

               Критеријум који је примењен у оцењивању потенцијала туристичких 

локалитета, није био идентичан за све параметре, али је бодовање вршено у 

распону од 1 до 3 поена.  

              Први параметар представља саобраћајни положај туристичке дестинације, 

односно њену близину (до 5 кm) локалном, регионалном или магистралном путу, 

на основу чега је бодована од 1 до 3 поена, јер се на основу вишег ранга 

саобраћајнице може очекивати квалитетнији коловоз и већа флуктуација 

саобраћаја. 

            Удаљеност од иницијалног простора је изузетно тешко дефинисати, јер тај 

простор може бити дисперзивног карактера, односно везан за већи број градских 

центара који се налазе на различитим удаљеностима од дестинације.  

             Како би се на неки начин уједначено оценила удаљеност дестинације од 

иницијативног простора, као једини иницијативни центар је узет град Ниш, 

Табела 7. Вредновање важнијих туристичких локалитета у пограничним општинама 
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Оцењивање овог параметра вршено је са једним или два поена, при чему су са 2 

поена оцењени локалитети до 100 кm удаљености, а једним поеном дестинације 

удаљене од Ниша преко 100 кm. 

           Трећи параметар подразумева удаљеност локалитета од других 

туристичких вредности наведених у табели.  

            Уникалност локалитета посматрана је на националном нивоу, па се у том 

смислу једино Рајачке и Рогљевачке пивнице издвајају као једниствена села вина 

и виноградарства на читавој територији Србије (3 поена).  

           Пети параметар упућује на гравитациону зону дестинације, посматрану на 

три нивоа, националном (3 поена), регионалном (2 поена) и локалном (1 поен), 

односно оцењује способност дестинације да привуче посетиоце са што већег 

простора. 

         Оцењивање смештајних капацитета извршено је у распону од 1 до 3 поена, у 

зависности да ли постојећи капацитети задовољавају квалитетом и обимом.  

         Досадашња посећеност је вероватно најсубјективнија оцена, јер је у овом 

случају немогуће употребити било коју квантитативну методу, изузев у 

случајевима неких бања и музеја где постоје статистички подаци о промету 

посетилаца.  

        На основу добијених резултата може се закључити да добијени резултати 

углавном одговарају ситуацији на пољу туристичког пословања у пограничној 

области. 

Смисао ове валоризације није да прикаже које су дестинације боље и 

вредније од других, јер је то немогуће због субјективне природе туристичког 

доживљаја. Циљ валоризације је да на основу квантитативних вредности (које су у 

одређеној мери субјективно виђење аутора) покуша да прикаже што реалнију 

вредност неке дестинације и њене потенцијале за будуће туристичко пословање. 

Како ће се проучаване дестинације развијати на туристичкој карти Србије, 

зависиће од далеко већег броја параметара, најчешће немерљивих егзактним 

јединицама. 
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7. ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА И ЕКОНОМСКА 

НЕРАЗВИЈЕНОСТ КАО ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ФАКТОРИ 

 

Пограничне општине имају изражен процес депопулације, међу којима се 

издваја општина Црна Трава са најнижим природним прираштајем у читавој 

Србији. Једино општина Сурдулица има прираштај већи од просека за Централну 

Србију, који је такође негативан. 

Током 60-их година XX века, отварају се велики индустријски погони у 

градовима, који привлаче радну снагу са села. У исто време, пољопривредна 

механизација је у великој мери напредовала, тако да се јавља вишак радне снаге, 

који посао тражи у граду. Лоша саобраћајна повезаност села са општинским 

центрима и отежано свакодневно путовање на посао, додатно су убрзали 

расељавање сеоске средине. 

Основни разлог пражњења села пограничних општина јесте запостављање 

пољопривредне производње на простору где је пољопривреда представљала 

основни извор прихода. На то су у највећој мери утицали процеси урбанизације и 

индустријализације и централизовани развој градова. Међу пољопривредним 

гранама у нарочито лошем положају нашло се сточарство, а посебно овчарство 

као својевремено најразвијенија и базна пољопривредна грана ове зоне, посебно у 

њеном јужном делу. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 8. Природни прираштај по општинама 
Извор: Општине у Србији, 2008. 

 
 

Општина Природни 
прираштај 

Неготин - 11,3 
Зајечар - 10,7 
Књажевац - 15,0 
Пирот - 7,3 
Димитровград - 14,6 
Бабушница - 18,7 
Црна Трава - 28,2 
Сурдулица - 3,1 
Босилеград - 12,4 
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             Највећи пад у сточном фонду десио се 80-их година XX века. На основу 

анализе начина коришћења пољопривредног земљишта, утврђено је да су 

значајније пражњење имала она насеља у којима су доминирале ливаде и 

пашњаци, односно насеља карактеристична по екстензивној пољопривреди. 

Општине са већим уделом површина подесним за ратарство, као што су Зајечар и  

Неготин, имале су спорије емигрирање становништва из сеоских насеља.  

Сва насеља у општини Неготин су емиграционог карактера изузев самог 

Неготина, који је од 50-их година до данас увећан око 3 пута. Поједина насеља су 

незнатно умањена док су друга, у овом периоду, изгубила и преко 30% 

становништва. 

У зајечарској општини само два села нису изгубила становништво од пописа  

из 1948. године јер се налазе у близини Зајечара па су се развијала као приградска 

насеља. 

           Општина Књажевац карактерише се интензивним смањењем становништва, 

а природни прираштај је негативан. Најинтензивније смањење броја становника 

одвијало се 80-их година прошлог века, нарочито у сеоским насељима.  

Општина Пирот има негативан природни прираштај. Осим Пирота и три села која 

су у његовом непосредном окружењу, сва остала насеља су смањила број 

становника за последњих 5 деценија, у великом броју села (35) и преко 70%. 

Поред Димитровграда који је повећао број становника у послератном 

периоду, у два приградска сеоска насеља Жељуши и Лукавици постоји тенденција 

раста броја становника. Остала села имала су пад броја становника од 50% до 

75%. 

           Општина Бабушница је у периоду 1948-1981 умањена за 36% 

становништва, а у наредних двадесет година за још 34%. Од 52 сеоска насеља 

колико их има у  општини Бабушница, 50 насеља има изражене емиграционе 

карактеристике. 

Општина Црна Трава представља најнеразвијенији део Србије. Ово је највећи 

емиграциони простор бивше СФРЈ. У периоду од 1948. године до 1981. године 

број становника се смањио за 53%, а у наредних двадесет година за још 60%.  

            Општина Сурдулица спада у емиграциона подручја Србије, иако је сам 

град увећан за 4 пута у претходним деценијама. Од 41 насеља само 7 бележе 

пораст становника. 
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          Општина Босилеград спада у најнеразвијеније крајеве Србије, са просечним 

дохотком од око 20% републичког просечног дохотка. Од 37 насеља у општини у 

35 врши се интензивно демографско пражњење.41 

Проблеми везани за емиграцију становништва посебно су критични у 

планинским деловима у којој се налазио највећи број становника. Образовна, а 

нарочито економска структура појединих места и општина је толико неповољна да је 

опстанак ових места доведен у питање.  

Традиционалне миграције становништва, посебно на простору јужне и 

југоисточне Србије, познатије су под именом печалбарство. 

Становништво пограничне зоне претежно је старије од републичког просека, а 

издвајају се неки делови којима прети одумирање у једној или две наредне 

деценије. 

Треба нагласити да у општини Неготин нема села у којима нека старосна 

група није заступљена, јер се претежно ради о равничарским селима, која нису у 

толикој мери испражњена. Такође, у Зајечарској општини једино села Леновац и 

Лесковац немају становнике млађе од 25 година. 

О негативном утицају демографских фактора на развој туризма у 

пограничним општинама, најбоље говоре подаци изнети у Стратегији развоја 

туризма општине Димитровград (2008.), где се недвосмислено види да су нека 

сеоска насеља трајно изгубљена када је у питању организација туристичке 

привреде. Од свих проучаваних општина, само Димитровград има израђену 

Стратегију развоја туризма у којој су детаљно обрађени демографски потенцијали 

сеоских насеља и њихове могућности у сеоском туризму.  

Према неким прорачуним, сматра се да села са мање од 20 сталних становника 

немају реалне шансе за развој руралног туризма. Да би се организовано 

приступило руралном туризму потребно је најмање 10 домаћинстава, односно 

двоје радно ангажованих по домаћинству. 

Села чије ће се гашење десити у наредних 10-20 година су села без подмлатка и 

без радно способног становништва. Процењује се да ће чак 32 села  

                                                 
41 Шећибовић Рефик, Аграрно-географски проблеми власинског краја са посебним освртом на 
процес деаграризације, Географски факултет, Београд, 1992, срт. 46. 
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димитровградске општине остати без становника, уколико држава нешто не 

предузме на санирању овог проблема. 

 Поред неповољне старосне структуре, на интензивнији раст туристичке 

индустрије негативно утиче и лоша кадровска структура и ниска образованост 

становништва, типична за све пограничне општине. 

Квалификован и оспособљен кадар за рад у туризму ствара се 

вишегодишњим радом. Пракса показује да се далеко бољи резултати у обучавању 

туристичких радника постижу када се ради о младим кадровима, него када су у 

питању различите врсте преквалификација, што је типично за актуелно 

туристичко пословање у Србији. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табела 9. Процентуално учешће запослених у угоститељству и туризму 

Извор: Републички Завод за статистику 
 

            Проценат запослених у угоститељству и туризму је још један од 

параметара који јасно упућује на то да се пограничне општине могу сврстати у 

категорију неразвијених.  

            Треба нагласити да угоститељство, према просечним зарадама, представља 

једну од најниже рангираних делатности, на нивоу читаве Србије. 

Неколико истраживачких студија у земљи су показале да је туризам у директоној 

вези са динамиком демографије на одређеном простору. Тако на пример, развој 

туризма у појединим руралним областима је допринео томе да се кроз неколико 

година знатно смањи број људи који мигрирају из села у градове, а самим тим 

повећа и бројност млађе популације. На тај начин се многа села претварају у 

функционалне туристичке и демографске целине. 

 

Општина 1980. 1990. 2000. 2008.* 

Неготин 2,4 5,1 1,8 1,1 
Зајечар 2,4 2,6 1,7 0,4 

Књажевац 1,7 1,1 0,9 0,8 

Пирот 2,0 2,4 2,1 1,2 

Димитровград 3,6 4,5 5,8 9,6 

Бабушница 2,2 2,8 1,8 2,0 

Црна Трава 3,6 1,5 0,6 0,7 

Сурдулица 3,1 3,2 1,8 1,2 

Босилеград 2,1 1,5 0,2 0,3 
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              Најновији подаци показују да су пограничне општине у рангу 

сиромашнијих општина Србије, односно да се само три општине налазе у првој 

половини од укупно 167 српских општина. Оваква привредна структура и степен 

привредног развоја представљају лошу полазну позицију за озбиљнији развој 

туризма. Треба нагласити да општинске власти сасвим сигурно не располажу 

средствима потребним за изградњу туристичке инфраструктуре, тако да је 

евентуално унапређење туристичке привреде могуће само уколико држава 

преузме њено финансирање. 

 

Табела 10. Показатељи степена привредног развоја пограничних општина 

Извор: Општине у Србији, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општина 
Запосленост у 
угоститељској 

делатности (у %) 

Запослених 
на 1000 

становника 

Незапослених 
на 1000 

становника 

Народни доходак 
(индекс за 

2005.*) 

Неготин 1,1 179 71 63,9 
Зајечар 0,4 243 112 54,6 

Књажевац 0,8 213 124 54,6 
Пирот 1,2 314 140 85,3 

Димитровград 9,6 179 177 44,1 
Бабушница 2,0 173 158 52,0 
Црна Трава 0,7 744 179 52,6 
Сурдулица 1,2 283 213 37,6 
Босилеград 0,3 173 159 20,1 

Република Србија 1,2 273 106 100 
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З А К Љ У Ч А К 

 

              Иако је у последњих неколико година уложен напор у смеру развоја 

туризма у пограничним општинама према Бугарској,  још увек нису напраљени 

велики помаци који би се огледали у већој посећености туриста. Туристички 

радници су допринели  обогаћивању туристичке понуде овог краја али многи 

објекти се нису нашли у понуди, који свакако то заслужују. Оно што је 

карактеристично за овај крај јесте да се већина куриозитета налази у 

неприступачним местима, а приступ је отежан и  са недовољно пристојном 

инфраструктуром, која у већини случајева не може ни мештанима пружити 

безбедан и угодан пут. 

            Када се посматра планирање целокупног развоја девет пограничних 

општина, наилази се на мноштво ограничавајућих фактора, и чини се да је 

потребан велики напор и велика улагања да би се они превазишли. Ипак, оно што 

улива оптимизам јесте чињеница  да се на овом простору налазе такве вредности, 

због којих свакако треба превазићи све препреке и начинити их доступним 

туристима. 

             Уз стручно планирање и енергично залагање целокупне  наше друштвене 

заједнице, обимна новчана улагања у инфраструктуру и пратеће објекте, овај крај 

ће у будућности представљати једну линијску туристичку руту од Неготина до 

Сурдулице, на којој ће домаћи и страни туристи проводити дане дивећи се 

разноликим природним и антропогеним атракцијама и уживати у разноврсним 

видовима туристичке понуде. Туристи у потрази за лепотама пограничне Србије, 

и они у транзиту, могу бити једина перспектива економског развоја ових 

општина, а Србија би свакако била препознатљива по свом истоку, Старом 

планином и Власином, са мозаиком других туристичких вредности. 

 

 

 

 



Развој туризма пограничних општина према Бугарској 
 
 

75 
 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

 
1. Атлас Србије, Monde Neuf, Политика А.Д., Београд, 2007 

2. Бабић Горан М., Дух и атмосфера традиционалног села, Гласник 

Етнографског института САНУ, , Београд, 2000. 

3. Видоје Стефановић, Татјана Ђекић, Селим Шаћировић, Менаџмент 

природних ресурса у пограничним општинама Источне и Југоисточне 

Србије, ПМФ-Ниш, 2013. 

4. Вучковић Милијана, Флористички диверзитет Старе планине, Зајечар, 

2003. 

5. Давитков Бојан, Димитровград – источна капија, Ерозија бр. 30. Друштво 

бујичара СЦГ, Београд, 2003. 

6. Динкић Станоје, Неготин и његови великани, Едиција Народне библиотеке 

Неготин, 2001. 

7. Дероко Александар, Фолклорна архитектура у Југославији, Научна књига, 

Београд, 1974. 

8. Дукић Душан, Климатологија, Географски факултет, Београд, 1998. 

9. Ђуровић Предраг, Драган Нешић, Пећине и јаме Тупижнице, ПМФ - 

Географски факултет,  Београд, 1992. 

10. Зеремски Милош, Трагови неотектонских процеса у рељефу источне 

Србије, , Београд, 1974. 

11. Лаловић Анка, Праисторија, антички период и средњи век, Гласник 

Етнографског музеја 42, Београд 1992. 

12. Петровић Јован, Природа Бабушнице и Лужничке котлине, ПМФ, 

Институт за географију, Нови Сад, 1999. 

13. Сибиновић Микица, Фактори и фазе економско-географског развоја 

Књажевца и околине, Књажевац, 2008. 

14. Спасојевић Милан, Шушић Вукашин, Србија и Црна Гора – Економска 

географија, Економски факултет, Ниш, 2005. 



Развој туризма пограничних општина према Бугарској 
 
 

76 
 

15. Станковић Стеван, Туристички потенцијали пограничних општина Србије 

према Бугарској,  Географски факултет ПМФ, Београд, 1991. 

16. Станојевић Тихомир, Неготин и Крајина, Заједница културе СО Неготин – 

Новинска установа „Тимок“, Неготин, 1972. 

17. Стојадиновић Бранислав, Књажевац у појмовима – завичајни лексикон, 

Јавно информативно предузеће, Књажевац, 1999. 

18. Стојковић Момир, Утицај односа са суседним земљама на пограничне 

крајеве Србије, Београд, 1991. 

19. Тодоровић Марина, Србија, еврорегиони и европске интеграције, САНУ, 

ГИ „Јован Цвијић“, Београд, 2004 

20. Ћирић Јован, О пиротском ћилимарству, Пиротски зборник, Пирот, 1968. 

21. Цвијић Јован, Геоморфологија, књ. 1, Београд, 1924. 

22. Интернет: 

Web адресе коришћене као извор информација: 

www.google.rs/images 

         www.todimitrovgrad.org.rs 

           www.zajecar.info.rs 

           www.sr.wikipedia.org  

           www.topirot.org.rs 

           www.visitserbia.org 

           www.eurobalkans.net  

           www.glassrbije.org 

           webrzs.stat.gov.rs 

           www.hidmet.gov.rs 

 
 

  

 

 

http://www.google.rs/images
http://www.todimitrovgrad.org.rs/
http://www.zajecar.info/
http://www.sr.wikipedia.org/
http://www.topirot.org.rs/
http://www.visitserbia.org/
http://www.eurobalkans.net/
http://www.glassrbije.org/

	Master rad
	Uvod
	Nikola Radovanovic Master rad PMF
	Проблеми везани за емиграцију становништва посебно су критични у планинским деловима у којој се налазио највећи број становника. Образовна, а нарочито економска структура појединих места и општина је толико неповољна да је опстанак ових места доведен ...
	Традиционалне миграције становништва, посебно на простору јужне и југоисточне Србије, познатије су под именом печалбарство.


