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САЖЕТАК 

Природни споменик „Боговинска пећина“ налази се на територији општине 

Бољевац, у атару села Боговина, 1,5 km северозападно од центра села.  

Типично речна пећина,  налази се у кречњачком масиву југоисточног обода масива 

Јужног Кучаја, који је део великог регионалног Кучајско-Бељаничког масива. 

Улаз у Боговинску пећину налази се на 260 m надморске висине. 

По морфологији  пећина је хоризонталан подземни облик кречњачког  рељефа, 

са каналима у три етаже. Знатне је дужине( 6.200 m) и дуго је била најдужа пећина у 

Србији. Пећински канал је повремено хидролошки активан. 

Због својих морфолошких и хидролошких особености, Боговинска пећина представља 

јединствен подземни облик карстног  рељефа Србије, чији је значај, нарочито у сфери 

науке и образовања велики. 

 

Кључне речи: Бољевац, Боговина, пећина, споменик природе,одрживи  туризам, 

потенцијали, животна средина.  

 

Abstract: 

Natural monument Bogovina Cave is located in Boljevac Municipality, 1.5 km 

northwest from the village of Bogovina. 

 A typical river cave, it is located in a limestone massive, a part of the southeast ridge of 

South Kucaj mountain.  

The entrance to the Bogovina Cave is at 260 meters above the sea level. 

 Morphologically, the cave is a horizontal underground form of karst 

relief with canals on three levels. It is considerably long (6,200 meters) and it was considered 

the longest cave in Serbia for a long time. The cave canal is periodically hydro active. 

 Due to its morphological and hydro characteristics, Bogovina Cave represents a unique 

underground form of karst relief in Serbia, with a  great significance for both science and 

education. 

 

Key words: Boljevac, Bogovina, cave, natural monument,sustainable, tourism 

potential,environment. 
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1.УВОД 

 

Споменик природе „Боговинска пећина“, налази се на територији општине 

Бољевац, у атару села Боговине, на површини од 14,5 ha. 

Ово заштићено добро захваљујући свом повољном географском положају и чињеници 

да је саобраћајно приступачно и добро повезано са осталим деловима суседних 

општина, представља изузетно атрактивно место за организовање програма едукације, 

рекреације и развој екотуризма. 

 

Предмет овог рада јесте природни потенцијал Споменика природе „Боговинска 

пећина“ који се налази на атару села Боговине , територија општине Бољевац. Поред 

овог предмет рада је и сагледавање природних и антропогених карактеристика 

Споменика природе. 

Тежи се приказивању тренутног стања, оцене угрожености заштићеног простора и 

режима заштите. Биће речи о лепоти предела и природи као основе за развитак туризма 

на овом подручју. 

Такође, предмет проучавања овог рада су комплексна и детаљна изучавања 

простора Споменика природе који се налази на територији општине Бољевац , са 

узимањем у обзир свих релевантних природних и друштвено – географских елемената 

и фактора. Иако се ради о релативно малој општини, треба имати у виду да општина 

располаже великим природним потенцијалом а да тај потенцијал није искоришћен на 

одговарајући начин, што је пре свега у привредном смислу утицало на недовољну 

развијеност општине. 

Посебан осврт треба дати на прошлост и савремено стање свих битних 

географских елемената  обједињених у складну целину, што је и главни моменат при 

писању рада.  

У свему овоме напред, наведеном највећи ослонац сам имао у статистичким подацима, 

картографским, графичким и фотоприлозима.Исцрпност одговора у овом раду 

зависиће, између осталог, од прикупљених емпиријских података и доступне 

литературе. 
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Метод  радапредставља преглед и изучавање литературе на ову тему. Изучавање 

је представљало комбинацију квантитативних метода (статистика и интернет анализе) 

и квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из датих 

мишљења различитих аутора).Коришћена је и стручна литература из области туризма 

на основу које су дефинисани најзначајнији појмови. 

 

Циљ радаје свеобухватно представљање природног потенцијала Споменика 

природе „Боговинска пећина“.Велика пажња се поклања концепту заштите и развоју 

одрживог туризма у заштићеном природном добру. 

У првом делу рада је представљен je географски положај, физичко-географске 

карактеристике и приказ антропогених карактеристика Споменика природе. 

У другом делу рада представљено је заштићено подручје, функција заштићеног 

подручја, оцена угрожености и режими заштите. 

У трећем делу рада се упознајемо са самим концептом заштите, потенцијалима 

развоја одрживог туризма Споменика природе и могућим перспективама. 

 

 

 
Слика бр.1      Боговинска пећина             Извор:Немања Драгојевић 
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2.ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКИ  ПОЛОЖАЈ СПОМЕНИКА 

ПРИРОДЕ  „ БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“ 

 

 

Слика бр.2        Карта општине Бољевац                              Извор:http://www:rapp.gov.rs 

 

 Споменик природе „Боговинска пећина“, географски припада источној Србији, 

и простору јужног обода планинског масива Јужног Кучаја. 

Територијално припада општини Бољевац и атару села Боговине. Удаљеност 

Споменика природе од Београда износи око 220 km, Параћина 60km, Зајечара 32km, 

Бољевца 9km. Удаљеност Споменика природе „Боговинска пећина“ од центра села 

Боговине до улаза у Боговинску пећину је свега 1,5km. 

Површина заштићеног простора је 14,5km и захвата парцеле јавно-државног 

власништва и парцеле у приватном власништву.  
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Општина Бољевац на чијој се територији налази Споменик природе, простире се 

у источној Србији, на простору северног дела планионског масива Кучаја, у долини 

Црног Тимока на површини од 827 km².“1 

Њена територија географски припада источној Србији, историјски Тимочкој 

крајини, а административно Зајечарском округу.Окружена је општинама Бор на 

североистоку, Зајечаром и Књажевцем на истоку, општином Сокобања на југу, Ражањ, 

Параћин и Деспотовац на западу. 

Скоро са свих страна општина је затворена планинским венцима: са севера и северо-

запада Кучајским планинама и Малиником, са југа гребенима Самањца, Ртња, Тумбе и 

Слемена, са истока огранцима Тупижнице. Једино је према североистоку, долином 

Црног Тимока и ниским побрђем отворена.  

Долина Црног Тимока, правцем југозапад-североисток, пресеца општину на два 

дела, од којих је северни део виши и пространији, али ретко насељен (шест насеља), 

док је јужнији нижи, мањи по површи, али насељенији (13 насеља). 

Главна путна саобраћајница пресеца општину правцем исток-запад и преко 

превоја Столице (601 m) повезује долину Тимока са Поморављем. Преко превоја 

Луковица и Рашинац, на огранцима Ртња, Бољевац је повeзан са Сокобањском 

котлином, а преко венца Влашка капа са књажевачком регијом. Према Бору и Зајечару 

пут води долином Црног Тимока. 

Село Боговина, (припада општини Бољевац), лежи у боговинском терцијарном 

басену , а по административно-територијалној подели припада Зајечарском округу. 

Село је претежно брдско-планинско, лежи у подножју Кучајских планина, планине 

Малиник, на долинским странама Боговинске реке, леве притоке реке Црног Тимока. 

“Захвата површину од 7.689 ha а атар се простире између Бољевца и Борске 

Слатине.Атар села Боговине граничи се на северо-истоку са атаром села 

Валакоње(општина Бољевац), на северо-западу са атаром села Подгорац(општина 

Бољевац), на југо-западу са атаром села Мали Извор (општина Бољевац) и на западу се 

граничи са атаром села Јабланица (општина Бољевац),затим општином Параћин и 

општином Деспотовац. Село Боговина је саобраћајно на северу удаљена од 

општинског центра Бољевца 9 km а од Зајечара и Бора 36 km, Београда 200 km.“2 

 

                                                           
1Група аутора, ( 2011 ): Просторни план општине Бољевац 2009 – 2024, Инфоплан ДОО Аранђеловац 
2 Група аутора, (2011): Стратегија одрживог развоја општине Бољевац 2010 – 2020, Стална 

конференцијаградова, општина Беогард, Београд 
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2.1.ГРАНИЦЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“ 

 

 

 
Слика бр.3        Карта Боговине 

                                                      Извор:http://www.freebiking.org 

  

Споменик природе „Боговинска пећина“ простире се на атару села Боговина, 

која територијално припада општини Бољевац. 

 Границе заштите заштићеног подручја су дефинисане катастарским планом у 

служби Катастра непокретности Бољевац. Границе катастарских парцела овог подручја 

се крећу правцем запад-исток атара села Боговине, а ивице парцела јужне границе где 

се заштићенодобро протежеуз локални пут, такође атара села Боговина. 

 Из горе наведеног, види се да се Споменик природе „Боговинска пећина“ у 

целој својој површини налази на атару села Боговина, а самим тим и његове границе, 

па ће из тих разлога кроз рад бити обрађене карактеристике села Боговина, као и 

општине Бољевац. 
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3.ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ  КАРАКЕРИСТИКЕ 

   СПОМЕНИКА  ПРИРОДЕ „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“  

   У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА            

 

3.1. ГЕОТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСРИКЕ  

 

Геолошки састав тла општине Бољевац, одувек је имао значајну улогу у 

привреди ове области због своје разноврсности.Више планинско земљиште у западном 

делу чине средишњи, источни и јужни делови простране површи Кучаја и Самањца и 

северни делови планинске масе Ртња. 

„У овом делу су најстарије стене-палеозојски кристаласти шкриљци (средишњи 

део Кучаја и северна падина Ртња). Ипак, у том делу општине највеће пространство 

заузимају мезозојски кречњаци-цео источни део Кучаја.Иостали делови Кучаја чине 

кречњачку масу. 

У основи Самањца и Ртња леже масе кречњака са доломитом.Основу највећег 

дела ниског побрђа и површи у средњем и источном делу Црноречке котлине чине 

андезити, који су резултат интезивне еруптивне активности у периоду између доње 

креде и плиоцена. Овде се само налази завршни део велике андезитске масе која се 

простире од Мајданпека до Тупижнице.“3 

„У пределу између Злота и Боговине, затим у околини Оснића и пределу слива 

реке Арнауте налазе се простране површине под лапорцима и пешчарима сенонске 

старости. Кроз њих се местимично пробила андезитска маса у виду туфова.“4 

„Конгломерати у подножју источног дела Ртња су такође сенонски седименти. 

Млађи геолошки слојеви заступљени су песковима, глинама и конгломератима у 

нижим деловима басена.Током геолошке историје овде су бројни, разноврсни и стални 

тектонски покрети мењали ранији изглед рељефа и модификовали га новим 

облицима.Посебну улогу у томе имали су снажни покрети дуж бројних раседа који су и 

условили обликовање целе котлине, односно малих басена као њених саставних 

делова. 

У даљем облику рељефа Црноречке котлине био је веома значајан рад језерских вода 

које су испуњавале велике површине овог басена. 

                                                           
3Вељковић С.,( 1986 ): Бољевац и околина, Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар, стр. 7-15 
4 Ибид, стр.188 
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Језерски подови као трагови нивоа ових вода у различитим геолошким периодима, 

константовани су чак до висине од 710 m, други нешто нижи на око 620 m уочени су на 

североисточној страни Ртња, а на левој страни Црног Тимока, у реону Боговине, на 

висини од 400-450 m.  

После повлачења језера отицањем воде према Влашко-понтијском басену, 

притоке бивших језера са обода котлине настављају рад на стварању својих корита 

ширећи их у речне долине и на тај начин су дале целој области коначан изглед. 

Највећу улогу у том обликовању имао је Црни Тимок градећи алувијалну раван дуж 

свога тока.Његове старе терасе дижу се изнад ове равни и добро су очуване 

североисточно од Бољевца у атарима Валакоња, Подгорца и Шарбановца.“5 

„Село Боговина је тектонског порекла и у геолошком смислу представља 

спуштену потолину у подножју крајњих источних огранака Кучајских планина и 

планине Ртањ на југо-западу, односно, спуштени део тимочког вулканског комплекса, 

дуж познатог црноречког раседа који пресеца масив по ширини. Малих је димензија, 

ширине 3-4 km,а дужине преко 30km.  

У морфолошком погледу атар села представља благо заталасану потолину 

испуњену језерским неогеним седиментима, а ширу околину чине планински гребени 

израђени од кречњака или палеозојских шкриљаца и пешчара, испресецани 

многобројним долинама површинских токова клисурастих облика и стрмих долинских 

страна. 

Највише коте терена села Боговине у западном и северозападном делу су: 

- Мали Кљенцуш 891 m,  

- Брошће 891 m, 

- Високи Мастакан 876 m,  

- Несторово брдо 857 m,  

- Краку Јанош 851 m,  

- Стрњак 848 m,  

- Лаку Маре 835 m,  

- а у југозападном планина Ртањ са својом надморском висином од 1.565 m. 

У централном делу атара Боговине се истичу: 

- Боговинско брдо са 682 m, 

- Курјаково Брдо 592 m, и др. 

                                                           
5Ибид, стр.200-231 
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У самом боговинском делу атара терени су знатно нижих надморских висина између 

220 и 350m, као што су брдо Рогоз, Шетаће, Фаца Веље и др, са широким долинама 

речних токова.“6 

  
               Слика бр.4                     Боговина    

                                                                          Извор: http://www.mateo-europ.com 

 

„У геоморфолошком погледу најизраженији су карстни облици по ободу 

западног дела атара, где су заступљене карбонатне стене у којима је изражен 

алувијални процес, затим процеси механичког распадања стена, одроњавања и 

спирања.У највишим деловима терена са градњом стена палеозојске старости, 

најинтезивнији је процес механичког распадања и спирања. 

У деловима терена где учествују претежно кречњаци и доломити, веома је 

изражен карстни процес, где су последицом карстификације створени многобројни 

површински и подземни карстни облици рељефа: вртаче, увале, суве скаршћене 

долине, понори, пећине, јаме, канали и каверне.Најнижи делови атара са котама 220-

350 m, надморске висине одликују се некарстном морфологијом. 

 Најизраженији алувијални процес у зони боговинског атара представља просторну 

алувијалну раван ширине око 500 m, а долина представља просторну алувијалну раван  

ширине око 500 m. Долина Боговинске реке од 100-400 m, у којима су алувијални 

наноси, изграђени су од шљункова, пескова и глине променљиве дебљине.“7 

 

                                                           
6Група аутора, ( 2004 ):Од нездравог камена до црног злата, ЈП ПЕУ Ресавица, стр. 244-309 
7Ибид , стр. 244-309 
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 „Боговинска пећина развијена је у мезозојским кречњацима југоисточног 

обода крила кучајско-бељаничке антиклиналне.На ову тектонску целину са запада, 

регионално је навучена јединица-навлака црвених пешчара и мезозојских кречњака 

(равничка моноклинална).На југу је Кривовирска котлина одваја од јединице Ртња, а на 

истоку се наслања на сенонски тектонски ров. 

Дужа оса кучајско-бељаничке антиклиналне је правца NNW- SSE, дужине је око 

40 km и има кулминацију у централном делу Кучаја.Краћа оса је дугачка око 30 km. 

Антиклинална се периклинално завршава у долини Црног Тимока. 

 Ту се налази попречна луковска дислокација која Кучај одваја од Ртња и дуж које је 

масив Кучаја релативно спуштен.“8 

 
Слика бр.5        Геолошка карта Боговинске пећине9 

                        Извор:Р.Лазаревић (2010):Боговинскапећина, Желнид, Београд стр.17 

 

„Јужни део антиклиналне има два структурна спрата.Доњи од шкриљаца и пешчара 

средњег палеозоика и горњи од урбаних седимената мезозоика. 

                                                           
8Група аутора, ( 2007 ): Споменик природе „Боговинска пећина“ студија заштите, Завод за заштиту 

природе Србије Београд, Београд, стр.7 
9 Легенда уз Геолошку карту: 

 К32 – Конгломерати и пешчари-креда (сенон) 

                                                   К51 – Глиновити и глауконитски пешчари – креда (алб) 

                                                   К3-4 1-Песковити, глиновити и оолитични кречњаци – креда (барем, апт) 

                                                   К1-2  Банковити и масивни кречњаци – креда (вал-ендис и отрив) 

                                                   К3 2 – Кречњаци, лапоровити кречњаци, лапорци, глинци – креда валендис 

                                                   Ј33 – Кречњаци, лапоровити кречњаци и лапорци-јура (титон) 

                                                   Ј3 – Масивни кречњаци (малм) 
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Слојеви јурских и доњокредних седимената падају релативно благо, са падним 

угловима до 30º.У зони осне кулминације јурски кречњаци су скоро хоризонтални. 

Од руптурних елемената најзначајнија је велика луковска дислокација која се пружа 

правцем W-E кроз Кривовирску котлину и одваја терен Кучаја од Ртња. Поред тога на 

простору Боговинске пећине је присутно и неколико мањих раседа.Крупнији раседи су 

најчешће правца NW-SE и има их са релативним падом блока и релативним кретањем 

блока а прате их мањи попречни раседи. 

На ширем подручју Боговинске пећине најстарије творевине су девонске 

старости и то су стене језгра кучајско-бељаничке антиклиналне.Налазе се западно од 

пећине на потезу од Страже до Говедарског виса. 

Представљене су песковитим глинцима, пешчарима и конгломератима са прослојцима 

аргилошиста.Садрже остатке копнених биљака. Дебљина девонских творевина је 400 

до 1100 m.“10 

„Трансгресивно преко палеозојских творевина леже седименти средњојурске 

(догерске) старости (Ј2).Пружају се у виду уске вијугаве траке по западном делу 

Боговинске пећине. 

Литолошки их чине конгломерити, песковито-шљунковити крешњаци, местимично 

доломити и прелазе у пешчаре и лапоровито-глиновите седименте којисадрже шкољке 

и брахиоподе. Дебљине су 20-50 m.“11 

У западном делу присутна је серија доломита и доломитних кречњака 

нерашчлањеног догер-малма (Ј2,3).Леже директно на девонској подлози или на 

догерским седиментима када представљају прелаз од њих ка седиментима горње јуре. 

Дебљина им достиже до 100 m. Велико пространство на овом делу у виду широког 

појаса правца N-S, заузимају банковити, слојевити, ређе масивни кречњаци и доломити 

старости нерашчлањене горње јуре (Ј3). 

Прате седименте средње јуре из којих се постепено развијају.Дебљина ових седимената 

износи 700 m. Северно од Боговинског камена и реке Боговине присутни су банковити, 

спрудни и субспрудни кречњаци титона. Садрже корале, сферактиније, гастроподе, 

ламелибрахијате, алге и др.“12 

                                                           
10Ибид , стр.7, 8. 
11 Ибид  
12 Ибид  
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„Творевине доње кредне старости представљене су седиментима валендинског и 

отривског ката, и баремског и апртског ката у нормалним односима.У овим 

творевинама је развијен Споменик природе „Боговинска пећина“. 

Валендински и отривски седименти су представљени серијом слојевитих сивобелих и 

руменкастих кречњака.Серија је сиромашна фосилима и садржи орбитолине. 

Дебљина је око 350 m. баремски и аптски седименти су слојевити и банковити спрудни 

и субспрудни кречњаци. 

Од остатка фауне садрже орбитолине: шкољке, гастроподе, јежеве, брахиоподе, алге и 

др. На потесу Подгорац- Мали Извор присутне су уске појаве орбитолинских 

пешчара.Дебљина барем-аптских седимената креће се око 200-300 m. 

Појаве седимената горње креде простиру се од Подгорца на северу до Бољевца и даље 

на југ.Налазе се у оквиру сенонског тектонског рова. 

Рашчлањени су на 4 серије:  

- кластична серија,  

- продуктивна угљоносна серија,  

- серија пелита са иноцерамусима, и 

- серија вулканита и пирокластита . 

У оквиру кластичне серије издвојена је црвена формација кластита и кречњака. 

Од магматских стена присутно је неколико мањих појава интермедијалних излива 

северно од села Боговине и на подручју Валакоња. Шире подручје села Боговина 

издрађено је од слатководних седименатаолигоцене старости и чини део боговинско-

сумраковачког терцијарног басена, који је тектонски предиспониран. 

Седименти су глине, лапорци, лапоровити кречњаци и угаљ.Дебљина ових седимената 

је 150-300 m. 

Резерве мрког угља у оквиру ове серије су значајне и у селу Боговина се врши јамска 

експлоатација угља из ових седимената. 

Североисточно од села Боговина пружа се пространа депресија изграђена од 

седимената неогене старости који леже трансгресивно преко 

горњокредних.Заступљени су претежно пескови и глине.Ређе су појаве слатководних 

кречњака и лапораца.Дебљине су до 400 m. 

Од квартарних седимената заступљене су појаве алувијалних кластичних наслага 

Црног Тимока и његових притока. 
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Преовлађују крупнозрни и средњезрни шљункови, пескови и глине. Дебљина сеже до 

70 m. Присутне су и појаве сипара на кречњачким одсецима.“13 

 „У зони пећине,максимална дебљина кречњака износи 170 метара.Висинска 

разлика, између улаза у пећину тачке 50 износи 5 метара. 

Пећинска река која протиче кроз пећину, доноси ситан песак и ситан шљунак, који је 

пореклом палеозојских шкриљаца, од којих је изграђен слив Боговинске реке, која 

понире на контакту са кречњацима, а при великим водама тече површинским 

коритом.“14 

Слика бр.6            Пећинска река–Боговинска пећина 

                                                                                Извор:https://lh3.googleusercontent.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ибид, стр.9 
14 Лазаревић Р., ( 2010 ): Боговинска пећина, Желнид, Београд, стр.19 
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3.2.ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Захваљујући планинама, брдима и површинама испресецаним бројним речним 

долинама, рељеф општине у основи има планински карактер. 

Највећи део територије општине Бољевац има карактер висоравни између Ртња и 

падине Маљеника,  која се долином Црног Тимока спушта према Зајечару. 

Једном речију подручје општине припада брдско-планинском подручју источне 

Србије. 

Рељеф се одликује великом разноликошћу облика који су настали као последица врло 

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

брежуљака и котлина. 

Надморска висина општине се креће од 260 до 1565 m. 

 

Планина Ртањ- налази се надомак Бољевца. Припада Карпатским планинама а 

највиши врх Шиљак (1565 m), представља природни феномен крашког рељефа. 

Планина се диже из равнице и завршава се скоро правилном купом. 

Ртањ је у подножју углавном састављен од пешчара и шкриљаца, а у вишим деловима 

од кречњака. 

Са јужне стране падови су благи и према подножју се простире висораван која 

се лагано спушта ка Сокобањи. На северној страни Ртањ је изразито одсечен са оштрим 

гребеном при врху.На источном крају гребена, уздиже се главни врх Шиљак. 

Северна страна планине прекривена је шумама и пашњацима, обрасла аутохотним 

биљним врстама и обилује изворима питке воде.Сва вода отиче кроз кречњак, а онда у 

нижим деловима, избија у јаким врелима по ивици планине. 

У ,подножју се налазе леденице из којих је могуће извадити лед који се формира услед 

непрекидне промаје која обара температуру у леденици.“15 

 

Малиник– је планина  која се налази у југоисточном делу велике висоравни 

Кучаја (1284 m). Ова целина се пружа од кањона Лазареве реке до долине Радованске 

реке.Између долине ове потоње поменуте реке и врха Великог Малиника (1158 m), у 

залеђу ове морфоструктуре, простире се површ Тилва Њалта. 

                                                           
15 Лазаревић Р., (2010 ): Пећине и јаме општине Бољевац, Желнид, Београд, стр.9-16 
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„Ова површ је изграђена од палеозојских метаморфита, док је венац Малиника 

највећим делом од кречњака јурске и кредне старости. 

На југоисток од ове морфолошке целине је Црноречки басен, у оквиру Тимочког 

андезитског масива, у чијој повлати су у већим депресијама наталожени неогени 

језерски седименти. 

Таква једна целина је и Сумраковачки басен (општина Бољевац) наспрам венца 

Малиника. Између Малиника и Сумраковачког басена је југоисточна падина Кучаја. 

 На површи Тилва Њалта извире неколико река које своје долине усецају 

попречно у морфоструктуру Малиника. Ово су долине алогених токова од којих се од 

севера ка југу издвајају реке Ваља Рнж, Ваља Петру, Ваља Маре, Боговинска река и 

Ваља Сака.“16 

„У сливу Боговинске реке, подно брда Шотаћа (360 m), налази се левкасти 

кречњачки облук у коме је улаз у систем Боговинске пећине. Изнад овог облука, налазе 

се кречњачка брда Руђина (481 m) и Тилва Жури (492 m) које оповржује долина реке 

Боговина. Простор морфоструктуре Малиника одговара зони осамљеног флувио-краса 

па с тога су овде заступљени облици флувијалног и крашког рељефа, а као секундарне 

појаве издвајају се колувијални и дилувијални рељеф.“17 

Слика бр.7        Планина Малиник                           Извор:http://www.stazeibogaze.info 

 

                                                           
16 Група аутора, (2007): Споменик природе „Боговинска пећина“, Завод за заштиту природе Србије, 

Београд, стр. 9, 10, 11  
17 Петровић Д., (1970): Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија, посебно издање књига 22, 

Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, стр.38 - 46 
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„Основна одлика флувијалног рељефа су кањонске долине поменутих алогених 

речних токова.Ове реке су усекле плитке долине у палеозојским метаморфитима у 

оквиру површи Тилва Њалте, а ове долине у кречњачком појасу Малиника задобијају 

кањонска обележја. 

Тако реке Ваља Рнж, Ваља Петру и Ваља Маре усецају кањонске долине дужине до 3 

km и дубине 180-260 m, док Боговинска река и река Ваља Сака имају овакве долине 

дужине 7 km и дубине 260-290 m.  

Оваква морфогенетска својства ових долина везују се за односе вишефазног 

епирогеног издизања источне морфоструктуре Кучаја, западно од Злотског раседа. 

За ове покрете везује се и процес скрашћавања на овим водотоцима који је у одмаклој 

фази еволуције условио и настанак Боговинског пећинског система. 

Широка кречњачка развођа у виду мањих површи између кањонских долина, 

интезивно су скрашћена са вртачама између којих су широке кречњачке главице. 

Тако се између Ваља Саке и Боговинске реке издвајају осим поменутих и 

Руђине (481 m) и Тилва Жури (492 m), Корњат (397 m), Тилва Ћафријана (480 m), 

Велика Рудина (706 m) и Стража (764 m), где ово развође прелази на пространу површ 

Тилва Њалте.“18 

Слика бр.8                  Положај канала Боговинске пећине у односу на долину  

                                               Боговинскереке,  по Д.Гавриловићу (1960)     

                         Извор:Р.Лазаревић.,(2010):Боговнска пећина, Желнид,Београд, стр.21 

 

                                                           
18 Ибид 38 
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 „Вртаче у оквиру овог широког развођа најчешће су појединачне или ређе у 

мањим групама. Усамљене вртаче су често изузетних димензија, као велика вртача код 

Руђине Грујеску, која је пречника 325 m или вртача код Руђине Кинеза са пречником 

225 m. Заступљени су готово сви морфолошки типови вртача у оквиру овог покривеног 

или зеленог краса, а у том контексту су и појаве ексхумираног субкутаног краса у 

облику цевастих, жљебастих или структурних шкрапа. 

У пределу кањонских долина Малиника осим разгранатог и дугачког система 

Боговинске пећине заступљено је више јама и краћих пећина.Тако се од јама помињу 

Гаура Фрнђефунд на Чеишу, Гаура Ђин Шотаћа и Гаура Руђини. 

Осим Боговинске пећине значајне су Девојачка пећина (Гаура Фећилор), Велика 

пећина (Пешћера Маре) и Гаура Фундоњ. 

 

Гаура Фрнђефунд на Чеишу19 је структурна шупљина дубине преко 20m 

.Доступни део је дубок 12 m и он наниже прелази у непроходни процеп. 

Ова јама се налази југоисточно од Великог Малиника на 800 m надморске висине, на 

дну камените вртаче обрасле жбуњем, широке 13 а дубоке 6 m и разликује се од 

истоимене јаме која се налази на гребену Малиника према Лазаревом кањону. 

Укупна доступна дубина јаме износи 12 m. 

  

Гаура Ђин Шотаћа20 налази се јужно од Великог Малиника у сличној 

депресији као и Гаура Фрнђефунд. Дужина јој није већа од десетак метара.Састоји се 

од кратког, косог каналића и мањег проширења на дну. 

  

Гаура Руђини 21налази се на месту пећина Бугарскаја у сувој долини, која се 

спушта према долини реке Дубраве. Јама се налази на 530 m надморске висине, скоро 

на непосредном одсеку Кучаја према Злотској реци. 

  

 

 

                                                           
19 Петровић Д.,(1970):Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија, посебно издање књига 22, 

Географски институт „јован Цвијић“ Београд, Београд, стр.44 
20 Ибид стр.44 
21 Ибид стр.44 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

21 
 

Гаура Фећилор или Девојачка пећина налази се на десној страни кањонске 

долине Ваља Маре (Велика река), око 2 km узводно од Подгорца на 480 m надморске 

висине, односно, 48 m изнад речног корита. Ово је кратка и делимично истражена 

пећина дужине 72 m.“22 

 

„Пешћера Маре или Велика пећина налази се на левој страни кањонске долине 

Боговинске реке испод Боговинског камена, на 445 m надморске висине, односно, 44 m 

изнад речног корита. 

Усечена је у кречњацима,који падају ка истоку, под углом од 14 º. Отвор пећине је 

импозантан: висок је 12, а широк 8 m. Има облик квадрата. 

Дно пећине је косо нагнуто ка улазу. У средишном делу налази се одсек висок 3,5 m, 

изнад кога се налази заравњена платформа, а испод уска хоризонтална пукотина 

некадашњег пећинског врела које је избијало из бигра. Врело је имало сифонски 

карактер и његов ток се уливао у реку Боговину.Укупна дужина истражених пећинских 

канала је 61 m.“23 

У морфолошком погледу овај хоризонтални жљеб ерозивног покрета веома је 

значајан јер омогућује реконструкцију правца пећинског воденог тока. 

У морфогенетском смислу ово је сува врелска пећина на долинској страни која 

је прошла више генетских фаза. 

  

„Гаура Фундоњ налази се изнад врела Фундоњ, узводно по сувом кориту. 

 Ово је сува пећина у виду десцедентног канала који се у кречњачкој унутрашњости 

спушта за 12,5 m на дужини од 214 m, односно са укупном дужином пећине од 242 m. 

Пећина се завршава сифонским каналом и сматра се да генетски одговара вишем 

преливном нивоу врела Фундоњ. 

Колувијалне наслаге у виду кречњачких сипара срећу се на странама кањонских 

долина, посебно подно Боговинског камена (676 m) и средишњим деловима долина 

Ваља Маре и Ваља Петру.“24 

 

 

                                                           
22 Ибид стр.44 
23 Ибид стр.44, 45, 46 
24 Група аутора, (2002): Елаборат о спелеолошким истраживањима Боговинске пећине и допунским 

хидрогеолошким истраживањима, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд 
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Боговинска пећина је типична речна пећина из које периодично истиче 

пећинска река.Ерозијом ове реке настали су углавном сви канали овог подземног 

система, али не треба искључити ни заступљеност старијих генерација крашких 

шупљина које су уклопљене у морфолошку основу пећине. 

 

 
Слика бр.9            Боговинска пећина                       Извор:http://www.sob.rs 

 

„Основна одлика морфогенетске еволуције Боговинске пећине је вертикална 

генетска сукцесија, углавном по принципу све узводнијих подземних 

бифуркација.Тако се у пећини издваја више хидролошко-генетских нивоа пећинских 

канала развијених у вертикалном и преовлађујућем хоризонталном правцу, па овај 

подземни флувио-крашки облик има одлике пећинског система. 

До сада је у овом систему истражено 5842 метара подземних канала по чему је 

Боговинска пећина једна од најдужих пећина у Србији. Са новим истраживањима 

премерени су делимично потопљен Канал са језерима 115 метара и Изворски канал 296 

метара, тако да је укупна дужина система око 6200 метара.  

Својим димензијама, обиљем разних подземних појава и размерама депоноване сиге, 

Боговинска пећина је једна од најзначајнијих пећина у Србији. 

У морфолошком смислу, осим вертикалног развоја подземних канала, у крајње 

истраженим деловима, пећински канали се радијално разилазе тако да Боговинска 

пећина одговара и сложеном систему разгранатог типа. 

 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

23 
 

У оквиру система, веома често и карактеристично, заступљено је и вертикално 

преклапање подземних канала, тако да су процесом саламања образовани изразито 

високи канали, посебно карактеристични за Главни канал и висећи одсечени меандри, 

као код Високог и Сувог канала.Заступљени су и различити облици депоновања сиге 

од којих су посебно значајне појаве пећинских хелактита, арагонитских и калцитних 

кристала, посебно заступљене у високим и сувим пећинским каналима. 

По принципу вертикалне генетске сукцесије и хидролошких својстава 

подземних пећинских канала, у оквиру система се могу издвојити генетски нивои 

сувих канала, затим ниво канала периодичне хидролошке активности и ниво канала 

сталне хидролошке активности. 

Под сувим каналима подразумевају се оне пећинске шупљине које немају 

сталне или периодичне проточне воде које врше ерозију, осим мањих прилива 

процедне воде са депоновањем сиге. 

Периодично или стално хидролошки активни пећински канали одговарају проточним 

речним каналима у којима је углавном заступљена ерозија, на примеру Боговинског 

система, алогене или транзитне подземне воде. 

Издвојени генетски нивои су основа за систематски приказ подземне крашке 

морфологије Боговинске пећине. Ниво периодично хидролошки активних канала је 

основна морфолошка целина подземног система која обједињује све генетске нивое 

подземних канала.„25 

Слика бр.10                   Унутрашњост Боговинске пећине  

                                                                                     Извор:https://www.paradisotravel.com 

                                                           
25 Петровић Д., (1977 ): Морфологија и генеза Боговинске пећине, Зборник радова Географског 

института „Јован Цвијић“, Београд, књига 29, стр. 81-102 
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„Овом нивоу припадају пећински улаз, затим Главни канал, бочни Јужни канал, 

Изворски канал, Понорски канал низводно од Сифона, Северни канал низводно од 

сифона, али вероватно и Сифонски канал, који је узводно од сифона на крају 

Понорског канала или део Северног канала узводно од поменутог сифона.  

Источно експонирани улаз у Боговинску пећину широк је 4 m и висок преко 5 m. 

Ово је прави природни тунел настао интезивном ерозијом у једром масивном 

кречњаку. Дно овог тунела покривено је кречњачком дробином.“26 

 

Слика бр.11                                   План уређеног дела Боговинске пећине  

                                 Извор: Р.Лазаревић.,(2010):Боговинска пећина, Желнид, Београд,стр.23 

  

„Главни канал се простире од улаза до кратког Изворског канала на дужини од 

1940 m. Овај канал је грандиозна подземна шупљиа периодичне подземне реке 

сложених морфолошких одлика.Најчешће овај канал на попречном профилу има 

печуркаст изглед са уским нижим делом ширине 2-4 m и широким вишим делом према 

пећинској таваници, који је део старијег и вишег генетског нивоа. 

Тако на појединим деловима висина овог канала прелази 20 m. 

Местимично по зидовима су усечени олучасти хоризонтални жљебови, као показатељи 

фазности усецања овог најнижег нивоа Главног канала. 

                                                           
26 ибид 
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На врховима појединих подземних меандара издвојена је серија од 6 ерозионих 

пећинских тераса.Пећински под у овом каналу је од матичне стенске основе или је 

покривен седиментима шљунка и песка са матриксом од палеозојских шкриљаца и 

кварца. 

Од Главног канала одваја се више канала и морфолошких целина обеју генетских 

нивоа. Овде се одваја систем нижег стално потопљеног нивоа Понорског канала, затим 

високи Источни канал или систем малих канала код улаза, а од Дворане блокова одваја 

се ниво Високог канала. 

Као периодично хидролошки активан посебно је значајан Јужни канал, који се 

налази у улазном делу пећине, односно 70 m од улаза. 

 Систем јужног канала је дугачак 166 m, са просечном ширином од 4 m и висином од 3-

5 m. На крају овог канала налази се уски сифонски каналић из кога периодично истиче 

вода тако да је Јужни канал периодични доточни правац који хидролошки не 

комуницира са Главним каналом, јер се воде овог система јављају изван пећине у 

кориту реке која истиче на пећинском улазу.  

У улазном делу Главног канала налази се виглед који се налази на 32 m од 

улаза.Виглед је висок 24 m и широк 9 m и преко њега пећина комуницира са 

површином. 

За овај виглед изнето је становиште да одговара краку инверсног сифона по коме је 

некад истицала пећинска река. 

Касније виглед је морфолошки измењен обурвавањем дуж зидова.У пределу иза 

вигледа на дну Главног канала налази се типски инверсни сифон ширине до 1 m кроз 

који је до прокопавања бочног вештачког канала протицала вода. 

Сифон се прво спушта за 4,5 m, а затим издиже за 5 m према Главном каналу. 

Дугачак је 20 m, широк и висок местимично до 1 m, тако да подсећа на олук. 

Сифон је до прокопавања бочног канала био стално потопљен, а сад припада нивоу 

периодичне хидролошке циркулације.„27 
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Слика бр.12      Уздужни профил улазног канала Боговинске пећине, са сифоном, по             

                                                              Д.Петровићу (1977.) 

                        Извор: Р.Лазаревић (2010):Боговинска пећина, Желнид,Београд,стр.25 

 

 

„У Главном каналу је и систем од три више дворане (дворана I,II,III), чије дно је 

нагнуто и завршава се одсецима, високим и до 5 m, према кориту периодичне пећинске 

реке. Ове дворане су места веће концентрације сиге, а у другој дворани је 

константована и појава „пећинског арагонитског цвета“. 

На 1940 m од улаза у западном правцу као непосредни наставак Главног канала јавља 

се кратки Изворски канал дужине 35 m, северно је Суви канал који је раније издвајан 

као наставак Главног канала. Изворски канал је широк 2-5 m и висок до 3 m. 

Овај канал је нагнут за 1,5 m, а дно му је покривено шљунком. На крају канала је мање 

„пећинско језеро“ на чијој западној страни је сифонски извор.  

Овај извор је део стално потопљеног нивоа пећинских канала.На супротној страни 

језера налази се неколико издуха и понора“28. 

 Понорски канал- „ налази се на крају Сувог канала.Пружа се од сифона до 

нешто низводније од поменутог споја са Сувим каналом на дужини од 388 m. 

Ово је канал на чијој таваници се уочава доста хелактита. 

Овом хидрогенетском систему припада и Северни канал који се одваја нешто испред 

сифона.Северни канал је широк 1-6 m и дугачак до сифона 254 m. 

                                                           
28 ибид 
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Иза сифона овај канал се наставља, али метричке и хидролошке одлике овог дела нису 

још истражене. 

Дуж Северног канала исталожен је заглињени шљунак и глина, што је показатељ 

прилива максималних поводањских вода овим каналом када се депонује наплавна 

глина и силт. 

                              
                             Слика бр.13     Боговинска пећина 

                                                         Извор:Немања Драгојевић 

 

Ниво сувих канала одговара вишем или старијем нивоу у оквиру генетске 

сукцесије система Боговинске пећине. Овај ниво је у оквиру пећинског система 

сачуван на висећим каналима, висећим деловима ових канала или највишем делу 

Главног канала. На појединим деловима овом генетском систему одговарају и нивои 

обрушених блокова који се висински везују за овај генетски систем.“29 

„У нивоу сувих канала активне су само процедне воде које значајно депонују пећинску 

сигу.У овом нивоу забележени су готово сви морфогенетскитипови сиге од којих 

арагонитски и калцитски кристали имају посебну вредност. 

                                                           
29 Група аутора, (2007 ): Споменик природе „Боговинска пећина“, Завод за заштиту природе Србије 

Београд, Београд, стр.14 
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Овом генетском нивоу припада група мањих канала код улаза, затим Источни канал, па 

више канала у систему Високог канала (урушени канал, одсечени меандри Високог 

канала, Уски канал и Дворана Блокова). 

Овом нивоу припада и нижи ниво Високог канала издвојен као Суви канал, затим 

Југозападни канал и систем висећих канала у оквиру Северног канала (Канал са 

кристалима, Дворана кристала, Канал са блоковима и Меандарски канал). 

Овом нивоу треба придодати и описане три дворане у оквиру Главног канала, али ове 

дворане осим висинске припадности сувом нивоу вероватно су зоне старих интезивних 

саламања.“30 

У близини улаза код вигледи улази се кроз процеп у мању дворану са блоковима, 

дужине 15 m. Ова дворана је уским каналом повезана са мањом двораном на левој 

страни Главног канала.Ови канали одговарају групи мањих канала код улаза. 

 

 
Слика бр.14    Пећински украс         Извор:http://www.pdpobeda.rs 
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 Источни канал се налази 150 m од улаза.“Улаз у овај канал је у таваници 

Главног канала на 8 m изнад дна овог канала. Издвојен је у ниво сувих канала.“31 

 

 Високи канал се пружа од Понорског канала до Дворане блокова.„Састоји се из 

више морфолошких целина укупне дужине без Сувог канала 455 m. 

Овај систем висећих канала започиње Урушеним Каналом чије се стрмо дно, затрпано 

блоковима, пење за 22 m изнад нивоа Сувог канала. 

Овај канал има изглед простране дворане дугачке 30 m и висине 10 m. 

У западном делу канала уочава се дробиа од распаднутог андезита.Урушени канал се кроз 

„шуму пећинских стубова“, каналом дужине 27 m, наставља у Високи канал. 

У овом делу Високи канал се пружа ка истоку и представљен је деловима одсечених 

меандара који се на више места преклапају са нижим Сувим каналом. 

Ови одсечени меандри су на 3,5 – 4 m изнад нивоа поменутог канала.  

 

Уски канал налази се у пределу споја Изворског, Главног и Сувог канала и 

представља издвојени фрагмент Високог канала који се спаја са Сувим и Главним 

каналом. Ово је систем канала укупне дужине 93 m чија је максимална висина изнад 

Главног канала 20 m. Ширина овог канала је до 3 m, а висина 5-6 m.  

У њему су депоноване значајне наслаге сиге.Делови Високог канала јављају се у пределу 

Дворане блокова.У ову дворану се улази кроз процеп у таваници канала дужине 20 m чији 

ниво је само 1 m изнад Главног канала. 

Овај канал се налази у пределу великих лонаца који преграђују Главни канал између 1278 

и 1390 m од улаза. 

 

Дворана блокова је стрмо нагнута ка северу са масом дробине по поду и више 

стрмих канала који су повезани са Главним каналом. 

Ова дворана је 7 m изнад нивоа Главног канала, дугачка је 25 m, широка 15 m и висока 

преко 15 m.“32 

 

 

                                                           
31 ибид 
32 Петровић Д., (1977 ):Морфологија и генеза Боговинске пећине, Зборник радова Географског института 

„Јован Цвијић“ Београд, Београд, књига 29, стр.81-102 
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Слика бр.15             Боговинска пећина                    Извор:http://www.phone-travel.com 

 

Суви канал повезује Главни канал са Понорским каналом.„Дугачак је 761 m и 

налази се 1 – 1,7m изнад нивоа периодичне пећинске реке, тако да га ни највише воде 

овог подземног водотока не потапају. Суви канал је напуштени ниво пећинске реке о 

чему сведоче наслаге старог релног шљунка.“33 

„Овај канал је зона значајног депоновања сиге, посебно у виду травертнских басена 

који местимично преграђују канал.Са таванице Сувог канала уочавају се делови 

помињаних одсечених меандара Високог канала. 

У пределу Високог и Сувог канала и подземног тока по правцу Понорски – 

Изворски канал, најбоље се уочава вертикална сукцесија у пећинском систему.Овде је 

Високи канал највиши генетски ниво изложен деструкцији извесним обрушавањем. 

Средњем нивоу одговара Суви канал који је релативно у блиској прошлости испао из 

хидролошке циркулације и ниво Понорског – Изворског правца који је ниво савремене 

хидролошке циркулације. 
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Југозападни канал је висећи канал дужине 132 m, који се одсеком висине 1,7 – 

2,3 m везује за Понорски речни канал нешто испред сифона.Канал је просечно широк и 

висок 6 метара и завршава се сифоном који је затрпан глином и силтом.Под овог 

канала покривен је овим седиментима у којима је усечено корито повременог тока који 

настаје од процедне воде. 

 

Систем висећих канала у оквиру Северног канала – у овај систем разгранатих 

канала улази се преко одсека висине 20 m у оквиру кратког канала који се одваја на 

почетку Северног канала.Одмах код овог одсека рачвају се Канал са кристалима, 

Дворана кристала, Канал са блоковима и Меандарски канал. 

Укупна дужина овог система је 441 m, а налазе се 20 – 30 m изнад нивоа Северног 

канала и ово су канали највеће висине у оквиру система Боговоинске пећине.  

Основна одлика овог система канала, који се пружа у два нивоа, је обиље 

депоноване сиге која подсећа на корале или је местимично у виду арагонитских и 

калцитних кристала одакле потичу и топоними појединих морфолошких целина. 

Према положају систем висећих канала је вероватно најстарији доточни правац, првог 

генетског нивоа Боговинског пећинског система. 

 

 Ниво стално хидролошки активних канала одговара најнижем генетском нивоу 

испод система Боговинске пећине.Ово је стално потопљени ниво крашке издани са 

гравитационим кретањем воде. Овом нивоу одговара систем Понорских канала у 

Главном каналу, затим хидролошки правац између Понорског и Изворског канала са 

Каналом са језерима и Изворским каналом и стално потопљени сифони у Понорском и 

Северном каналу.“34 

 
Слика бр.16   Боговинска пећина 

                                             Извор:http://srbija.superodmor.rs 

                                                           
34 Ибид, стр.16, 17 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

32 
 

Слика бр.17              Ниво хидролошки активног канала 

                                                                                             Извор:http://4.bp.blogspot.com 

 

  

„Систем понорских канала налази се око 380 – 402 m од пећинског улаза испод 

нивоа подаГлавног канала.Овај нижи ниво канала на преко 20 m представља 

карактеристичну подземну скрашћену понорску зону. 

Одговара систему нижих канала који су у време хидролошког минимума истражени на 

дужини од 151 m. Овај систем канала се спушта испод нивоа Главног канала за 12,6 m, 

што одговара најнижем нивоу истражених канала Боговинске пећине.  

У време хидролошке активности подземне реке у Главном каналу део вода ове реке 

отиче овим понорским системом. Испред овог понорског система око 30 m од Дворане 

II налази се „Кратки бочни канал“ који се спушта према понорској зони. 

На крају овог канала чује се речни ток који пресушује само током изразитих 

хидролошких минимума. 

 

 Канал са језерима је морфолошки наставак Понорског канала.Истражена 

дужина је 115 m. Ово е канал са низом међусобно повезаних пећинских језера. 

Широк је 0,5 – 5 m са максималном висином до 5 m. Одликује се одсуством кластичних 

седимената што указује на велику брзину подземне воде и доминантни правацњеног 

отицаја у условима поводња. Канал се завршава сифонском двораном пречника 7 m. 
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Изворски канал је део генетског система периодичне хидролошке 

циркулације.Ово је јединствени канал, који је дугачак 296 m. Покривен је системом 

повезаних пећинских језера, а завршава се изворским сифонским језером. У овом 

каналу заступљене су каскаде, а ширина канала је 1,5 – 8 m и висина 1-5 m. 

 

Сифон (1) налази се на крају Понорског канала на 2650 m од пећинског 

улаза.Представљен је сифонским језером дужине 10 m и ширине 5 m. 

Дно овог сифонског басена покривено је шљунком и песком са матриксом од 

кристалних шкриљаца. Из сифона истиче главни ток подземне пећинске реке.“35 

 

 „Сифон (2) налази се у Северном каналу у оквиру сифонске дворане пречника 8 

m. Ово је стално потопљено сифонско језеро које је једним делом запуњено наплавном 

глином. Судећи према овој одлици изгледа да је Северни канал повремени правац 

прилива максималних поводањских вода која депонује наплавну глину и силт.“36 

 

 
Слика бр.18           Корална дворана – Боговинска пећина 

                                                                                      Извор:http://srpskoblago.rs 

 

 

 

 

                                                           
35Ибид, стр. 16, 17 
36 Ибид, стр.17 
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3.3.КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Црноречка котлина је смештена у долинско – котлинском и планинском 

простору Источне Србије, под једнаким утицајима климатских фактора са запада и 

истока, севера и југа, које одређују типове времена и особености поднебља. 

Клима на подручју Бољевачке општине је умерено – континентална са преласком у 

субпланинску.„Због широке отворености према Влашкој низији, запажају се јаки 

климатски утицаји са истока, па је време у Бољевцу и његовој околини често сасвим 

различито од времена у централној Србији. Клима се одликује дугим, топлим и сувим 

летима, хладним иснеговитим зимама, са израженим прелазним годишњим добима 

(пролеће и јесен), при чему је јесен топлија и сувља од пролећа. У највишим деловима 

планинског рељефа прелази у благу планинску климу.“37 

 

3.3.1.ТЕМПЕРАТУРА И РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

 

Температура ваздуха је од посебног значаја за развој биљака у вегетационом 

периоду.Негативан утицај имају екстремне температуре, које изазивају разна 

оштећења.Максималне температуре повећавају испаравање и смањују влагу земљишту, 

због чега се успорава развој биљака, док минималне температуре изазивају разна 

оштећења код биљака у вегетационом периоду.Такође, од термичког режима зависе и 

хидролошке прилике. 

Средња годишња температура ваздуха у Бољевцу за период од 2000. – 2011. 

године приказана у табели број 1, је 7,1 ºС, по којој се у односу на ниже терене читаве 

Тимочке крајине, може сматрати хладнијим.  

Најхладнији месец у Бољевцу је јануар ( -3,7 ºС ) , док је фебруар ( -2,6 ºС ) у просеку 

хладнији од децембра ( -1,9 ºС ), из чега можемо закључити да је друга половина зиме 

хладнија од прве.  

Најтоплији месец у години је август ( 17,7 ºС ), док је јул ( 17,6 ºС ) у просеку топлији 

од јуна ( 15,3 ºС ), што значи да је друга половина лета топлија од прве.  

Јесени су у овом крају су топлији од пролећа, што је карактеристика маритимности 

читаве наше земље.Топла половина године обухвата период април – октобар. 

                                                           
37 Вељковић С., (1986 ): Бољевац и околина, Историјски архив „Тимочка Крајина“, Зајечар, стр.7 - 231 
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Разлика између највише средње месечне температуре ( август 17,7 ºС. ) и најниже ( 

јануар -3,7 ºС ) је ( 28,9 ºС ).  

Апсолутни максимум температуре ваздуха износи 20,6 ºС ( јул – 2007. година ), а 

апсолутни минимум -8,2 ºС ( фебруар – 2003. година ).  

Зиме су у овом крају врло променљиве из године у годину, док су лета скоро 

константно топла.  

Највећу променљивост у погледу температуре показује месец фебруар, јер се 

појединих година може показати са температуром која одговара чак и топлом марту, да 

би се других година показао као веома хладан, какав се чак не јавља ни јануар. 

Идући ка летњим месецима, ова променљивост опада, из чега се закључује да су лета 

знатно стабилнија у овом погледу.Јесењи месеци показују нешто већу стабилност од 

пролећа. 

 

Табела бр. 1        Средње месечне и годишње температуре ваздуха општинеБољевац 

                                                          за период 2000. – 2011.године 
Год.  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Ср.г.

вр. 

2000 -6,6  -1,4  1,4  9,3  13,4  16,4  18  20  11,7  7,8  6,3  1,7  8,2  

2001 -2,1  -1  5,2  5,7  11,9  12,9  17,2  18,6  11,5  10,3  0,3  -6,8  6,9  

2002 -3,4  3,1  3,8  5,3  13  16  17,9  15,4  11,7  7,7  4,4  -4,8  7,5  

2003 -4,1  -8,2  0,3  4,5  15,2  18,1  16,9  20,5  11,4  5,2  4  -1,7  6,8  

2004 -5,8  -2,4  1  7  9,5  14,2  16,9  16,6  11,9  9,7  2  -1,1  6,6  

2005 -3,1  -5,8  -0,9  6  11,5  13,7  16,8  15,2  12,8  6,7  1,3  -2,1  6,0  

2006 -6,5  -3,5  0,5  7  11,6  14,4  18  15,8  12,5  9,5  3,5  0,5  6,9  

2007 2  0,1  2,7  8,6  12,7  17,3  20,6  18,4  10,8  6,6  -0,2  -2,9  8,0  

2008 -3  0,4  2,8  7,7  12,3  16  16,6  18,1  10,9  8,9  2,4  -2,3  7,5  

2009 -3,6  -3,9  0,4  8  12,9  14,9  17,1  17,8  16,6  6  0,6  0,1  7,0  

2010 -5,9  -3,1  0,5  6,5  11,4  15,1  17,1  18  12  3,7  7  -2,6  6,6  

2011 -2,4  -4,6  1  6,3  11  14,9  17,1  17,8  16,6  6  0,6  0,1  7,0  

 -3,7 -2,6 1,6 6,8 12,2 15,3 17,6 17,7 12,3 7,4 3,1 -1,9 7,1 

Извор: Хидрометеоролошки завод Зајечар 
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Релативна влажност ваздуха је важан климатски елемент, који представља 

степен засићености ваздуха воденом паром.Распоред релативне влажности током 

године зависи од температуре ваздуха, апсолутне влажности и количине падавина. 

Кад расте температура ваздуха, релативна влажност опада и обрнуто. 

Бољевац са околином припада области доста високе годишње вредности 

релативне влажности ваздуха ( 78 % ). Висина ове вредности скоро одговара 

вредностима релативне влажности ваздуха планинских шумовитих терена западне 

Србије, а последица је непосредна близина великих шумских комплекса Кучајских 

планина. 

 

У табели број 2 може се видети да највећу вредност релативне влажности 

ваздуха имају зимски месеци ( децембар – 85,9 % и јануар – 85,8 % ), док идући ка 

летњим месецима она опада, тако да свој минимум достиже у јулу (70,3 %) и августу 

(69,8 %). Јесењи месеци показују нешто већу вредност релативне влажности ваздуха 

него пролећни месеци. 

 

Табела бр.2        Релативна влажност ваздуха (средње месечне и годишње 

                                вредности) у  Општини Бољевац запериод 2000-2011.год.  

 
Годи

на  

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

вр. 

2000 86  84  72  69  64  56  57  48  75  85  80  77  70,8  

2001 87  82  76  77  76  79  76  67  80  79  83  87  79,1  

2002 80  70  67  74  68  73  75  85  78  77  80  89  76,3  

2003 89  85  73  73  62  65  71  49  76  83  84  83  74,5  

2004 87  80  79  73  73  78  70  75  75  83  87  87  78,9  

2005 85  85  78  72  78  74  77  86  84  86  82  91  81,5  

2006 87  86  79  76  69  79  68  75  79  78  80  78  77,8  

2007 77 86 80 53 77 68 49 71 80 85 87 84 74,8 

2008 82 78 75 75 75 76 70 65 79 85 88 92 78,3 

2009 91 90 86 72 73 77 73 74 73 90 78 91 80,7 

2010 93 91 81 81 80 84 83 75 80 89 77 87 83,4 

2011 86 82 79 69 77 76 74 68 64 79 80 85 76,6 

Ср.в 85,8 83,3 77,1 72 72,7 73,6 70,3 69,8 76,9 83 82,2 85,9 77,7 

Извор: Хидрометеоролошки завод Зајечар 
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3.3.2.ОБЛАЧНОСТ И ИНСОЛАЦИЈА 

 

Облачност је величина видљивог неба покривеног облацима.Континенталност 

источне Србије, а самим тим и територије општине Бољевац, опредељује релативно 

малу облачност. 

У табели број 3 може се видети да је годишњи просек 6,1 десетина неба под 

облацима, са максимумом у зимском периоду, а минимумом у лето. 

 Највећа облачност је у децембру и јануару ( 7,4 десетина ), а најмања у августу 

( 4,2 десетина ). Јесени су са нешто већом облачношћу од пролећа.С обзиром да 

облачност у нашој земљи опада ка истоку, а расте са висином, могло би се 

претпоставити да се облачност смањује ка нижим теренима источно од Бољевца, а 

расте ка западу, на теренима са већом надморском висином. Годишња вредност 

инсолације у овом крају износи 2030,9 часова. Највеће трајање је забележено у јулу ( 

290,8 h ). Идући ка зимским месецима трајање сунчевог сјаја опада, тако да у децембру 

достиже најмању вредност ( 68,7 h ).  

Пролећни месеци су у просеку са нешто дужим трајањем осунчавања од јесењих. 

 

Табела бр.4       Облачност ( средње месечне и годишње вредности ) општине 

                                           Бољевцу за период 2000. – 2011. године 
Год.  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Ср.г 

Вр. 

2000 7,1  5,8  6,3  6,8  4,1  2,8  3,6  1,7  5,8  6,7  6,4  6,2  5,3  

2001 8,4  6,67  7  7,1  6,9  5,6  5,1  3,5  7,2  4,5  7,4  7,6  6,4  

2002 6,7  5,5  5,8  7,2  5,6  5  5,8  6,9  5,7  6  7,5  8,2  5,3  

2003 8  7  4,5  7  5,1  3,4  4,9  3,1  5,3  7,2  7,3  6,6  5,8  

2004 7,8  6,7  6,8  7  6,6  5,6  4,5  4,6  5,5  5,8  7,9  7,3  6,3  

2005 7,3  7,3  7  6,1  6,6  5  4,9  6,6  6,6  7,4  7,1  8,1  6,7  

2006 6,7  7,5  7,9  7,1  5,8  5,5  4  5,5  4,9  5,3  6,4  5,6  6,0  

2007 6,1  7,6  6,4  2,9  6,3  3,7  2,1  4,3  6,1  7,2  7,7  7,5  5,7  

2008 6,4  5,5  6,7  6,8  4,6  4,9  4,6  2,9  6,3  5,1  7  7,8  5,7  

2009 7,6  8,1  7,8  5,5  5,5  6  3  3,7  4,7  7,4  5,8  8,4  6,1  

2010 8,3  8,7  6,9  6,6  7,2  6,1  4,5  3,6  5,9  7  5,5  7,2  6,5  

2011 8,2  8,2  6,9  6,4  7,1  6,6  6  4,5  5  6,7  7,2  8,2  6,8  

Ср.г.

вр. 

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

Извор:Хидрометеоролошки завод Зајечар 
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Табела бр.5         Осунчаност ( средње и годишње вредности ) општине Бољевац 

                                                         за период 2000. – 2010. године 
Год.  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Ср.г. 

Вред. 

2000.  105,1  114,2  186,8  213  309,8  352,7  316,4  350,7  189  117,7  125,5  107,5  207,3  

2001.  48,2  115  139,8  153,8  188,9  219,7  287,6  301,3  169,9  207  70,9  71,9  164,5  

2002.  102,8  139,3  168,7  151,5  244,3  269,7  230,9  170,7  155,3  140,3  88,2  33  157,8  

2003.  53,4  78,5  210,5  146  262  319,8  261,2  323  175,7  111,1  74,1  97,9  176,1  

2004.  47,4  92,6  133,2  158,4  201,5  221,3  269,5  248,7  193,9  165,1  69,7  52,8  154,5  

2005.  69,1  72,7  127,7  170,4  192,2  264,1  256,3  173,7  138,5  111,6  105,9  29,8  142,6  

2006.  89,2  88,1  115,9  146,3  241,7  243  323,1  229  217,5  179,9  102,2  112,4  174  

2007.  117,1  73,9  146,1  308,6  229,3  307  375,3  262,3  170  103,1  81,8  74,8  187,4  

2008.  115,3  144,2  154,8  140,2  257  243,6  286,5  326  144,5  182,2  80,6  59,2  177,8  

2009.  60,2  52  100,9  197,2  253,7  235,7  324,8  278  198,2  107,2  117  37,4  163,5  

2010.  27,6  43,7  131,6  155,9  179,7  209,2  267,2  360,2  172,7  99,3  143,5  78,9  155,7  

Ср.вр 75,9  92,2  146,9  176,4  232,7  262,3  290,8  274,8  175,0  138,5  96,3  68,7  169,2  

Извор: Хидрометеоролошки завод Зајечар 

 

 

 
Слика бр.19         Боговинска пећина     Извор:Немања Драгојевић 
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3.3.3.ПАДАВИНЕ 

 

Осим топлоте, за развој биљног света и привредну делатност људи од нарочитог 

значаја је количина падавина и њена расподела по месецима (плувиометријски 

режим).Вредности средњих месечних висина падавина исказане су у табели број 5. 

Максималне дневне количине падавина нису велике, али, у изузетним 

ситуацијама могу прећи 80 mm по метру квадратном, због веће отворености Бољевца 

према северозападу, одакле најчешће стижу влажне ваздушне масе које доводе до 

великих падавина. Снежне падавине се у просеку јављају 60 дана годишње, а 

максимална висина снежног покривача је 160 cm. Просечна висина падавина у 

Бољевцу и његовој околини је око 850 mm. Највише падавина се излучи у пролеће и 

јесен, а најмање зими и у току лета.  

Посматрајући период за 2000. – 2011. годину, највише падавина је излучено у 

јуну ( просечно 99,5 mm ), а најмање у марту ( просечно 52 mm ).  

Зимске падавине су често представњене снегом који се задржава у просеку 26,3 дана, 

максимално 80 дана, најдуже на планини Ртањ. Просечна дебљина снежног покривача 

износи 101.1 cm. 

 

Табела бр.6                Средње месечне и годишње висине падавина општине  

                                                  Бољевацза период од 2000. до 2011.године 
Год.  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Ср.год 

Вред. 

Год. 

Вис. 

Падав. 

2000.  83,7  24,9  66,1  69,3  47,0  35,1  52,5  18,0  110,2  17,9  42,5  33,5  50,1  600,7 

2001.  38,5  56,5  65,9  79,6  65,1  138,5  16,2  11,2  180,9  19,5  41,3  22,9  61,3  736,1  

2002.  20,2  5,9  23  64,6  80,4  70,4  166,4  141,7  91,7  104,1  43,3  80,9  74,4  892,6  

2003.  60,9  43,2  15,7  91,7  80,7  57,7  87,6  9,8  82,1  144,3  41,9  43,5  63,3  759,1  

2004.  100,3  85,4  45,2  62,7  70,8  159,4  54,5  38,3  58,8  92,4  147,2  29,8  78,7  944,8  

2005.  67,9  69,3  51,8  71,7  102,7  42,7  137,3  164,6  88,6  78,5  46,3  102,9  85,4  1024,3  

2006.  56  66,6  67,5  93,2  62  201,2  67,6  109,5  40  23,8  65,1  53,3  75,5  905,8  

2007.  69,2  55,6  45,6  18  131,4  80,6  5,2  83,9  47,8  161,4  141,4  31,8  72,6  871,9  

2008.  56,9  14,6  68,5  105,1  33,2  84,6  52,5  38,4  130,3  54,5  47,2  177,6  71,9  863,4  

2009.  60,5  59,9  99  23,1  42,8  156,9  62,8  90,4  31,5  129,5  141,6  90,3  82,4  988,3  

2010.  80  88,2  36,2  106,7  139,7  125,9  58,3  47,4  90,1  139,9  29,4  82,6  85,4  1024,4 

2011.  25,4  52,4  38,9  29,1  63,7  41,1  200  18,3  31,6  41,9  8,9  38,9  49,2  590,2  

Ср.вр 59,9  51,9  51,9  67,9  76,6  99,5  80,1  64,3  81,9  83,9  66,3  65,7  70,8  850,1  

Извор:Хидрометеоролошки завод Зајечар 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

40 
 

3.3.4.ВЕТРОВИТОСТ  

 

Ветар је веома важан елеменат поднебља овог подручја, јер утиче на 

температуру ваздуха, његову влажност, испаравање и количину падавина.Сем тога, 

ветар има утицаја и на привредне делатности. 

Доминантни ветрови на Бољевачком подручју дувају из североисточног, 

источног и северозападног правца односно, Бољевац припада кошавском подручју који 

дува из правца истока и југоистока.“ Јаких ветрова са брзином већом од 14 m/s има у 

просеку 24 дана, док олујних има само 2 дана.Кошава најјаче дува у октобру и 

новембру, односно, у позну јесен и у току зиме, када његова јачина износи у просеку 

5,1 Бофора а од силине ветра стварају се високи снежни наноси ( сметови ). 

Честобродичка клисура, превој Табле и Турско ливађе, одувек су познати као предели 

где се у току зиме саобраћај одувек одвија у веома тешким условима и где се путеви са 

тешком муком одржавају. Други ветрови су горњаки они су делом фенског карактера и 

мање јачине.“38 

 
Слика бр.20              Боговинска пећина  

                                                                 Извор:  Немања Драгојевић 

 

 

 

                                                           
38 Група аутора, (2010 ): Стратегија развоја пољопривреде општине Бољевац 2010 – 2015,  Општина 

Бољевац, Бољевац 
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Клима Боговинске пећине – цело подручје Споменика природе „Боговинска 

пећина“ има умерено континенталну климу. Колебања температуре нису тако изражена 

као у источном делу Црноречке котлине. 

 

Што се тиче климе у пећини све „док није пробијен тунел између тачака 1 и 2, 

Боговинска пећина припадала је типу затворених пећинских система.Може се рећи да 

је и остала затворени систем, с обзиром на скромне димензије тунела и одсуство 

струјања ваздуха, јер је крај Главног пећинског канала веома удаљен, а не постоје 

видљиви отвори. 

Слабије струјање ваздуха, осећа се само између вигледа – отвора на таваници, 

високог 24,5 m и улаза у пећину. Према томе, микро клима у пећини углавном је 

стабилна, без већих спољашних утицаја, изузев на краћем улазном потесу. 

За време истраживања дела пећине намењеног туризму 09.02.2007.године, 

температура код т.20 износила је  10,5 ºС, а релативна влажност ваздуха износила је 

97%. Истог дана, изван пећине, температура је износила 14 ºС, а релативна влажност 

ваздуха 57%.“39 

Нова провера која је извршена 19.10.2008.године приказана је у табели број 3, 

где се примећује да је температура и релативна влажност ваздуха код исте тачке остала 

стабилна. 

 

Табела бр.3   Температура и релативна влажност ваздуха у 

                     Боговинској пећини дана 19.10.2008.године 

Тачка  Температура – oC Релативна влажност  % 

Изван пећине 14,0 67 

Т. 1 12,0 77 

Т. 4 10,0 97 

Т. 7 10,0 97 

Т. 12 10,8 97 

Т. 20 10,2 97 

Т.26 10,2 97 

Извор: Лазаревић Р. ,(2010): Боговинска пећина, Желнид, Београд,стр.43 

 

                                                           
39 Лазаревић Р.,( 2010 ): Боговинска пећина, Желнид, Београд, стр.43 
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3.4.ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

На територији општине Бољевац се налазе значајни водни ресурси.Река Црни 

Тимок је најзначајнији водени ток са врелом у Кривом Виру и током кроз читаво 

подручје општине. Северно и јужно од долине којом протиче Црни Тимок је брдско 

планинско подручје испресецано многобројиним водотоковима, притокама Црног 

Тимока, међу којима су: Радованска река, Лозица, Мировштица, Арнаута, Боговинска 

река, Грабовачка река и Злотска река.  

„Све реке на територији Бољевца су реке малог пада и мирног тока, осим што је 

проблем да су на појединим деловима река корита плитка и долази до изливања у 

периоду наглог топљења снега.Главном водотоку су и притоке потоци, који се само 

јављају после зиме, приликом отапања снега или који настају приликом обилних киша 

а након тога у врелим летњим данима пресушију. 

Режим нивоа реке је динамичан и карактерише се честим и наглим осцилацијама са 

годишњим амплитудним колебањима.Сви водотоци припадају кишно-снежном режиму 

умерено-континенталне варијанте.Период високих вода траје од половине јануара до 

краја априла, а период средње и ниске воде је углавном у летњем сушном и јесењем 

периоду од јуна до децембра месеца. Ниво водотока и режим водостаја редовно се 

прати у току године и према до сада вршеним мерењима амплитуда колебања водостаја 

износе око 3 метара.“40 

На територији општине присутна су и многобројна врела од којих поједина 

карактерише велика издашност воде.„На потесу Тимок-Врело,село Криви Вир налазе 

се два водом веома богата извора под називом Пећура и Врело, на потесу Река, атар 

села Кривог Вира налази се извор Лозица-Бук и низводно водотоком реке Црни Тимок, 

налазе се још 10 безимених извора са топлом водом.  

На подручју села Јабланица налазе се два врела и то: врело Радованске реке и врело 

Грозничевац. На атару села Луково налази се Луковско врело и на потесу села 

Боговине је Боговинско врело и врело Мрљиш.“41 

 

 

                                                           
40 Јовановић М., ( 2010 ): Потенцијали привредног развоја Тимочке Крајине – Потенцијали привредног 

развоја општине Бољевац, Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент Зајечар, Зајечар, стр.41 - 44 
41 Ђимиш С., (2014 ): Пољопривредно земљиште општине Бољевац, ЛАНДНЕТ Београд, Београд,  



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

43 
 

3.4.1.ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ  

 

Извор Пећура (врело Црног Тимока)42 – Комплекс реке Црног Тимока назива се 

Пећура и састоји се од главног извора и другог извора који је знатно слабији, али, ова 

два извора нису повезана. Вода са ова два неповезана крашка врела избија из пећина и  

одмах пада преко малих одсека у долину и чини речицу широку четири метара. 

У сушном периоду извор доста ослаби али није запамћено да је икада пресушио. 

За време великих киша или након топљења снега, вода се замути што значи да овај 

извор прима површинске воде. 

Оба врела је налазе се на приближној надморској висини. Највише се налази на  375 m 

надморске висине,а ниже на 366 m надморске висине, па због неприступачности терена 

на којем се извори налазе мештани нису у могућности да користе воду са извора. 

Ова врела су стална врела а минимална количина воде коју дају ова два извора износе 

око 150 l/s. 

Извор Врело (извори термалне воде)43– око 200 m од врелаЦрног Тимока, 

непосредно на десној страни корита налази се неколико термалних извора. Прва два 

избијају на око 362m надморске висине од главног - Пећуре, у самом насељу, и 

удаљени су 10 m од корита Тимока и дају 0,7. Њихова температура је 16,2 ºС .  

Најјаче врело – Бања каптирано је за купатило. Његова температура је 21,8ºС  а даје  

10 l/s.  

 

3.4.2.ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

 

Река Црни Тимок, припада црноморском сливу, хидрографског система 

Дунав. Извире испод планине Велики Маљеник у области Кучајских планина, у дну 

кречњачког облутка из две пећине и два крашка врела на 375 m надморске висине. 

„Издашност воде креће од 71 до 3.240 l у секунди.Дужина тока Црног Тимока 

износи 84 km, а површина његовог слива обухвата 1.233 km². 

Два тока од извора Пећура са хладном водом и извора Врело са топлом водом се 

спајају и настаје водоток реке Црног Тимока. 

                                                           
42 Петровић Д.,(1970):Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија, посебно издање књига 22, 

Географски институт „Јован Цвијић“ Београд, Београд, стр.70 
43 Ибид стр.71 
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Одатле тече ка северо-истоку и након 84 km спаја се са реком Бели Тимок код Зајечара, 

тачније спајају се око 2 km северо-источно од Зајечара на 118 m надморске висине и 

спајањем заједно чине реку Велики Тимок или само Тимок. 

Долина Црног Тимока је композитна са алувијалним равнима дуж целог тока и 

очуваним старим терасама и састоји се од три котлине и две клисуре.Река протиче кроз 

Кривовирску котлину по широкој алувијалној равни и рачва се на рукавце. 

Код села Лукова, улази у Јабланичку клисуру и тече кроз њу 20 km праволинијски а 

низводно од ушћа Радованске реке изразито меандрира.Алувијална раван око реке 

широка је до 1.000 m. Пошто прими десну притоку, реку Арнауту, спушта се у 

Сумраковачко-шарбановачку котлину. 

Низводно Црни Тимок се пробија кроз 22,5 km дугачку клисуру Баба Јоне. 

Својим током, ова река, извијугана, углавном усечена у андезиту има седам 

укљештених меандара, и код села Звездан улази у Зајечарску котлину којом тече на 

дужини од 15 km до састава са Белим Тимоком.  

Само речно корито широко је од 15 до 20 m а усечено од 2 до 3 m.“44 

Највиши водостаји и највећи протицаји ове реке и његових притока су марта и априла 

месеца, који потичу од отапања снежног покривача на планинама и пролећних киша. 

Река Лозица– извире на североисточној страни, на огранцима планине Ртња. 

Ток реке је 4 km и улива се у реку Црни Тимок. 

Река Радованска45– лева притока Црног Тимока, извире на висоравни Тилва 

Њалте. Има разгранату изворишну челенку.Њен источни крак извире испод Краку 

Јаноша на 820 m надморске висине, а западни испод Илијиног врха на 960 m надморске 

висине.Горњи ток реке је усечен у палеозојиским шкриљцима, а њена долина 

изграђена је шкриљацима и кречњаком.На месту где лактасто скреће, река је усекла 

испод крашке висоравни Беле воде клисуру Жљебуру. Око 2 km низводно од улаза у 

клисуру стални ток Радованске реке увире у пећину Пећуру на висини од 430 m. 

Изнад пећине је Сува долина Жљебуре, са вртачама по дну, а на њеном завршетку се 

јавља врелска пећина удаљена око 300 m од понорске.Након 21 km површинског тока и 

природног пада од 380 m код села Јабланица улива се у Црни Тимок. 

                                                           
44 Дукић Д., (1975): Хидрографске особине Источне Србије, књига 26, Зборник радова Географског 

института „Јован Цвијић“, Београд, стр. 73, 74 
45 Петровић Д.,(1970):Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија, посебно издање књига 22, 

Географски институт „Јован Цвијић“ Београд, Београд, стр.59 
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Река Мироштица-извире у подножју планине Ртањ а ток ове реке је свега 6 

km и улива се у Црни Тимок нешто изнад ушћа Радованске реке. 

Река Змијанац- лева притока реке Арнауте, извире на огранцима планине 

Ртањ на коти 785 на месту званом Гарваница. 

Река Арнаута- је десна притока Црног Тимока, извире на 654 m надморске 

висине, на такозваном Баба-Станином врху.Извире из три врела који су слабије 

издашности а врела се налазе у ливадама.Слив реке административно у целини 

припада општини Бољевац, и од изворишта ка ушћу има приближно правац пружања 

северозапад-југоисток.Кота ушћа у Црни Тимок износи 223 m, док је кота изворишта 

на 610 m надморске висине. Слив реке Арнауте је претежно брдовит са просечним 

нагибом од 23,10%.  

Боговинска река-извире на југоисточном ободу планине Јужног Кучаја на 

надморској висини око 494 m. Ова река је понорница, тече кроз висораван Тилва Њате 

а затим кроз усекле кречњачке зоне и дубоке кањонске долине атара села Боговине. 

Ширина реке је 2,5 km а дужина 7 km.  

 
Слика бр.21                 Боговинска река 

                                                            Извор:http://static.panoramio.com 

 

Боговинска река  настаје од више извора који крећу са падина Малиника и она је 

лева притока реке Црног Тимока, у који се улива након састава са Грабовачком реком, 

источно до рударског места Боговина. За време лета, Боговинска река у потпуности 

пресушује. 
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„У кориту Боговинске реке нема видљивих понора, али постоје бројне издухе, 

пукотински системи, који гутају воду.У зависности од количине воде, дужина речног 

тока се продужава, а при изузетно великим водама, тече читавом дужином Боговинске 

реке, чији је узводни слив изграђен од кристаластих шкриљаца. Ова река носи назив и 

Сушица.“46 

„Хидрографска веза између понора и издуха у кориту Боговинске реке и главног 

врела у пећини, потврђена је наслагама песка и шљунка од кристалних шкриљаца, који 

је исталожен дуж Главног канала. 

Извори на крају пећине, нижи су од корита Боговинске реке 50 m, при хоризонталном 

растојању од око 100 m. У току лета, на појединим деоницама Главног канала, протицај 

се креће од 4-8 l/s.“47 

 Пећинска река–Боговинска пећина је сложен и разгранат пећински систем, 

који се састоји из три, морфолошки и хидролошки јасно издвојена нивоа пећинских 

канала: Високог, Главног и Понорског. 

Од Сифонског врела на крају пећине 276,5 m надморске висине до улаза у пећину, 

простире се Главни канал Боговинске пећине дужине 2.650 m. Дуж канала уочава се 

корито пећинске реке ширине 3-5 m. 

 
Слика бр.22    Пећинска река-Боговинска пећина 

                                            Извор:http://static.panoramio.com 

 

„Пећинска река, периодски и стални ток, добија воду из Боговинске реке,која у 

луку обилази крашку плочу, где је изграђена пећина. Део воде добија и од директних 

падавина, које прима крашка плоча.“48 

                                                           
46 Лазаревић Р., (2010): Боговинска пећина, Желнид, Београд, стр.42 
47 ибид 
48 ибид 
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Пећинска река тече читавом дужином Главног канала само за време кишног периода,у 

пролеће после отапања снега или јаких киша. Протицај пећинске реке тада износи 50-

500 л/с.49Главни канал је при самом дну сужен на ширину корита пећинске реке, благо 

је нагнут и меандрирака излазу пећине. У каналу постоји 4-6 ерозивних тераса, 

релативне висине до 6 m. Дно му је покривено шљунком од кристаластих шкриљаца, 

пореклом из средишњих делова масива Кучаја. У плитко издубљеним деловима канала 

задржава се вода и на тим местима долази до образовања језераца, чија дужина 

достиже и 10 m.У једном од таквих језераца, измерени су температура и pH вредност 

воде50: t:8,9 C, pH=7,2 (16. август2007.године). 

 

Главни канал Боговинске пећине је виши крак пећинске реке, чији је стални ток 

испод данашњег дна пећине у Понорском каналу.У пролеће и јесен долази до 

повећаног притицања воде.Дуготрајне кише и топљење снега обогаћују издан и 

површинске токове, па нижи стално хидролошки активни канал не може да прими све 

воде пећинске реке, те се она прелива у Главни канал и тече пећином као периодски 

ток.На крају пролећне сезоне, падавине се смањују, а тако и протицај вода коју носи 

периодски ток у Главном каналу.Тада престаје истицање подземног тока из пећине, он 

се сукцесивно скраћује, губећи своју воду у понорима. 

Део Главног канала, од Сифонског врела-„језера“ (276,5 m) где пећинска река-

понорница извире, до понора је дужине 388 m. На дну се запажају два левкаста отвора 

пречника од по један метар. То су инверсни кракови сифона, којим дотиче вода 

подземног тока. 

 
Слика бр.23  Пећински накит – Боговинска пећина 

                                              Извор:Немања Драгојевић 

                                                           
49 ибид 
50 ибид 
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 Сифонско врело- „језеро51“ је широко 6-7 m и наткривено је метар високом 

таваницом. Воде сифонског врела потичу од површинских вода Боговинске 

реке.Сифонско врело се налази 50 m испод корита Боговинске реке, од кога је, у 

хоризонталном правцу, удаљено само око 100 m. 

Максимална издашност врела је процењена на 1,5 m 3/s. Врело је без воде једино за 

време изразито сушних година. Главни понорски крак у којем нестају воде пећинске 

реке је дугачак 31 m. Воде овде подземно теку, а потом, сифонски извиру у западном 

каналу, два метара испод Главног канала. Од Главног канала се одваја и Понорски- 

сифонски канал.Дужина овог канала од места рачвања до крајњег сифонског дела је 

115 m, сифонска дворана је 7 m. 

 

„Препознатљива је по низу језера, због чега је и назван „каналом са 

језерима“.Најдужи бочни хидролошки активни канал је Изворски канал. Он се такође 

одваја од Главног канала и од рачвања до изворског  сифонског језера је дугачак 296 m. 

Карактеристичан је по појави каскада. Максималне ширине је 8 m, а висине 5 m. 

Западни бочни канал је хидролошки један од најинтересантнијих канала Боговинске 

пећине. Удаљен је 1940 m од улаза, дугачак 35 m, широк 2-5 m и висок 3 m. 

Инверсно је нагнут за 1,5 m. На његовом крају је „језеро“ величине 4,5 x 2 m, чија је 

дубина, при минималном нивоу 0,3 m52.  

 

 Сифонски извор је облика левка, ширине 0,5 m и смештен је на западној страни 

„језера“. На наспрамној страни језера, постоје бројне издухе и два понора, који су у 

висини минималног нивоа „језера“. За време летње сезоне, издашност извора је 

најмања и износи 3-4 l/s, ниво „језера“ је 0,3 m, а количина воде која дотиче из 

сифонског извора, једнака је количини коју гутају понори и издухе на супротној страни 

„језера“. Када се повећа притицање, ниво „језера“ расте, јер понори и издухе нису у 

стању да приме сву воду, и пошто достигне ниво од 1,5 m од дна језерског басена, вода 

почиње да тече у Главни канал, као периодски речни ток. 

 

 

                                                           
51 ибид 
52 ибид 
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 Корито овог периодског речног тока је 0,5 m ниже од дна узводног фосилног 

дела Главног канала. „Језеро“ представља добар пример привидног пресушивања 

врела, а веома значајно, из разлога, што се механизам његовог рада при минималном 

нивоу  „језера“ може непосредно посматрати.  

 

Сифонски извор бочног Западног каналаје у директној вези са понорским 

сифоном пећинске реке у изводном делу Главног канала. 

Максимални протицај подземног тока бочног Западног канала је око 1m/s.53“ 

 

 

3.5.ПЕДОЛОШКИ ПОКРИВАЧ  

 

Геолошки процеси, и други природни чиниоци, условили су и доста 

разноврстан и сложен педолошки покривач на простору Бољевца. 

Основне карактеристике ових земљишта на подручју општине Бољевац су : богатство 

варијетета, класа и поткласа, неуједначен степен плодности или бонитета и мозаичност 

у његовом просторном размештају.  

Највеће пространство и потенцијално најпродуктивније површине су под смоницом на 

андезитском терену, који се простире од села Злота до села Доброг Поља. 

Типична смоница, на језерским седиментима обухвата западни део атара села 

Сумраковца, на неогеним седиментима и лапорцу смонице има између села Подгорца и 

села Сумраковца и уз обале Црног Тимока. 

Смонице у има у мањим острвцима између села Валакоња и села Савинац и у нижим 

деловима предела села Доброг Поља. 

Нешто гајњаче има уз Црни Тимок, око села Кривог Вира и села Лукова, као и у делу 

атара села Оснић. 

Узани појас алувијалних наноса у горњем току Црног Тимока, и знатно шири у 

средњем делу његовог тока, око села Боговине и Сумраковца, углавном је иловастог 

састава са песком и шљунком на дубини од 80 до 150 cm54. 

На пространим деловима Кучаја, падинама Малиника и Ртња, су велике површине 

рендзина и смеђег земљишта на кречњаку или планинска кречњачка црница. 

                                                           
53 ибид 
54 Група аутора, (2010 ):Стратегија развоја пољопривреде општине Бољевац 2010-2015, Општина 

Бољевац, Бољевац 
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3.6.ФЛОРА И ФАУНА 

 

Климатски услови значајно утичу на развој биљног и животињског света на 

територијиБоговине, па је с тога предео заштићеног подручја Споменика природе 

„Боговинска пећина“ изузетно богат биљним и животињским светом. 

 

Биљни свет - На читавој територији заступљена је разноврсна шумска и 

пољска вегетација, која је распоређена неравномерно по целом терену. 

Шуме на атару Споменика природе „Боговинска пећина“ обухватајуповршину 

од око 4.892ha, што у приватној својини, што у државној.Од дрвенастих врста на атару 

доминирају: буква која је заступљена у шумама 65%, храст-цер, храст китњак, храст 

сладун, бели граб, граб клен, грабић, цер, граница, јасен, јавор, липа, јела и 

смрча.Боговинска шума спада у шуме високог типа узгоја али се код ње запажа доста 

неправилна структура, што је последица досадашњег неправилног газдовања и 

неправилне сече. 

У спрату жбуња расту: леска, руј, јоргован, жешља, глог, клека, дрен, зова, 

трњина, дивља ружа. 

Одприземне флоре расту: пиревина, љуљ, бела и планинска детелина, власуља, 

ливадска класњача и сл. Поред река и потока заступљена је: врба, јасика, јова и леска. 

На ораницама – њивама, заступљене су ратарске културе: кукуруз, раж, делимично и 

индустријско биље, конопља и сунцокрет на мањим парцелама, детелина, пшеница и 

овас. 

 
Слика бр.24          Природа окоулаза  Боговинске пећине 

                                                   Извор:http://static.panoramio.com 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

51 
 

 Животињски свет - Разноврсност биљног света на територији Споменика 

природе „Боговинска пећина“, обиље здраве водене површине и климатских услова, 

повољно је утицао и на развој животињског света. 

Од дивљачи присутан је: Јелен европски, срна европска, дивља свиња, вук,лисица, 

изец.Од осталих врста у мањем броју је присутна и дивља мачка, куна белица, твор, 

јазавац а од строго заштићених врста видра, рис и медвед. 

Од птица: пољска јаребица, фазан, дивља гуска (лисаста), дивља патка 

(глувара), дивља патка – кркавац, лиска црна, сива чапља, дивљи голуб - гривњаш, 

шумска шљука, препелица, грлица, гугутка - кумрија, сојка - креја, гачац, јастреб 

кокошар, сива врана, сврака, кукавица, јастреб, мишар, детлић,… 

Рибљи фонд у рекама и потоцима је разноврстан, па је због природних услова 

заступљена: поточна пастрмка, клен, кркуша, говедарац, пеш и главоч. 

„У Боговинској пећини живи веома интересантна фауна каверниколних 

зглавкара. По значају се издваја псеудошкорпија, копнени ендемски рачић и 

суптроглофилни инсект55.“ 

 

Псеудошкорпија – у Србији живи више врста лажних шкорпија.Њихов број до 

сада који је откривен је око 65. Од тога у Боговинској пећини откривено је две врсте 

ендемичних шкорпија, које су добиле називchthonius bogovinae( endemit56  i relikt ). 

Лажне шкорпије су пауколике животиње, ситне су а дужина им је до 8 mm. Воле 

влажна и мрачна станишта. 

 
Слика бр.25                 Псеудошкорпија 

                                               Извор:http://www.bionet-skola.com 

 

 

                                                           
55 Група аутора.,( 2007 ): Споменик природе „Боговинска пећина“- студија заштите, Завод за заштиту 

природе Србије Београд, Београд 
56Ендемит је врста која има ограничено распрострањење на одређеној територији. 
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Слепи миш – настањује многе пределе, али се његова популација према 

последњим подацима смањује.Величине од 6,2 до 7 cm. Настањује пећине и пећинске 

системе. Лови у жбунастим вегетацијама и травнатим стаништима, укључујући 

пољопривредна земљишта и баште.Угрожен је највероватније због загађења и измене 

начина газдовања пољопривредним земљиштима.Врста је заштићена у Европи 

Бонском и Берлинском конвенцијом које су ратификовале све земље чланице. 

 

 

 

                       

         
  Слика бр.26         Слепи мишеви                    Извор:http://1.bp.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/
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4.ДРУШТВЕНО–ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

  СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“ 

  У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 

 

4.1. ИСТОРИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Подручје Кучајског масива било је предмет истраживања и интезивног 

интересовања Јована Цвијића који је 16 пута посетио овај масив и своје научне 

резултате објављивао, међутим посебно изненађује чињеница да за Боговинску пећину 

није знао.Разлог овоме био је, да су мештани села Боговине вешто скривали ову пећину 

за своје потребе ради склоништа и збегова. Прва истраживања Боговинске пећине 

вршио је С.Милојевић (1933.,1938.) где истраживач помиње пећину под називом 

Велика Пешћер. Даља истраживања од 1957.године до данас спроводили су 

Д.Петровић. Д. Гавриловић, М. Љешевић, Р. Лазаревић. 

 
Слика бр.27    Боговинска пећина      Извор: Немања Драгојевић 

 

 

Пре истраживања пећине, било је познато само око сто метара од улаза и то из 

разлога што је Боговинска пећина била углавном неприступачна, јер је водени сифон 

спречавао улазак и људима и животињама.„Изузетак чини само Улазни канал, до 

почетка тунелског пробоја и Дворана са вигледом, који су били приступачни.Међутим, 

и тај део пећине није био повољан ни као склониште ни као станиште, због оштрих 

микроклиматских услова. 
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У току лета, тај део је могао послужити као склониште и као станиште, али 

зими теже, јер је изложен јаком струјању ваздуха, између високог вигледа и улаза у 

пећину. Сем тога, у току зиме кроз виглед пада снег и јављају се негативне 

температуре  и ледени пећински украси. Због таквих услова, овај део пећине вероватно 

није коришћен ни као склониште“57. 

Боговинска пећина није палеонтолошки и археолошки истраживана. 

У најудаљенијим пећинским каналима, претпоставља се да има палеонтолошког и 

археолошког материјала, који су донеле воде Боговинске реке из свог слива. 

 

 

4.2.СТАНОВНИШТВО 

 

Према писаним траговима, први познати попис становништва и домаћинстава 

потиче из 1455.године који је обухватао  поседе на територији Видинског санџака. У  

турском попису су се нашла имена многих села која и данас постоје на територији  

заштићеног подручја Споменика природе „Боговинска пећина“ 

Према попису из 2011.године општина Бољевац има 12.994.становника.Већину 

становништва чине Срби (64%), па затим Власи (26%), Роми (2%) и Румуни (1%). 

Општина Бољевац спада у ретко насељена подручја где је природни прираштај -13,7 

‰. Просечна густина насељености знатно је испод критичне границе са 19 становника 

на km². Број становника старији од 60 година чини 27% док је млађи узраст од 14 

година тек 14,9% укупног становништва.  

 

Табела бр.7    Број становника општине Бољевац по пописима од 1961.– 2011.г. 

 

Година  1961.  1971.  1981.  1991.  2002.  2011.  

Број 

Станов. 

26.277  23.335  21.818  19.384  15.849  12.994  

Извор:Републички завод за статистику Београд, стр.102 

 

 

                                                           
57 Лазаревић Р., (2010): Боговинска пећина, Желнид, Београд стр.9-54 
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Према подацима у табели број 7, по попису становништва општине Бољевац у 

периоду од 1961.године до 2011.године, да се приметити опадање броја 

становника.Највећи број становника општина је по попису имала 1961.године, да би по 

попису из 2011.године број становника забрињавајуће опао и то скоро за половину.  

Смањење броја становника условљено је слабим наталитетом а већим 

морталитетом.Осим овога на смањење становништва велики утицај има и одлазак 

младих у великом броју на школовање у већим градовима који се након завршетка не 

враћају. 

 Према првим писаним траговима из 1865.године, село Боговина је имало 52 

породице а по попису из 1900.године било је 1.189 становника и 221 домаћинство. 

Промене броја становника, структуру, националност и кретање становништва 

села Боговине  може се сагледати у приказаним табелама. 

 

У табели број 8, приказана је промена броја становника по пописима од 

1948.године па све до последњег пописа 2011.године. 

 Из табеле се може видети да је највећи број становника био по попису од 

1961.године са 2.444 становнка, да би се од тада па до последњег пописа 2011.г., број 

становника знатно смањивао.По попису из 2011.године број становника села Боговине 

је 1.151 што је у односу на попис из 1961.године мањи за 1.293 становника. 

Такође, приликом сваког пописа па све до 2011.године огледа се драстичан пад 

становника, а један од узрока је и пад наталитеtа, одлазак младих на школовање у веће 

градове а након завршетка се не враћају у село, економска ситуација и одлазак у 

иностранство. 

 

Табела бр.8 

Број становника по пописима од 1948-2011.године 

 

Година 

пописа          

1948 1953 1961   1971 1981 1991 2002 2011 

 

Број 

становника        

1753 2001 2444 2086 1810 1611 1348 1151 

Извор:Републички завод за статистику,Београд, књига 20 
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Табела бр.9 

Домаћинства према броју члановапо попису од 2002-2011.године 

 

Год. 

Пописа 

Укупно 1 чл. 2 чл. 3 чл. 4 чл. 5 чл. 6 чл. и 

више 

просечан број 

чланова 

2002    423 86 109  59  68  47  54              3,19 

2011    357 76   88  49  44  48  52              3,22 

Извор:Републички завод за статистику Београд, књига 10 

 

 Табела број 9, приказује број домаћинства села Боговине по броју чланова.И у 

овој табели да се приметити опадање како броја домаћинства тако и број чланова. 

 

Табела број 10,  приказује биолошку структуру становништва према полу и 

старости по попису из 2011.године од укупног броја становништва. 

 

 

Табела бр.10 

Биолошка структура становништва према полу и старости по попису од 2011.г. 

 

 

Бр. 

Год. 

0 

- 

4  

5 

- 

9 

10 

- 

14 

15

-

19 

20

-

24 

25

-

29 

30

-

34 

35

-

39 

40

-

44 

45

-

49 

50

-

54 

55

-

59 

60

-

64 

65

-

69 

70

-

74 

75

-

79 

80

-

84 

85

+ 

Му

шка 

Рци 

32 31 30 35 35 31 28 38 37 53 39 53 43 21 32 28 12 9 

Же

не 

18 30 31 29 20 30 31 26 36 35 43 60 42 29 26 40 25 13 

  Извор:Републички завод за статистику Београд, стр.406,књига 2 
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Табела број 11, приказује просечну старост становнштва према полу по попису 

из 2011.г. 

 

Табела бр.11 

Биолошка просечна старост становништв по попису 2011.године 

 

Укупно  Мушкараца  Жена  Просечна 

старост 

мушкараца 

Просечна 

старост 

жена  

Укупна просечна 

старост 

1151 587 564 42,2 46,2  44,2 

Извор:Републички завод за статистику Београд 

 

Табела број 12, приказује старосне групе становништва по попису из 2011.године. 

 

Табела бр.12 

Старосне групе становништва по попису 2011.године 

 

Зрело 20-59 Старо 60+ Укупно   

595 320    1151 

Извор:Републички завод  за статистику Београд 

 

Табела бр.13 

Старосне групе становништва по полу  - попис 2011.године 

 

Младо 0-19 

 

 

Зрело 20-59 

 

 

Старо 60+ 

 

Мушкарци   Жене  Мушкарци жене Мушкарци  Жене  

  

128 108 314 281  145 175  

Извор: Републички завод за статистику Београд 
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Табела број 14 приказује број деце до 5 година по попису становништва од 

2011.године. 

 

 

Табела бр.14 

Број деце до 5 година  

попису 2011.године 

 

 

Укупно  

Број 

мушке 

деце 

 

 

Број 

женске 

деце 

50 32 18 

Извор: Републички завод за статистику Београд 

 

 

Становништво Боговине је мултиетничко. Према попису из 2011.године 52% 

становништва се изјаснило да је српске националности, 38% је влаха, 4% рома и 6% 

остало (Хрвата, Немаца, Босанаца, Македонаца, Албанаца,Црногораца, Муслимана, 

Румуна, Словенаца, Бугара). Вероисповест је нехомогена тако да је према попису из 

2011. године око 94% становништва православне вере, око 5% католачке и 1% 

исламске и друге вере. 
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4.3.НАСЕЉА 

 

Насеља, на чијој се територији налази споменик природе „Боговинска пећина“   

леже на различитим надморским висинама, претежно у долинама реке Црног Тимока и 

његових већих притока.По пространству и броју становника све су то мања насеља, 

чији се традиционални облик економије заснива на земљорадњи у долини и летњим 

испашама на планинама.Скоро сва насеља имају важност јер су путевима повезана са 

осталим насељима других општина.Инфра структура у свим насељима је добро 

развијена што има велики значај за становништво. 

На територији општине налази се само једно градско насеље (Бољевац) и 19 сеоских 

насеља (Криви Вир, Луково, Јабланица, Мали Извор, Рујиште, Мирово, Илино, Ртањ, 

Село Бољевац, Добрујевац, Бачевица, Добро Поље, Врбовац, Валакоње, Оснић, 

Савинац, Подгорац, Боговина и Сумраковац). Скоро сва насеља веома рано су 

заснована (по пронађеним пописним књигама половина 15.ог века).„Први познати 

попис становништва и домаћинстава потиче из 1455.године који обухвата поседе на 

територији Видинског санџака. У том турском попису су се нашла имена многих села 

која и данас постоје на територији општине Бољевац, као што су: Боговина, Илино, 

Луково, Врбовац, Јабланица, Добрујевац … У том попису се налазе цркве и манастири 

Лапушња, Лозица, Крепичевац. Бољевац, као насеље на данашњој територији, настаје 

након изградње кафане А.Граманидиса 1762.године и образовања мале чаршије на 

путу Параћин-Зајечар, поред реке Арнауте. Промењени друштвено-економски услови 

после одласка Турака и присаједињење Тимочке крајине Србији, довели су до стварања 

новог варошког насеља.У акту Суда округа црноречког крајем 1834. године, на месту 

данашњег града и Бољевца као насеља, помињу се “Бољевачке механе”, које се 

сматрају празачетком овог насеља. 

Поред ових механа, близу бољевачке реке, почињу да се насељавају “дошљаци” који су 

ту отварали занатске радње. Први сеоски дућан за продају мешовите робе отворен је 

1836.године.58“  

На иницијативу мештана и уз материјалну помоћ општине, 1842.године почиње са 

радом основна школа.59“  

                                                           

58 Вељковић С., (1986): Бољевац и околина, Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар, Зајечар,стр.07-

231  
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Формирањем бољевачке општине 1844.године, и наредних десетак година, 

почиње интензивнији развој овог подручја.Указом Књаза Милоша Обреновића бр.649 

од 28.фебруара 1860.године, Бољевац постаје средиште зајечарског среза. То је био 

преломни и важан моменат у даљем развоју Бољевца. Како је у Бољевцу било 

средиште среза, место је добило на значају и привукло је нове досељенике из других 

места да отворе занатске и трговачке радње и механе.То најбоље показују пописи 

становништва из 1844.и 1866.године – број становника се за период од 20 година 

удвостручио.  

Бољевац је проглашен варошицом 10.септембра 1875. године. Од тада се још 

интензивније гради и развија.Зграда поште је саграђена 1891, а 1895.године и зграда 

болнице, у оно време, једна од најлепших у Србији, капацитета 150 лежаја.  

Почетком 1902.године почиње са радом рудник каменог угља Ртањ у 

власништву породице Минх, а 1907. године и рудник мрког угља Боговина60.  

Године 1912.изграђена је пруга узаног колосека Зајечар-Бољевац-Параћин, што 

отвореним рудницима каменог угља на Ртњу и мрког угља у Боговини омогућава да се 

природна богатства овога краја брже извозе и тако интензивно развија трговина, а 

становништво лакше комуницира са својом ближом околином у размени добара. 

ГРАДСКО НАСЕЉЕ Бољевац, је највеће насеље на територији општине са 4.484 

становника по попису из 2011.године. 

 Формирање овог насеља почиње у првој половини 19.ог века, а  налази се у 

проширеној дољи која је настала на сутоку четири мање речне удолине, од којих је 

највећа долина реке Арнауте. Према њој гравитирају река Змијанац и Дреновачки и 

Грнчарски поток. Централни део насеља је у самој дољи док су периферни делови на 

косама поменутих удолина и брежуљака који га окружују. 

Бољевац има средишњи положај у односу на околна насеља и у њему се зракасто 

сливају сви важнији путни правци који га повезују са свим деловима залеђа. 

                                                                                                                                                                                     

59 Милошевић Ж., (1990): 150 година школства општине Бољевац, Историјски архив „Тимочка Крајина“ 

Зајечар, Зајечар стр.38 - 107 

60 Вељковић С., (1986): Бољевац и околина, Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар, Зајечар,стр.07-

231  
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Градско насеље се налази на најпрометнијој путној саобраћајници Тимочке крајине, 

која повезује средишњи део Србије са тимочким басеном и са сверозападним делом 

Бугарске и западним крајевима Румуније што је веома значајно за развој туризма. 

Све важне институције које су у данашње време битне за сам развој одрживог 

туризмаприродног потенцијала Споменика природе  „Боговинска пећина“ налазе се у 

овом градском  насељу. 

 
Слика бр.28           Бољевац                       Извор:http://www.filminserbia.com 

 

Боговина је сеоско насеље које познато по руднику мрког рудника али, је 

веома важно јер се на територији овог села налази и Споменик природе „Боговинска 

пећина“. 

Село је нехомогена територија, јер, осим аграрних има и урбано-индустријска својства. 

Село је мешовитог типа, односно, део села је збијеног  а део  разбијеног типа, 

такозвани старовлашки тип јер село има раштркану стамбену структуру и засеоке који 

су међусобно удаљени од 1 до 2 km. 

Боговина село се састоји из три целине: 

1. Прву целину чини село са 4 засеока: Фаца Вајељи, Фнтна цуји,Краку 

добран и Тријангла. 

Село у тим деловима је разбијеног типа, а засеоци су међусобно 

удаљени 1 километар и налазе се на надморској висини од 250 m до 

350 m. 

2. Другу целину села чини Рударскаколонија (Грабовац). 

Насеље се пружа паралелно са долином Грабовачке реке и у том делу 

село је збијеног типа. 

Налази се на надморској висини око 220 до 250 метара. 

3. Трећу целину села чини рудник Боговина. 
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Село Боговина се убраја у стара насеља настало у близини значајних 

археолошких налазишта као што су трагови римских радова на 2 km од садашњег 

насеља и утврђења на месту Шетаће што у преводу значи Град. 

„Према писаним траговима село Боговина је настало 1865.године, када су се 

мештани јужног краја села Подгорца са 52 породице сасвим  одселили из села и 

основали ново село на левој обали Боговинске реке.Један од битних фактора који је 

утицао на стварање новог села је била вода, јер становници јужног краја села Подгорца 

нису имали довољно воде (Велика река је често пресушивала). 

 Други узрок исељавања био је и удаљеност земљишта за обрађивање и удаљеност  

појата за чување стоке (удаљеност појата од претходног насеља је била 6-10 km). 

Међутим, према прегледу насеља, по попису из 1455.године који је обухватао 

целу црноречку област, и тада се јавља село Боговина са 30 кућа на поседу хасу-

видинског санџак Иса-бега.61“ Село је тада важило за старије насеље, са устаљеним 

бројем породица.Према попису становништва из 1560.године Боговина се јавља као 

насеље са 34 куће, а њено становништво имало је повлашћени статус због узгоја 

соколова и чувању соколарских гнезда у кршу атара Боговине.  

Насељавање села Боговине настаје у периоду  XVII века, када долазе избеглице из 

Влашке (Румуније) и насељавају црноречку котлину. Према попису из 1900.године 

село  је имало 221 домаћинство и 1189 становника, од тога становништво су чиниле 

само 4 српске породице док су остале биле влашке националности а по вероисповести 

сви су били православни. 

.У току немирних историјских догађаја и два Светска рата, становништво Боговине је 

претрпело велике губитке како по смањењу броја становника тако и на економском 

нивоу. 

Боговина највећи процват доживљава са почетком отварања рудника мрког 

угља 1903.године.Како су радови у руднику расли тако је расло и насеље а уједно, 

повећавао се и број становника.Највећи број становника насеље је имало од 1965-

1980.године када је рудник имао највећу производњу. 

У том периоду саграђени су и нови стамбени објекти (куће и зграде), школа, 

амбуланта, пошта, биоскоп, дом културе. 

                                                           

61 Милошевић Ж., (2000):Основна школа Подгорац, МП Графомед, Бор, стр.07 - 82 
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Село добија електрификацију, водовод, асфалтиране путеве, спортске објекте, 

продавнице. Са јачањем  привреде село Боговина све више прима мешовити тип села и 

све више економски јача. 

У данашњем периоду, село Боговина је и даље привредно веома значајно за 

општину Бољевац, пре свега због подземне експлоатације руде из рудника мрког угља, 

развоја пољопривреде и развоја туризма (значајна археолошка налазишта и Боговинска 

пећина). 

Важни објекти у селу: 

- Дом културе у селу изграђен 1948.године 

- Дом културе у засеоку Фаца Вајељу изграђен 1964.године 

- Дом културе у насељу Грабовац изграђен пре другог Светског рата 

- Биоскоп у селу ( почео са радом 1948.године у старој згради рудничке 

кантине а престао са радом 1984.године) 

- Биоскоп у насељу Грабовац изграђен 1968.године 

- Пошта  

- Грабовачка чесма изграђена пре другог Светског рата 

- Спомен чесма у селу саграђена 1982.годинеКикићев кладенац 

реновиран 1992.године 

- Споменик палим борцима у I и II Светском рату жртвама 

фашистичког терора подигнут 1982.године 

- Споменик Појана Маре, подигнут 1982.године погинулим 

партизанима у борби 1944.године 

- Школа62 – истурено одељење основне школе Ђорђе Симеоновић из 

Подгорца до четвртог разреда.(Основна школа изграђена је 

1893.године у швајцарском стилу, а почела са радом 1894.године са 

78 ученика.  

Највећи број ђака од првог до осмог разреда био је 1965/1966 године 

када је похађало 476 ученика.1968.године основна школа Боговине се 

припаја школи у Подгорцу због недостатка просторија. Данас 

школске 2014/2015.године школу од првог до четвртог разреда 

                                                           
62 Група аутора.,(1965): 125 година рада, Основна школа „Ђ:Симеоновић“ Подгорац, Графичко 

предузеће Зајечар, Зајечар стр.24-31 
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похађа 62 ученика, и 17-оро деце у две предшколске групе коју води 

наставни кадар са 5 наставника и 2 васпитачице.) 

 

 
Слика бр.29     Данашњи изглед основне школе  

                                                                       у селу Боговина 

                                                                   Извор:www.boljevac.org.rs 

 

Тип куће, дворишта- куће села Боговине од почетка деветнаестог века 

претрпеле су разне промене.Првобитна кућа била је земуница, потом колиба каквих 

има и данас, па онда проста брвнара покривена даском. 

Касније брвнаре су биле лепљене блатом а кровови од дасака су били замењени 

каменим плочама од шкриљаца. 

Крајем деветнаестог века почело се са зидањем темеља од камена, са подрумом 

испод куће, а изнад подрума кућа зидане су по две собе и по једна мања тераса.Куће су 

биле облепљене блатом, оџак је зидан од цигле а кров од ћеремиде или тањих плоча. 

На првобитним кућама није било прозора, а кућни под је увек био од земље.Око главне 

куће градиле су се помоћне куће, кошаре, обори за стоку, млекаре.Око куће су редовно 

били шљивици и воћњаци. 

Ограде и капије на дворишту су биле дрвене али редовно са кровом. 

 
  Слика бр.30   Стара кућа     Извор:www.poreklo.rs 
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Имућније становништво села имали су по две куће.Једну кућу су правили у самом селу 

где су становали преко зиме а другу кућу правили су на појатама где су чували преко 

лета стоку. 

 Куће на појатама (катуни, летње сточарске колибе) такође су биле од дрвета, 

такозване колибе, без прозора а на средини собе се налазило огњиште.Око те куће 

градили су на својим приватним пашњацима торове за стоку, млекаре, оборе и 

кокошарнике.Торови су били ограђени оградом од прућа а покривени дрвеним 

даскама, сламом или кровином. 

 

 

Слика бр.31      Изглед старе куће на појатама Боговине 

Извор:www.poreklo.rs 

 

У данашње време зидају се савремене куће од цигле, високе од једног до три 

спрата, са модерним прозорима,крововима, терасама  и са комфорним собама.  

У савременим двориштима налазе се по две куће и то нова и по једна стара.Нове куће 

служе за становање а у старим кућама држе зимницу и старе ствари. 

Ограде и капије саграђене су од камена, цигле и гвожђа. 

Дворишта су уређена садњом украсног дрвећа, цвећа и жбуња.Изнад главног дворишта 

понегде се налази и помоћно двориште са изграђеним обором за свиње и 

живину.Крупну стоку и даље чувају на појатама, такозване катуне, удаљене по пар 

километара, а штале су задржале првобитни облик (изграђене су од дрвета и покривене 

сламом). 

 

 

 

 

 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

66 
 

4.4.ПРИВРЕДА 

 

 Природне карактеристике заштићеног подручја Споменика природе 

„Боговинска пећина“ утицале су на то да се развију различите привредне делатности. 

Најважније природно богаство чине  пољопривредно земљиште, шума и угаљ. 

Пољопривреда:Пољопривредно земљиште као ресурс је од прворазредног 

значаја за село а његов развојни значај зависиће од развоја сточарске производње, 

изградњу објекта за прераду пољопривредних производа, повећању површине под 

воћарским и повртарским културама, лековитим биљем. 

Укупна површина у Боговини под пољопривредним земљиштем износи 7.696 ha 

а од тога 1.914 ha је обрадиве површине63. Под њивама се налази 775 ha на којима се 

узгаја: пшеница, кукуруз, јечам,овас, раж, делимично индустријско биље,сточна репа и 

лековито биље. 

Земљиште под вртовима је свега 3 ha, где мештани узгајају повртарске биљке за своје 

потребе као што су: паприка, купус, лук, кромпир, шаргарепа и тд. 

Под воћњацима је 87 ha а узгаја се: јабука, крушка, шљива, дуња, вишња и 

трешња.Виногради су заступљени на 24 ha.На засејаним ливадама гаје се разне врсте 

детелина и остала крмна биља за исхранну стоке. Простране ливаде, пашњаци 

обухватају површину од 612 ha, налазе се на већим узвишењима и од великог значајна 

су за развој сточарства, тако да мештани чувају велики број крава, оваца, коза и свиња. 

 Шумарство-шуме обухватају 4.892 ha атара Боговине, од тога је 2.625 ha је у 

државној својини а  шумским газдинством газдује шумска управа Бољевац.  

Под овом површином најзаступљенија је буква која обухвата 65%, храст и граб, док је 

мање заступљено зимзелено дрвеће.Део шуме се експлоатише док је део заштићен 

Законом о заштити природе Споменик природе „Боговинска пећина“. 

Рударство – руда мрког угља је такође важан природни ресурс како за Боговину 

тако и за општину Бољевац. Рудник лежи на самом лежишту села Боговине, на левој 

обали Црног Тимока, површине 10 km2. Басен је подељен на два лежишта или два поља 

и то: западно поље где је експлоатација завршена 1995.године и источно поље у коме 

се и данас врши откопавање угља. Сам рудник мрког угља удаљен је од Споменика 

природе „Боговинска пећина“  непуних два километара. 

                                                           
63 Група аутора.,(2010): Стратегија развоја пољопривреде општине Бољевац 2010-2015, Општина 

Бољевац, Бољевац 
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5.ТУРИЗАМ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“  

 

 
Слика бр.32  Боговинска пећина       Извор: Немања Драгојевић 

 

„Туризам је појава која представља кретање, промену, доживљавање, 

упознавање нечег новог непознатог, интересантног. 

Мотиви који покрећу на упознавање непознатог су лепота и разноврсност 

природе, једноставност или сложеност пејзажа или амбијента, чистоћа природе, 

објекта, и обичаја у животу човека. То је нешто другачије, интересантно, нешто старо 

што сведочи о прошлости или нешто ново што опушта, одмара, релаксира, или нешто 

забавно, узбудљиво што нас буди.64“  

Као природан простор са природним окружењем Споменик природе 

„Боговинска пећина“ обилује богатством лепота и појава које су атрактивне и високо 

вредне за једну туристичку дестинацију у којој постоји могућност организовање 

туристичке посете са садржајима као што је одмор и рекреација (камповање, едукација, 

лов, риболов и др.) 

                                                           
64 Група аутора.,(2009): Стратегија руралног развоја општине Бољевац, Бољевац 
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Слика бр.33   Унутрашњост Боговинске пећине 

                                                          Извор: Немања Драгојевић 

 

 

 

5.1.ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 

„БОГОВИНСКА  ПЕЋИНА“ 

 

Заштићено подручје Споменик природе „Боговинска пећина“ налази се у 

подножју источног одсека планине Кучаја, недалеко од села Боговине, на ободу 

рударског насеља Боговина и угљеног рудника „Боговина“. Једном речију пећина се 

налази на атару села Боговина који припада подручју општине Бољевац, на 260 m 

надморске висине и захвата површину од 14,5 ha.  

Улаз Боговинске пећине налази се на земљишту којим газдује шумска управа 

Бољевац са својим објектом испред пећине. 

 

„Значајно природно добро према категорији природног добра по законодавству 

Републике Србије  и према категорији природног добра према класификацији Светске 

уније за заштиту природе, 1974. године сврстано је као природно добро III 

категорије.“65 

                                                           
65 „Службени гласник СРС“ бр. 24/65, „Службени гласник НР Србије“ бр. 19/62, Инвентар објеката 
геонаслеђа Србије (2005)-Спелеолошки објекти геонаслеђа ред.бр.8, IUCN класификација заштићених 
подручја 
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5.2.ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

                              „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“ 

 

Боговинска пећина располаже фасцинантним пећинским накитом, који нема ни 

једна друга пећина. Улаз у пећину, у облику рударског окна висок је 5,35 m, а налази се 

на висини од 268,3 m. У уређеном делу Боговинске пећине, издвојено је 7 

спелеоморфолошких целина. 

 
Слика бр.34         Боговинска пећина   

                                                                         Извор: Немања Драгојевић 

 

 

Укупна дужина Боговинске пећине, намењене за туристичке посете, износи 550 

m, а са терасама – дворанама 713,5 m. Површина подземног простора износи 2.201 m2, 

а запремина око 20.000 m3. Висина Главног канала, сем на улазном потезу, креће се од 

10 до преко 20 m. 

У туристичком делу пећине, пажњу привлаче дворане на терасама, високим 7 – 8 m, 

изнад речног корита.Веома су богате пећинским накитом, различитих димензија, 

облика, боја. 
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Слика бр.35            Кристални дворац Боговинске пећине 

                                                                                           Извор:http://srpskoblago.rs 

 

По атрактивности, разликују се четири дворане: Свечана, Рударска, Дворана дивова и 

Хајдучка дворана. 

Слика бр.36         План уређеног дела Боговинске пећине 

                                                                     Извор: Лазаревић Р. (2010):Желнид, Београд 
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Свечана дворана66 је у првом делу Речног хоризонта. У почетку је називана 

Концертна, али је по дужини од 60 метара и површини преко 300 м2 и висини од 18,5 

m заслужила промену назива. Пешачка стаза обилази је са три стране. На крају 

дворане, налази се усамљени кречњачки блок, назван Спелеолог, висине 3,5 m.  

Овакав назив је добио јер је био прекривен спелеолошким комбинезоном. 

У близини, у речном кориту, једна изолована стена са широким крилима, названа је 

„Слепи миш, спрема се да полети“. 

Иза Слепог миша, са десне стране, води узани и низак канал, у Рударску дворану. 

 

 
 Слика бр.37       Боговинска пећина    

                                                      Извор: Немања Драгојевић 

 

 

 Рударска дворана је са десне стране Главног канала.У њу се може ући ниским 

каналом, пузећи или директно из канала дубоког 4 m. 

Пећински накит је формиран на кречњачким блоковима, обрушеним са 

таванице.Дворана је дугачка и широка по 17 m, а висока 24 m. 

 У дворани доминира бели сталагмит, висок 5 m, који је назван Рудар. Налази се на 

ниском балкону, опкољен раскошном скупином сталагмита, која чува назив 

Боговински рудари. Дворана је посвећена рударима Боговине (Рудник мрког угља), 

који су одувек били чувари и покровитељи пећине. 

 

                                                           
66 Лазаревић Р.,(2016): Пећински накит, Бари принт, Београд, стр.52 
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 Дворана дивова67 се налази са леве стране главног канала.Нагнута је према 

речном кориту, па је читава отворена за посетиоце и нема потребе да се улази.Дугачка 

је 27 m, широка 20 m и висока преко 10 m. 

 Централно место заузимају Дивови, сталагмитска скупина импресивних димензија и 

симболике; намргођени су и љути , што расветом и присуством непознатих бића, 

нарушавају њихов вечни спокој. 

Гледају нас са висине, неприступачног балкона. 

Лево од дивова, поред шароликог зида, налази се раскошни, светлуцави стуб, са 

ореолом око главе који је назван Речна вила. 

 
Слика бр.38     Дворана дивова   Извор: Немања Драгојевић 

 

 

Хајдучка дворана68налази се на крају пећине, уређена за туристичке 

посете.Дугачка је 40 m, са површином од 400 m2.У дворани је толико разноврсног 

накита и у спектру свих боја, да се губи смисао именовања. 

У подножју простране дворане налази се огромни стуб висине преко 20 m, са постољем 

од накита и ширине 3 – 4 m. Овај стуб је добио назив Хајдук Вељкои проглашен 

заамблем Боговинске пећине. 

Са леве стране Хајдук Вељка налази се  Чучук Стана, витки ружичасти сталагмит, 

висок 12 m. Такође са леве стране стуба Хајдук Вељка налази се већи број сталагмита, 

ниских у луку, сви као окренути према Вељку па се су стога добили назив 

Вељковибећари. 

                                                           
67 Ибид стр.53 
68Ибид стр. 53, 54, 55 
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       Слика бр.39  Унутрашњост Боговинске пећине 

                                                                     Извор:http://www.traveleastserbia.org 

 

 Кристални дворац69налази се у дубини дворане иза Хајдук Вељка. То је 

фасцинантна композиција од белог светлуцавог калцита. 

 

 Чежња70је један калцитни бели сталагмит и један калцитни стуб, чији је врх 

утонуо у раскошну таваницу.Налази се десно од Кристалног дворца. 

У њиховој близини налазе се и два сталагмита, разграната са називом  Перјаник 

иЛепотица. 

 При изласку из Хајдучке дворане, налази се задивљујући калцитни сталагмит 

назван Осовина живота. 

 

 У Главном каналу, пре Хајдучке дворане, високо под пећинским сводом, налази 

се верна копија Метеора (Грчка).Могу се видети из речног корита.Посебносе истиче 

кристални светлуцави салив,који је назван Чегар,a посвећен je другом бесмртном 

јунаку – Стевану Синђелићу. 

 

 

 

                                                           
69 Ибид стр.58 
70Ибид стр. 58, 59 
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Слика бр.40                  Боговинска пећина    

                                                                              Извор:https://www.paradisotravel.com 

 

 

5.3.СПЕЛЕОТУРИЗАМУ БОГОВИНСКОЈ ПЕЋИНИ 

 

Данас су посете пећинама један од значајних видова туризма.Спелеотуризам је 

доживео процват почетком осамдесетих година двадесетог века, када је забележено да 

је пећине широм света посетило око 26 милиона људи. 

 

Према циљевима спелеотуре могу бити71: 

1. Класичне, 

2. Спортске, 

3. Научно-истраживачке. 

Према овој подели, може се рећи да Боговинска пећина поседује све видове 

спелеотуризма. 

Класичне спелеотуре се организују у делу Боговинске пећине који је уређен и 

специјално опремљенза ту врсту посета.Стаза кретања у дужини од 550 m јасно је 

обележена и осветљена, тако да туристи који иду уз квалификованог водича могу 

уживати у обиласку дворана ове пећине.  

 

                                                           
71 Генов Г.,(2008): Туризам посебних интереса-селективни облици туризма, Чугура принт Београд, 

Београд стр.77 
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Други део Боговинске пећине у дужини од близу пет километара, није уређен, 

односно, није развијена инфра структура, стазе нису осветљене, тако да је у том 

погледу веома погодна за љубитеље спортске спелеотуре.За овај вид туризма потребна 

је добра кондиција, физичка спремност, пратња спелеолога, стручњака и познаваоца 

датог терена.Сложеност Боговинске пећине захтева посебне технике и обученост 

тимова спелеолога, па се овај вид може описати и као подземни алпинизам. 

Та врста туризма у односу на остале делове света, код нас још није 

заживела.Посетиоци су за сада само странци, жељни авантуризма. 

У недоступном делу за посетиоце, пећина располаже са најређим врстама 

калцитног накита, који непоштује силу Земљине теже.До те баснославне ризнице, 

посетиоци не могу доћи, већ је само могу видети у монографији „Боговинска пећина“. 

Називају се ексентрици, хелектитит, корали и др. 

 Научно-истраживачки туризам, је подухват самих спелеолога који истражују и 

даље Боговинску пећину и чији је примарни циљ израда топографског нацрта пећине, 

као и документовање запажених геолошких, морфолошких, хидролошких и других 

својстава. 

 

 
Слика бр.41   Пећински украс Боговинске пећине – доступан само 

                                    за спелеолошки вид туризма 

                                                              Извор:http://www.solarismediabor.rs 
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6.КОНЦЕПТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА 

         НА ТЕРИТОРИЈИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ  

                    „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“ 

 

6.1.ЗНАЧАЈ И ФУНКЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

Основни значај заштићеног подручја је очување дивљих врста, мозаичности 

распореда природних станишта и низа геоморфолошких облика речне ерозије и 

акумулације у измењеном окружењу у којем се налазе насеља и обрадиве 

површине.Тако да се на тај начин уједно остварује развој подручја и заштита биолошке 

разноврсности, као и очување здраве животне средине. 

Поред значаја као заштићено подручје очуване природе са заштитом као основном 

наменом, овај простор има еколошку, научно – истраживачку, васпитно – образовну и 

развојну функцију. 

Боговинска пећина спада у ред најзначајнијих спелеолошких објеката у Србији. 

Дуго је важила за најдужу пећину у Србији, а од самих почетака представљала је 

предмет интересовања геоморфолога, геолога и хидролога.Боговинска пећина, 

хидролошки гледано, представља врелску пећину са повремено активним подземним 

током. 

Због својихморфолошких, пре свега морфометријских и хидролошких 

особености, Боговинска пећина представља подземни облик карстног рељефа од 

значаја за науку и образовање. 

„Због присуства и изражености поменутих примарних природних обележја, 

естетско-амбијенталних вредности, геоморфолошког, хидролошког, хидрогеолошког и 

биоспелеолошког значаја Боговинска пећина има својство природног добра и испуњава 

услов за заштиту у смислу одредби Закона о заштити животне средине.“72 

 

 

 

 

 

                                                           
72 „Службени гласник РС“, бр.135/04, 66/91 
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Одређивање граница подручја природног добра и предходна оцена испуњености 

услова за заштиту, вршени су у оквиру стандардне процедуре вредновања са 

становишта потреба и циљева заштите природе и животне средине, чији су 

критеријуми исказани као73: 

- Изворност (аутохтоност) – степен измењености природног стања, 

главних чинилаца, елемената и одлика неког простора или појава под 

директним или посредним утицајем човека. Боговинска пећина је 

геоморфолошки и хидролошки објекат који је очуван у изворном 

облику.  

Присутни су трагови антропогене делатности, али то није значајније 

утицало на геоморфолошке и хидролошке вредности пећине. 

 

- Репрезентативност– јединственост и специфичност природног 

добра у оквиру групе сродних појава. Боговинска пећина је 

репрезентативни пример речне пећине у три нивоа. Састоји се из 

главног, дугачког и пространог, типично ерозивног канала и мањих 

бочних канала. Кроз пећину тече повремени ток, који истиче из 

пећинског улаза – тада Боговинска пећина представља врело. 

Присутне су и различите форме пећинског накита. 

 

- Реткост– квантитативно стање и показатељ угрожености одређене 

појаве или процеса, везано за одређени просторни или временски 

оквир. Категорија реткости Боговинске пећине се огледа у две водеће 

морфолошке карактеристике: дужини и етажном распореду канала. У 

Србији је мало пећина дужих од 2000 метара, а етажни распоред 

канала је ретко где тако типично изражен. 

 

- Разноликост– богатство разноврсних, међусобно комбинованих, 

природних појава и процеса. Споменик природе „Боговинска пећина“ 

показује известан степен разноликости природних садржаја, пре свега 

елемената геодиверзитета и биодиверзитета.  

                                                           
73 Група аутора, (2007): Споменик природе „Боговинска пећина“ Студија заштите Београд, Београд 

стр.22, 23, 24 
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Разноликост је евидентна како унутар саме пећине тако и у оквиру 

природне целине у којој је настала.Разноликост се може оцењивати 

као засебна или естетска вредност предеоног лика и уклопљености 

морфолошко – хидролошког објекта у физиономију простора. 

 

- Целовитост74– степен јединства и заокружености одређеног 

простора или појаве и њихових садржаја. Целовитост природног 

добра је битна одредница просторног оквира заштите. Њен значај је 

велики, јер представља скуп реалних могућности да се границама 

заштите обухвате суштинске вредности једног простора, које су 

међусобно повезане и тако обезбеде услови њихове заштите и 

развоја. Критеријум целовитости је доследно примењен при 

одређивању граница Споменика природе „Боговинска пећина“, па је 

тако и скуп основних вредности Боговинске пећине хомогенизован, 

просторно уобличен и лако уочљив и препознатљив, са становишта 

утврђивања оквира заштите. 

 

 

- Естетичност75– атрактивност амбијентално- пејзажних вредности, и 

лепота природног добра. Боговинска пећина има веома изражене 

естетске и амбијенталне вредности. Оне се заснивају на изузетној 

амбијенталној разноликости пећинског простора и пејсажног лика 

околине, али и уклопљености антропогених садржаја у природну 

целину. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Ибид стр.23 
75Ибид стр. 24 
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6.2.УГРОЖЕНОСТ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

 

 Боговинска пећина се налази на ободу рударског насеља Боговина. Стаза која 

води до улаза у пећину јеу солидном стању, а највећи део канала Боговинске пећине је 

релативно доступан и проходан. 

Традиционално занимање локалног становништва је рударство, па је улазак и боравак 

у подземним просторијама, представљао честу активност. 

То говори да је Боговинска пећина одувек била интезивно посећивана од стране 

локалног становништва, што је у извесним случајевима могло представљати и вид 

озбиљне угрожености.Данас је пећина предмет интезивних посета спелеолога и 

истраживача различитих интересовања. Од трагова човекове делатности у пећини су 

присутни: метална капија у улазном делу непосредно испод вигледи која је данас ван 

функције; једна зидана брана од камена у левом каналу, одмах иза капије; стотинак 

метара неконтинуиране бетонске стазе са неколико мостића. Све ово наведено указује 

на велику потенцијалну угроженост Боговинске пећине. 

Иако су у самој пећини и око ње, присутни и видљиви, знатни трагови људске 

активности, може се рећи, да је пећина у највећој мери сачувала свој изворни облик и 

аутентичне природне вредности. 

 Како се улаз  у Боговинску пећину налази на земљишту којим газдује шумска 

управа, која испред пећине има и свој објекат, то је шири простор око пећине ограђен 

високом дрвеном оградом и она у значајној мери смањује и спречава бројније 

неконтролисане и неорганизоване посете, које би потенцијално могле да угрозе 

природне вредности пећине и ужи простор око ње. 

 „ На основу увида у стање на терену, као постојећи и потенцијални фактори 

угрожавања Боговинске пећине, могу се навести: 

- Неконтролисане активности и неорганизаован боравак посетилаца 

различитих профила у непосредној околини и ужој зони пећинског 

улаза. Од угрожавања овог вида, у извесној мери, штити дрвена 

ограда која је подигнута неких 40 метара од улаза у пећину; 

- Неорганизоване посете и уласци у пећину, који могу изазвати 

нарушавање и оштећивање природних и изграђених вредности 

природног добра,нарочито ако се има у виду да је пећина лако 

доступна и лако проходна; 
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- Људска активност на платоу изнад пећине, затим, у зони понора 

Боговинске реке, и на самој Боговинској реци и простору око ње, 

узводно од понора; 

- Уређење пећине за који је показан интерес, неизбежно ће унети и 

нову димензију у погледу њеме могуће угрожености. У складу са тим 

препоручује се уређење једног дела пећине, а не читавог објекта. Да 

би се Боговинска пећина на одговарајући начин уредила и при том 

избегло девастирање, деградација и промена њеног природног стања 

потребно је да се све активности спроводе у сарадњи са Заводом за 

заштиту природе Србије уз доследно поштовање Услова заштите 

природе и животне средине, које Завод као стручна установа издаје, а 

на основу верификованог Пројекта уређења.“76 

 

 

 

6.3.КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

 

 Просторни план Републике Србије поглавље Заштита природних добара и Закон 

о заштити животне средине, једини тренутно релавантни дугорочни програми развоја,, 

постављају следећи општи циљ развоја: 

- Постизање рационалне организације, 

- Уређење простора, 

Усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању 

природним и створеним вредностима и са потребама дугорочног социјалног и 

економског развоја, а пре свега заштитом животне средине. 

У конкретној примени, наведени режим подразумева третман Боговинске пећине као 

заштићеног природног добра полуотвореног типа, односно ограничене посете и 

пажљивог чувања. 

                                                           
76 Група аутора, (2007): Споменик природе „Боговинска пећина“ Студија заштите Београд, Београд 

стр.25- 31 
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Слика бр.42         Боговинска пећина 

                                                                   Извор: Немања Драгојевић 

 

 

6.4.ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

 

6.4.1.МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Новим актом о стављању под заштиту, у циљу превентивног деловања, забрањује се у 

пећини77: 

- Улазак у пећину без одговрајуће сагласности и пратње Стараоца, 

- Ломљење изношење или на други начин оштећивање пећинског 

накита, 

- Извођење активности, радова, унутар пећине који могу пореметити 

природни хидраулички режим периодског тока, 

- Хватање, убијање или узнемиравање пећинске фауне (слепих мишева 

и ентомофауне), све друге активности унутар пећине које на било 

који начин могу угрозити и оштетити њене темељне и све друге 

вредности. 

 

 

 

                                                           
77 ибид 
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На простору ван пећине забрањује се78: 

- Експлоатација и примарна предконцентрација минералних сировина, 

- Изградња стамбених објеката и викенд објеката и објеката за потребе 

пољопривредне и индустријске производње на простору који се 

предлаже за заштиту 

- Земљане, грађевинске, шумарске и друге радове који могу неповољно 

утицати на амбијенталне одлике простора, 

- Нарушити морфологију пећинских улаза или деградирати 

унутрашњост пећине, 

- Било које, регулационе и друге радове на Боговинској реци и понору, 

који могу трајно или привремено пореметити или променити 

природни хидролошки режим овог истема, 

- Каптажне радове. 

 

6.4.2.МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА 

 

На основу одлика природног добра, на бази мотива и ресурса природне и створене 

средине, развој и унапређење природног добра би се остваривали кроз79: 

- Валоризацију и ограничено коришћење споменика природе 

- Функционално интегрисање Споменика природе „Боговинска 

пећина“ са околним природним окружењем, 

- Примену концепта усклађеног развоја на простору Споменика 

природе „Боговинска пећина“ и његове околине, 

- Унапређење споменика природе у смислу боље заштите, уређења и 

коришћења, 

- Упознавање Стараоца са режимом  заштите споменика природе, 

- Обавезивање Стараоца на регулисање власничких односа са 

власницима земљишта које је обухваћено заштитом, 

- Делимично уређење пећине за туристичке посете,  

- Популаризација и презентација Споменика природе „Боговинска 

пећина“ као значајног природног добра.  

                                                           
78 ибид 
79 ибид 
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- Успостављање посебне интернет стране о природном добру, написа и 

чланака у штампаним и електронским медијима са нагласком на 

значају природног добра у склопу укупног представљања овог краја, 

- Едукација и информисање локалног становништва у вези са 

заштићеним природним добром, 

- Економско стимулисање и предфинансирање некомерцијалних 

активности, које обезбеђују уређење подручја, 

- Обезбеђивање услова за даља истраживања чији би резултати 

подигли ниво значаја пећине и унапредили научна сазнања о њој, 

- Формирање базе података о природном добру, на основу детаљних 

научних истраживања. 

 

 

 

 

6.5.ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

 

- Обележавање пећине и граница заштићеног простора на прописан 

начин; постављање информативних табли, путоказа и табли 

упозорења о поштовању успостављеног реда и режима, 

- Утврђивање и мониторинг хемијских и микробиолошких 

карактеристика воде, 

- Делимично уређење пећине за туристичке посете према одговарајућој 

пројектној документацији, обим и врсту радова прилагодити будућој 

намени пећине, 

- Редовно чишћење пећине и њене околине, односно заштићеног 

простора80. 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Национална стратегија одрживог развоја, „Службени Гласник РС“ бр 57/08 
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6.6.МОГУЋИ ПРАВЦИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 

 „Концепт заштите и одрживог развоја Споменика природе „Боговинска пећина“ 

заснован је на досадашњим сазнањима и искуствима у заштити, развоју и унапређењу 

Споменика природе геоморфолошког, односно спелеолошког карактера, а базира се на: 

- Очувању и унапређењу укупних природних вредности,  

- Очувању предеоних одлика, 

- Усклађеном развоју, 

- Потребама које се намећу након детаљног вредновања природних и 

људским радом створених вредности, како би заштићено природно 

добро могло да очува статус објекта геонаслеђа од националног 

значаја“81. 

„Кроз програм заштите и развоја у контексту развоја, боље валоризације и 

управљања неопходно је извршити даља истраживања а то је82: 

- Наставак хидрогеолошких и хидролошких истраживања 

- Биоспелеолошка истраживања 

- Истрживања угрожености пећине и околине 

- Хидрохемијска истраживања 

- Успостављање микроклиматских осматрања у пећини 

- Праћење утицаја захвата и радова на уређењу пећине 

- Праћење утицаја туристичке експлоатације (присуства посетилаца) 

- Наставак морфолошких истраживања у пећини и околини“83. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Група аутора, (2007): Споменик природе „Боговинска пећина“ Студија заштите Београд, Београд 

стр.25- 31 
82 ибид 
83  Марковић С., Пејановић Љ.,(2012): Заштита животне средине у политици одрживог развоја, Факултет 

за правне и пословне студије Нови Сда, Нови сад 
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6.7.МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 

Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин 

задовољавају друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено 

уклањају или знатно смањују утицаје који прете или штете животној средини и 

природним ресурсима. 

„Дугорочно концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који, 

осим економске ефикасности, технолошког напретка, чистијих технологија, 

иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања, обезбеђује смањење 

сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и 

квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да издрже чиниоци животне 

средине, спречавање нових загађења и очување биодиверзитета“84. 

Развој туризма треба ускладити са природним могућностима и капацитетом 

заштићеног подручја. Основни циљ је спровођење трајно усклађеног, лимитираног и 

одрживог туризма, који ће омогућити да се кроз туристичке садржаје постигне, не само 

обезбеђивање неопходних средстава за заштиту природних вредности и унапређења 

подручја у целини, већ и да се значајно допринесе популаризацији зашите природне 

баштине и културно-историјског наслеђа.  

Споменик природе „Боговинска пећина“ је подручје са очуваним природним 

вредностима, богатим живим светом и прелепим пејзажима. 

Посебну лепоту заштићено подручје пружа током пролећа и лета када шума олиста, 

пашњаци озелене а реке и потоци набујају.У овом подручју тада смештене су колоније 

птица, и ретке врсте животиња. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 ибид 
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6.8.МОГУЋНОСТ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ 

ПОДРУЧЈА 

 

Осим могућности конкурисања за економска средства која обезбеђује држава 

или међународне организације (субвенције или пореске олакшице предвиђене за 

заштиту биодиверзитета и побољшање квалитета животне средине), одрживо 

коришћење природних ресурса представља могућност за социјално-економски развој 

локалне заједнице на основу следећег85: 

 

- Побољшање здравља и квалитета живота локалних заједница (услед 

побољшања стања животне средине и стања воденог екосистема);  

- Повећање разноликости и обима еко и етно туризма и богатија 

туристичка понуда;  

- Пружање ужитка у естетским вредностима ширег окружења;  

- Повећане могућности за пласирање производа и за отварање нових 

радних места;  

- Формирање нових простора за рекреацију.  

Неопходност одрживог коришћења природних ресурса као основе одрживог развоја 

обухвата већину економских делатности на подручју у ширем окружењу Споменика 

природе „Боговинска пећина“ а пре свега туризам и риболов у складу са законским 

прописима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 ибид 
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7.SWOT  АНАЛИЗА 

 

 

„SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких 

тачака туристичке дестинације и анализу њихову и могуће употребе у контексту 

шанси, као и опасности утврђених тенденција на тржишту.  

SWOT анализа је неопходна ради стратегијског планирања туристичког производа 

конкретне дестинације, а потом и креирања адекватне промоције. Она омогућава 

довођење у равнотежу захтева, жеља и потреба потрошача и могућности туристичке 

понуде; те креирање конкурентске предности и остварење ширих економских, 

друштвених, културних, политичких, еколошких и других циљева. 

Смисао ове анализе се огледа у томе што помаже менаџерима да идентификују 

садашње и будуће шансе, као и претње из окружења с једне и снаге и слабости 

предузећа са друге стране.Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво 

развојно понашање предузећа у туризму које ће обезбедити максимално коришћење 

снага и шанси предузећа с једне, и минимизирање претњи и слабости са друге стране.86 

 

SWOT aнализа туристичког потенцијала општине Бољевац 

Снаге  Слабости  

Повољан географскo-саобраћајни 

положај  

Недовољно искоришћени туристички 

ресурси  

Близина већих градова као емитивних 

центара 

Недовољна заштита и одржавање 

природних вредности 

Атрактивност предела са 

карактеристичним рељефом и 

живописним пејзажима 

Непостојање организованог наступа на 

тржишту 

Велики потенцијал у природним 

ресурсима (разноврсни геоморф 

олошки, хидролoшки ресурси) 

Неедукативност становништва и 

туристичких радника 

Богаство биљног и животињског света 

и постојање ендемских и реликтних 

врста 

Недовољна примена савремених 

технологија 

Добро очувана животна средина као 

основ развоја туризма  

Лоша саобраћајна инфраструктура 

(густина и квалитет локалне путне 

мреже)  

                                                           
86 Стефановић В., (2003):Менаџмент туристичке привреде, ПМФ НИШ, Ниш  стр.157 
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Атрактивни антропогени туристички 

ресурси (историјски и споменици 

културе)  

Непостојање пратеће туристичке 

инфраструктуре  

Етнографско наслeђе и архитектура  Лоши смештајни капацитети  

Културне манифестације  Лоша комунална опремљеност објеката 

изван града  

Повољни услови за развој транзитног и 

сеоског туризма  

Слаби хигијенски услови  

Повољни услови за развој ловног 

туризма  

Непостојање адекватне туристичке 

сигнализације 

 

Могућности  Опасности  

Стратешко - привредни значај за развој 

туризма у региону и Србији 

Недовољна свест о заштити животне 

средине 

Све већа окренутост људи здравом 

животу и природи 

Неразумевање концепта одрживог 

туризма 

Пораст интереса за активним одмором Депопулација сеоских и градских 

насеља – неповољни демографски 

фактори 

Могућност развоја различитих облика 

туризма као што су : рекреативни, 

спортски, излетнички, едукациони, 

културни, сеоски 

Низак животни стандрад већине 

становништва 

Заштита и очување природне средине Развој туристичке понуде и промене 

менталитета 

Укључење локалних заједница у 

туристички развој 

 

Завршетак изградње путева од знчаја 

за туризам 

 

Повезивање пољопривреде, спорта и 

туризма 

 

Регионална и међународна сарадња- 

већи прилив страних гостију 
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SWOT анализа понуде туризма Споменика природе„Боговинска пећина“ 

ЈАКЕ ТАЧКЕ СЛАБЕ ТАЧКЕ 

Лепота природе и њена очуваност, 

разнпликост рељефа 

Недовољна заштита природних ресурса 

Добар географски положај Природни и културни ресурси нису 

довољно туристички валоризовани 

Повољни климатски услови Недовољан број смештајних објеката 

Препознатљивост симбола на 

регионалном туристичком тржишту 

 

Локалне власти су директно 

укључене у развој туризма – 

постојање туристичке организације у 

оквиру општине 

 

Гостољубивост и љубазност 

становништва 

Недостатак квалификованог особља у 

туризму 

Постојање иницијативе за развој 

појединих туристичких производа – 

екстремни спортови, сеоски туризам 

Недостатак информација о екстерном 

спорту 

Авантуристички спортови се могу 

употпунити посетама културних 

садржаја -  манастири, цркве... 

 

План развоја саобраћајних мрежа  

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Уобичајена позитивна реакција 

тржиста према новим дестинацијама 

Потребне су велике инвестиције у 

основну и туристичку инфраструктуру 

Тренд чешћих и краћих одмора Недовољна интегрисаност у 

међународне институције и 

међународне туристичке организације 

Тренд активном одмору – све већи 

значај рекреације који је део 

животног стила и развој 

авантуристичког туризма 

Већа очекивања квалитета производа и 

услуга 

Профил савременог туристе – 

независтан, у потрази за аутентичним 

искуством, заинтересова за природну 

дестинацију и културу 

 велики број незапослених 

Сарадња са конкурентима из 

суседних земаља 

 

Утицај интернета и електронске 

трговине на дистрибуцију 
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8.ЗАКЉУЧАК 

 

Предели природе са јединственим и специфичним природно-географским и 

друштвено-географским карактеристикама, стављају се под заштиту државе, како би се  

сачувале од штетних утицаја људи. У зависности од осетљивости подручја, одређене 

активности могу бити забрањене или дозвољене. 

Ако је развој туризма могућ, развија се под посебним условима, и врло је важно да се 

заснива на концепту одрживог развоја. 

 На основу изнетих чињеница у овом раду о природном потенцијалу Споменика 

природе „Боговинска пећина“, може се закључити да Боговинска пећина с правом 

заслужује епитет једне од најлепших пећина, јер располаже великом концентрацијом 

пећинских украса од којих су неки украси права вајарска дела, различитих облика, 

димензија и боја. Велику пажњу заслужује и појава искричавог калцитног накита. 

Подручје са разноликим биолошким богатством, очуваним природним 

вредностима и прелепим пејзажима, као што је Споменик природе „Боговинска 

пећина“, представља изузетно атрактивно место за организовање програма едукације, 

рекреације као и развој спелеотуризма. Ове природне вредности представљају добру 

основу за развој одрживог туризма, што значи да перспективе постоје. 

Заштићено подручје Споменик природе „Боговинска пећина је, пре свега, највећи 

резервоар питке воде, са бројним крашким изворима и врелима. Поред тога, има 

очуване знатне површине под шумама (букове састојине ). 

Подручје је изузетно богато и различитим геоморфолошким облицима у 

рељефу, нарочито су значајне пећине и друго спелеолошки објекти, који свакако 

повећавају туристичку атрактивност овог простора. 

Значај овог Спменика природе могуће је сачувати само у условима повећаног 

степена заштите од загађивања и примене других мера, које би имале за циљ заштиту 

овог екосистема као природног добра, како би и будућа поколења уживала у њеној 

разноликости и лепоти. 

Имајући у виду значај овог заштићеног подручја, неопходно је развијати 

еколошку свест становништва овог краја, упознати их са концептом заштите и могућим 

правцима  одрживог развоја туризма Споменика природе „Боговинска пећина“. 
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Веома је битна заштита биљних и животињских врста и њихових станишта због 

тога што су природна станишта већ у значајној мери модификована и деградирана 

услед човекове активности, као што је сеча шума, загађење воде и земљишта итд. 

Циљ у будућем управљању, заштити и развоју Споменика природе јесте да се 

очува изворност, репрезентативност, реткост, разноликост и естетичност.Самим тим 

промовисао би се и здрав начин живота, да људи дођу на то подручје, да се 

релаксирају, опусте, рекреирају, а исто тако и да успут нешто науче. 

 Потребно је чувати и промовисати овај Споменик природе и уз то културну 

баштину локалног становништва, како би се привело намени заштићено подручје, да 

би довели што већи број туриста како из земље тако и из иностранства и да тако 

локално становништво има користи од еко-етно туризма кроз услуге и пласман здраве 

хране, издавање пансиона и томе слично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

92 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Вељковић С.,(1986):Бољевац и околина,Историјски архив „Тимочка 

Крајина“,Зајечар 

2. Генов Г.,(2008):Туризам посебних интереса-селективни облици туризма, Чугура 

принт, Београд 

3. Група аутора.,(1965): 125 година рада,Основна школа „Ђ.Јакшић“ Подгорац, 

Графичко предузеће Зајечар, Зајечар 

4. Група аутора., (2002): Елаборат о спелеолошким истраживањима Боговинске 

пећине и допунским хидрогеолошким истраживањима, Рударско – геолошки 

факултет, Универзитет у Београду, Београд 

5. Група аутора,(2004):Од нездравог камена до црног злата, ЈП ПЕУ Ресавица 

6. Група аутора.,(2007): Споменик природе „Боговинска пећина“- студија заштите, 

Завод за заштиту природе Србије Београд, Београд 

7. Група аутора.,(2009): Стратегија руралног развоја општине Бољевац, Бољевац 

8. Група аутора,(2010.): Студија развоја пољопривреде општине Бољевац 2010-

2015, Бољевац 

9. Група аутора, (2010.): Стратегија одрживог развоја општине Бољевац 2010-2020, 

Стална конференција градова и општина, Београд  

10. Група аутора, (2011.): Просторни план општине Бољевац 2009-2024, Инфо план 

ДОО Аранђеловац 

11. Дукић Д., (1975): Хидрографске особине Источне Србије, књига 26, Зборник 

радова Географског института „Јован Цвијић“ Београд 

12. Ђимиш С.,(2014): Пољопривредно земљиште општине Бољевац, ЛАНДНЕТ 

Београд 

13. Јовановић М., (2010): Потенцијали привредног развоја Тимочке Крајине – 

потенцијали привредног развоја општине Бољевац, Мегатренд Универзитет, 

Факултет за менаџмент Зајечар, Зајечар 

14. Књига бр.2.,(2012):Старост и пол, Републички завод за статистику, Београд 

15. Књига 10,(2013):Домаћинства према броју чланова, Републички завод за 

статистику, Београд  

16. Књига 20,(2014):Упоредни преглед броја становника 1948-2011, Републички 

завод за статистику, Београд 



Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

93 
 

17. Књига 21,(2014):Упоредни преглед броја домаћинстава 1948-2011, Републички 

завод за статистику, Београд 

18. Лазаревић Р.,(2010): Боговинска пећина, Желнид, Београд  

19. Лазаревић Р., (2010): Пећине и јаме општине Бољевац, Желнид, Београд  

20. Лазаревић Р., (2016): Пећински накит, Бари принт, Београд 

21. Марковић С., Пејановић Љ.,(2012): Заштита животне средине у политици 

одрживог развоја, Факултет за правне и пословне студије Нови Сад 

22. Милошевић., (1990): 150 година школства општине Бољевац, Историјски архив 

„Тимочка Крајина“ Зајечар 

23. Милошевић Ж.,(2000):Основна школа Подгорац, МП Графомед, Бор,  

24. Петровић Д.,(1970.): Слив Црног Тимока, Геоморфолошка студија, Београд 

25. Петровић Д., (1977): Морфологија и генеза Боговинске пећине, књига 29,  

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ Београд , Београд 

26. Стефановић В., (2003 ): Менаџмент туристичке привреде, ПМФ Ниш, Ниш 

27. „Службени Гласник СРС“ бр.24/65 

28. „Службени Гласник НР Србије“ бр. 19/62 

29. „Службени Гласник РС“ бр.135/04, 66/91 

30. Хидрометеролошки завод Зајечар 

 

ОСТАЛИ ИЗВОРИ 

1. Фото албум Немања Драгојевић 

2. http://www:rapp.gov.rs                                 19. www.traveleastserbia.org 

3. http://www.freebiking.org                             2o. www.solarismediabor.rs 

4. www.mateo-europ.com 

5. www.Lh3.googleusercontent.com 

6. www. Stazeibogaze.info 

7. www.sob.rs 

8. www.paradisotravel.com 

9. www.pdpobeda.rs 

10. www.phone-travel.com 

11. www.srbijasuperodmor.rs 

12. www.bp.blogsport.rs 

13. www.srpskoblago.rs 

14. www.static.panoramio.com 

15. www.bionet-skola.ne 

16. www.filminserbia.com 

17. www.boljevac.org.rs 

18. www.poreklo.rs 

http://www:rapp.gov.rs
http://www.freebiking.org/
http://www.mateo-europ.com/
http://www.lh3.googleusercontent.com/
http://www.sob.rs/
http://www.paradisotravel.com/
http://www.pdpobeda.rs/
http://www.phone-travel.com/
http://www.srbijasuperodmor.rs/
http://www.bp.blogsport.rs/
http://www.srpskoblago.rs/
http://www.static.panoramio.com/
http://www.bionet-skola.ne/
http://www.filminserbia.com/
http://www.boljevac.org.rs/
http://www.poreklo.rs/


Природни потенцијал споменика природе „Боговинска пећина“ у функцији 
развоја одрживог туризма 

 

94 
 

БИОГРАФИЈА 

 
 

 

 

 

Немања Драгојевић рођен је 08.04.1993.године у Бољевцу. 

Основну школу 9.“Српска бригада“ завршио је у Бољевцу. Након тога уписао је 

Гимназију-општи тип у Бољевцу коју је завршио 2012.године. Исте године уписује 

основне академске студије географије на Природно-математичком факултету у Нишу и 

завршава их у року 2015.године са просечном оценом 8,00. Одмах по завршетку 

основних  академских студија уписује мастер академске студије географије на 

Природно-математичком факултету у Нишу и завршава их у року са просечном оценом 

9, 23 без одбрањеног мастер рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


