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УВ ОД   
 

 

 Влада Републике Србије, у складу са Законом о заштити природе („Сл.гл.РС“, бр. 36/09, 

88/20, 91/10- исправка, 14/16 и 95/18-др.закон), донела је Уредбу о заштити Парка природе 

„Стара планина“ („Сл.гл.РС“, број 23/2009), којом је део подручја Старе планине од гребена 

Видлич на југу до граничног камена бр. 403 код Вршке Чуке, ставила под заштиту као Парк 

природе „Стара планина“ (у даљем тексту ПП „Стара планина) и сврстала га у I категорију 

заштите као природно добро од изузетног значаја.  

 

Укупна површина Парка природе „Стара планина“ је у обухвату еколошки значајног 

подручја под називом „Стара планина“ еколошке мреже Републике Србије. 

 

Еколошки значајно подручје обухвата и Emerald мрежу са класификационим кодом 

RS000009, међународно подручје за биљке IPA (Important Plant Areas), међународно и 

национално значајно подручје за заштиту птица – IBA подручје (Important Bird Areas) са кодом 

RS040IBA, као и одабрано подручје за дневне лептире – PBA подручје (Prime butterfly Area).  

 

Парк природе „Стара планина“ је стављен под заштиту, да би се у интересу науке, 

образовања и унапређења културе и одрживог привредног и демографског развоја очували: 

изузетна разноврсност дивљег биљног и животињског света, аутохтоне расе и сорте домаћих 

животиња и биљних култура, места која изражавају изузетну геолошку разноврсност подручја, 

лепота и разноликос предела, културне вредности (манстири, објекти народног градитељства, 

традиционални занати и обичаји локалног становништва). 

 

Парк природе „Стара планина“ по међународној категоризацији IUCNа (International 

Union for Conversation of Nature) припада V категорији заштићених подручја.  

 

Влада Републике Србије поверила је Јавном предузеће „Србијашуме“ Београд управљање 

ПП „Стара планина“. Послови непосредног управљања спроводе се преко Радне јединице 

„Парк природе Стара планина“. 

 

Управљач је у складу са законским прописима послове управљања спроводио према   

Плану управљања ПП „Стара планина“ за период 2010-2019. године. План управљања ПП 

„Стара планина“ за период 2020-2029. године представља други средњорочни плански 

документ.  

 

Правни основ за израду Плана управљања Парком природе „Стара планина“ за период од 

2020-2029. године (у даљем тексту: План управљања) је члан 68. Закона о заштити природе 

(„Сл.гл.РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) и Уредба о заштити Парка 

природе „Стара планина“ („Сл.гл.РС“, бр. 23/09).  

 

План је урађен у складу са: 

• Законом о заштити природе („Сл.гл.РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 

95/18.- др.закон) 

• Законом о водама („Сл.гл.РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) 

• Законом о шумама („Сл.гл.РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) 
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• Законом о дивљачи и ловству („Сл.гл.РС“, бр. 18/10) 

• Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гл.РС“, бр. 128/14) 

• Законом о заштити од пожара („Сл.гл.РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 –др.закон) 

• Уредбом о еколошкој мрежи („Сл.гл.РС“, бр. 102/07) 

• Просторним планом Републике Србије 2010-2014-202 („Сл.гл.РС“,бр. 88/10) 

• Просторним планом подручја Парка природе и туристичке регије „Стара планина“ 

(„Сл.гл.РС“, бр. 115/08) 

• Регионалним просторним планом Тимочке крајине („Сл.гл.РС“, бр. 51/11) 

• Простроним планом општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 9/11) 

• Просторним планом општине Пирот („Сл. лист града Ниша“, број 42/11) 

• Просторним планом општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, број 12/12) 

• Студијом заштите Парка природе „Стара планина“ (2003) 

• Условима заштите природе за изарду Плана управљања ПП „Стара планина“ за 

период 2020-2029. године (акт број 020-541/2/04.04.2019) 

• Основама газдовања државним шумама у Тимочком шумском подручју у газдинским 

јединицама (17.454,68 ha): „Вршка Чука-Баба Јона – Трећи Врх“, „Шашка-Студена-

Селачка река“, „Заглавак I“, „Заглавак II“, „Расовати камен“ и Бабин Зуб- Орлов камен 

– Голаш“ 

• Основама газдовања државним шумама у Нишавском шумском подручју у газдинским 

јединицама (24.475,60 ha): „Стара планина I – Широке Луке“, „Стара планина I – 

Прелесје“, „Стара планина II – Арбиње“, Стара планина II – Топли До“, „Нишава“, 

„Завој“ и „Видлич“  

• Ловним основама за ловишта у Тимочком шумском подручју: „Тимок“ Ловачко 

удружење Мали Извор, „Клисура“ Ловачко удружење Минићево, „Тупижница“ 

Ловачко удружење Књажевац, „Миџор“ Ловачко удружење Кална, „Суводол“ и 

„Стара планина I“ ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац 

• Ловним основама за ловишта у Нишавском шумском подручју: „Понишавље“ Ловачко 

удружење Пирот, „Видлич“ Ловачко удружење Димитровград и  „Стара планинаI I“ 

ШГ „Пирот“ Пирот 

• Привременим Годишњим програмима газдовања у шумама сопственика за општине: 

Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград 

• Програмом управљања рибарским подручјем „Стара планина“ за период 2013-2022. 

године. 

 

За израду планског документа в.д. директора ЈП „Србијашуме“ (актом број 

2056/04.03.2019. године) формирао је Комисију за израду Плана управљања Парком природе 

„Стара планина“ за период 2020-2029. године и спровођење јавне расправе о Предлогу плана 

управљања Парком природе „Стара планина“ за период 2020-2029. година, у саставу: Гордана 

Јанчић, председник; Дарко Ђорђевић (управник РЈ „Парк природе Стара планина“), заменик 

председника; Дејан Милетић, члан; Силвана Николић (самостални референт за заштиту 

животне средине у ШГ Бољевац), члан и Светлана Баковић, члан. 

 

 Комисија је у оквиру израде планског документа остварила контакте са 

научноистраживачким институцијама у циљу добијања извештаја о спроведеним научно-

истраживачким активностима на подручју Старе планине и предлозима пројеката које би 

требало планирати у Плану управљања Парком природе „Стара планина“ за период од 2020-

2029. године. 
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Комисија је 28.03.2019. године, у општини Књажевац, одржала састанак са  

представницима општине Књажевац; Туристичке организације Књажевац; ЈП „Скијалишта 

Србије“ и ЈП за развој планинског туризма „Стара планина“ из Књажевца. Теме састанка су 

биле: реализација Просторног плана подручја парка природе и туристичке регије Стара 

планина („Сл.гл.РС“, број 115/08); реализација планова општине Књажевац, Туристичке 

организације Књажевац, ЈП „Скијалишта Србије“ и ЈП за развој планинског туризма „Стара 

планина“ на подручју ПП „Стара планина“ у протеклом периоду; планиране активности на 

подручју ПП „Стара планина“ у наредном периоду (ЈП „Србијашуме“ као управљач ПП „Стара 

планина“, има обавезу израде Извештаја о остварењу Плана управљања ПП „Стара планина“ 

за период 2010-2019. године и Плана управљања ПП „Стара планина“ за период 2020-2029. 

године); начин сарадње и дефинисање заједничких активности управљача и корисника ПП 

„Стара планина“. 

 

На састанку је констатовано да је за спровођење планова других корисника на подручју 

ПП „Стара планина“ главни ризик неусаглашеност законских прописа и планских докумената. 

Просторни план подручја парка природе и туристичке регије Стара планина („Сл.гл.РС“, број 

115/08) и Уредба о заштити Парка природе „Стара планина“ („Сл.гл.РС“, број 23/09), 

неусаглашени са Законом о заштити природе („Сл.гл.РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 

14/16 и 95/18- др.закон) и Уредбом о режимима заштите („Сл.гл.РС“, број 31/12).  

 

Комисија је 05.04.2019. године, у општини Пирот, одржала састанак са заинтересованим 

странама. Састанку су присуствовали представници ЈП „Србијашуме“ Београд, Сектора за 

шумарство и заштиту животне средине; Радне јединице „Парк природе Стара планина“; 

Министарства заштите животне средине, Сектора за инспекцијски надзор; општине Пирот и 

Димитровград; Месне заједнице Дојкинци; Савеза Месних заједница Старе планине; 

Туристичке организације Пирот; Основне школе „Вук Караџић“ и Средње стручне школе из 

Пирота; Удружења „Одбранимо реке Старе планине“; ФАР портала; НВО ГЕА; Удружења - 

Најбоље за Пирот и Друштва „Стара планина“. Теме састанка биле су као и на састанку у 

Књажевцу.  

 

На овом састанку као главни проблеми односно изазови за управљача и све кориснике 

ПП „Стара планина“ издвојени су: измена просторно-планске документације за подручје ПП 

„Стара планина“ у делу који се односи на изградњу минихидроелектрана односно забрану 

градње МХЕ у заштићеним подручјима, потребу укључивања локалне заједнице у процес 

управљања ПП „Стара планина“ односно формирање Оштинских форума заинтересованих 

страна ПП „Стара планина“, наставак процеса номиновања ПП „Стара планина“ за резерват 

биосфере и геопарк, спровођење активности на очувању аутохтоних животињских раса, развој 

пројеката за очување народног градитељства, традиционалних делатности и екотуризма на 

подручју ПП „Стара планина“. 

 

Према Закону о заштити природе план управљања заштићеним подручјем је документ 

којим субјекат задужен за управљање заштићеним подручјем планира: мере и активности 

заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја; смернице и приоритете за 

заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице уз 

уважавање потреба локалног становништва.  
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Управљач доноси план управљања за период од десет година, на који сагласност даје 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине, по претходно прибављеним 

мишљењима министарстава надлежних за послове шумарства, пољопривреде, водопривреде, 

туризма, културе, грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре, рударства, енергетике и 

финансија.  

 

План управљања се остварује кроз годишње програме управљања, којима се детаљно и 

прецизно дефинишу задаци, радови и активности, организациони и материјално-финансијски 

услови њиховог извршења. 

 

Историјат заштите Старе планине  

 

Прво заштићено природно добро на подручју Старе планине (група стабала ситне 

границе) устaновљено је 1966. године. Осамдесетих година прошлог века под заштиту је 

стављено седам строгих резрвата природе и три споменика природе, површине око 300 ha. 

 

Сагласно Просторном плану Републике Србије, а на предлог Завода за заштиту природе 

Србије, Влада Републике Србије 1997. године донела је Уредбу о заштити Парка природе 

„Стара планина“ („Сл.гл.РС“, број 19/1997. године), којом је Стара планина стављена под 

заштиту као природно добро од изузетног значаја, сврстано у I категорију заштите. Укупно 

заштићена површина износила је 142.219,64 ha.  

 

На основу усвојене Декларације о проглашењу билатералног Парка природе „Стара 

планина“ између Републике Србије и Републике Бугарске (1997.), увидело се да постојеће 

стање подручја ПП „Стара планина“ треба прилагодити концепту заштите резервата биосфере, 

због чега су 1998. године отпочета нова истраживања од стране Завода за заштиту 

природе Србије. Завод за заштиту природе Србије завршио је Студију заштите ПП „Стара 

планина“ 2003. године. Истовремено са активностима на доношењу акта о заштити започете 

су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене и туристичке регије Стара 

планина. Крајем 2008. године Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању 

Просторног плана подручја посебне намене и туристичке регије Стара планина, а у 

априлу 2009. године Уредбу о заштити Парка природе „Стара планина”. 

 

У 2018. години Завод за заштиту природе Србије почео је са активностима на 

ревизији заштите ПП „Стара планина“ тако да се у наредном планском периоду очекује 

израда Студије заштите Старе планине, доношење новог акта о заштити и свих других 

планских докумената и законских прописа.  

 

 

 



 

 

План управљања Парком природе „Стара планина“  2020. – 2029. |  7 

 

 



 

 

План управљања Парком природе „Стара планина“  2020. – 2029. |  8 

 

 

 

 

Површина и власништво 

 

Парк природе „Стара планина“  је највеће заштићено подручје у Републици Србији 

укупне површине 114.332 хектара и чине га делови територије града Зајечара (КО: 

Вратарница, Мали извор и Селачка) и општина Књажевац (КО: Ошљане, Ново корито, 

Радичевац, Причевац, Дејановац, Горња Каменица, Папратна, Репушница, Алдинац, 

Габровница, Татрашница, Алдина Река, Равно Бучје, Вртовац, Балта Бериловац, Јања, 

Ћуштица и Црни Врх),  Пирот (КО: Темска, Засковци, Топли До, Покревеник, Завој, Гостуша, 

Копривштица, Добри До, Бела, Мала Лукања, Велика Лукања, Паклештица, Рсовци, Брлог, 

Дојкинци, Јеловица, Росомач, Височка Ржана, Славиња) и Димитровград (Сенокос, Горњи 

Криводол, Доњи Криводол, Баљев До, Браћевци, Каменица)  

 

1. Површина ПП „Стара планина“ по власништву: 

 

Редни 

број 

Власништво  Површина у ha % 

1. државно 61.395 54 

2. приватно и др. 52.937 46 

Свега ПП „Стара планина“ 114.332 100 

 

2. Површина ПП „Стара планина“ по административним јединицама 

 

Редни 

број 

Град – Општина - ШГ  Површина у ha % 

1. Зајечар – Град  6.295 6 

2. Књажевац - Општина 42.293 37 

Свега Зајечарски округ (ШГ Бољевац) 48.588 43 

3. Пирот - Општина 54.376 47 

4. Димитровград - Општина 11.368 10 

Свега Пиротски округ (ШГ Пирот) 65.744 57 

Свега ПП „Стара планина“ 114.332 100 
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1 .  ПРИКАЗ  ГЛАВНИХ  ПРИРОДНИХ  И  СТВОРЕНИХ  ВРЕДНОСТИ  И  ПРИРОДНИХ  

РЕСУРСА  

 
1.1. Главне природне вредности  

  
1.1.1. Геолошке одлике 

 

Подручје ПП „Стара планина“ карактерише разносврстан, литолошки састав, 

представљен седиментним, мање магматским и метаморфним стенама, од најстаријих, 

палеозојских, преко мезозојског флишног и кречњачког комплекса и неогених језерских и 

маринских седимената, до најмлађих квартарних речних и бигрених наслага. Посебно је 

значајна фацијална разносврсност мезозојских седимената, са пуним стратиграфском развићем 

тријаса, јуре и креде и обиљем фосила у стенама појединих одељака ових периода. 

Геотекстурна грађа терена је веома сложена и изражена кроз бројне и репрезентативне појаве 

раседне и наборне тектонике.  

По својим стратиграфским, петролошким, палеонтолошки и геотектонским одликама 

Стара планина представља изузетну ризницу „докумената“ о историји развитка земљине коре, 

сложености геолошких процеса и променама палеоеколошких услова. 

Посебно важни објекти геонаслеђа су: 

➢ Потез Рсовци-Јеловица – на коме су у дужини око 8 km, смењују сви спратови 

тријаса, јуре и доње креде, изузетно фосилоносни; 

➢ Профил тријаских кречњака у Гостушкој реци, у којима су изражене лумакеле 

бивалвија; 

➢ Профил јурских седимената у Росомачи, представља сиве кречњаке са амонитском 

фауном, створен у најдубљим деловима мора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Профил горњејурских седимената на потезу Каменица – Сенокос, на којем се у 

кречњацима налазе лумакеле од амонитских љуштура, и који у горњем делу прелазе у 

акантичке слојеве; 

➢ Чело видличке навлаке са околином, ескарпман и кречњачка површ,  где се налази 

неколико тектонских клипа и тектонских прозора (од Каменице, Големог врха све до 

сопота); 
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➢ Новокоритска синклинала и зона „глама“, репрезентативан облик геотектонских 

структура. 

 

1.1.2. Геоморфолошке одлике 

 

Примарну морфолошку одредницу чини маркантни планински гребен, чија се висина 

повећава од севера ка југу, достижући на Миџору 2169 m н.в., при чему је још један врх 

виши од 2000 m н.в.  (Дупљак), а десетак врхова (Сребрна глава, Копрен, Три чуке, Вражја 

глава, Голема глава, Големи камен и др.) су у висинској зони 1900-2000 m н.в. Осим 

преседлинама између тих врхова, главни гребен је на неколико места изразито снижен и 

пробијен планинским превојима, од којих су најпознатији Свети Никола и Кадибогаз. 

 

Од главног гребена одвајају се бочни огранци који у облику истакнутих развођа, са 

ширим и блаже нагнутим теренима, уоквирују изворишне басене десних притока Височице 

и Тимока, посебно Црновршке реке  (гребен Прилепски врх – Жаркова Чика – Бабин зуб), 

Топлодолске реке (Белан-Мрамор-Браткова страна) и Дојкиначке реке (Копрен-Стражна 

Чуна-Понор). Дисецираност рељефа са сплетом долина и јаруга је интензивна, а износ 

вертикалног усецања предходно споменутих долина износи и до 800-1000 m у односу на 

темена развођа. 

 

Укупна висинска разлика навише и најниже тачке подручја је преко 2000 m. Такав 

динамичан рељеф одликује се веома стрмим странама, местимично и стеновитим литицама 

на одсецима планинских страна, или усецима речних долина (Бабин зуб, клисура 

Владикина плоча, клисура Темске, клисура Росомачке реке, Росомачки врх, одсек Копрена, 

кречњачки екскарпмани Видлича) и израженом варијабилношћу и разновшношћу 

експозиција. Речна корита су са стрмим уздужним профилима, преломима и стеновитим 

каскадама и изразитим меандарским кривинама.  

 

На кречњачким теренима присутни су облици крашког и флувиокрашког рељефа 

(увале, вртаче, понорске долине, спелеолошки објекти): 

➢ локалитет Бабин зуб, где се налази највећа група зубова и остењака у 

крупнозрним кварцевитим пешчарима у амбијенту континуалних падина бочних 

повијараца;   

 

 

 

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  
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➢ укљештени меандар Темштице у клисури дубокој 160 - 260 метара, са бројним 

склуптурама остењака у црвеним пешчарима; 

➢ део долине од Височке Ржане до Велике Лукање, где се налази више лактастих 

меандара, као и укљештени меандри у кањону Владикине плоче, око Чуке – узводно 

од Паклештице и низводно од Лука;   

➢ Клисура Владикине плоче реке Височице, између Рсоваца и Паклештице, са 

истоименим пећинским системом; 

➢ Сутеска Росомачке реке, између Росомачког врха и Градишта, изражена као кратка 

клисура просечена кроз бречасте и конгломератске пешчаре, са серијом џиновских 

лонаца по дну; 

➢ Баљевски врхови и стрма стеновита падина, често карактера литице, подсечена 

Каменичком реком наспрам Сенокоса; 

➢ Крашке увале Понор, Вртибог и Ковачево, својеврсни феномени секелтивно 

ерозивног крашког рељефа са сложеним односима крашке морфологије, и 

површинске и подземне циркулације вода у красу. 

 

1.1.3. Хидролoшке одлике 

 

 Површинске воде Старе планине, са укупним просечним отицајем од 18,6 m3/s, 

припадају сливовима Нишаве (12,6 m3/s) и Белог Тимока (6,0 m3/s). Наведеном отицају 

одговара специфични отицај од 10,2 l/s/km2 и коефицијент отицаја од 0,38 односно 

површинско отицање 320 mm од укупне просечне количине падавина која је за цело подручје 

прорачуната на 843 mm. Наведене хидролошке вредности односе се на шири простор Старе 

планине, површини око 1820 km2 (у које је укључено подручје Видлича у потпуности и цела 

источна страна Белог Тимока). 

 

 Главна водна артерија југозападног и по површини већег дела подручја старе планине 

је Височица (која се у доњем делу тока назива и Темштица или Темска) чије су највеће 

притоке Дојкиначка (са Јеловичком) и Топлодолска река. Веће притоке Трговишког и Белог 

Тимока су: Црновршка, Стањанска, Алдиначка, Радичевачка, Коритска река и Шашка. 

 

 Плувиметријски режим одликује се пролећним максимумом (претежно у априлу) и 

ранојесењем минимумом (септембар, октобар).  Већина водотока има типичне бујичне одлике, 

а код појединих од њих (Топлодолска и Дојкиначка) екстремне вредности протицаја су у 

односу и до 1:900. У крашким увалама јављају се кратки понорски водотоци, углавном 

периодског  карактера.  

 

 Подземне воде истичу у виду извора различитог положаја, издашности, режима рада, 

температуре и хемијског састава вода. Укупан број извора веће издашности од 0,1 l/s има 

преко 500, њих двадесетак има већу издашност од 1 l/s, а свега девет извора представљају јака 

крашка врела (Јеловички, Дојкиначко, Суво, Бигар, Топлик, Суводолско врело и др.). Многи 

извори и нека врела су каптирани за потребе локалног водоснабдевања или уређени као јавне 

чесме. Извори на Старој планини познати су по хладној води (посебно они у вишим деловима 

подручја преко 1600 m н.в.) чија је температура у летњем периоду у распону 4,5-6,0 оС. 

 

 Посебно значајан водни објекат преставља хидроакумулација „Завој“ у долини 

Височице.  

 Изузетни хидролошки објекти су и чувени водопади Старе планине: 
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➢ Водопад Калуђерски скок, испод самог Миџора (2.169 m н.в) , висине 232m 

➢ Копренски водопад, на Јеловичкој реци испод Копрена (1.963 m н.в), висине 103 m 

➢ Пиљски водопад (доњи и горњи) на око 1.650 m н.в. код села Топли до , висине 68m 

➢ Водопад Чунгуљски скок, на Топлодолској реци, код села Топли до, висине 42m 

➢ Водопад Тупавица, на Дојкиначкој реци, код села Дојкинци, висине 25m 

➢ Водопад код манастира Суводол, са моћном бигреном акумулацијом 
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1.1.4. Педолошке одлике 

 
 Педолошки покривач је разноврстан с обзиром на хетерогени литолошли састав, 

висинску диференцираност и нагибе терена и просторну варијабилност климатских одлика. 

Преовлађују кисела смеђа земљишта (дистрични камбисол) везана за све типове стена, али су 

највише заступљена на геолошкој подлози изграђеној од метаморфних и магматских стена. 

Други по распрострањењу су ранкери, са неколико варијетета, претежно на црвеним 

пешчарима, мање на стенама метаморфно-магматског комплекса. На кречњацима и 

доломитима главни типови педолошког супстрата су рендзине и смеђа земљишта. Доминирају 

земљишта ниског бонитета (од шесте до осме бонитетне класе) са потпуном неподесношћу 

или веома озбиљним ограничењима коришћења за друге намене осим ливада, пашњака и 

шума. 

 

 Обешумљеност и прекомерно пашарење у прошлости отворили су жаришта ексцесивне и 

јаке ерозије на пространим површинама у изворишним челенкама Црновршке и Ћуштичке 

реке, на десној долинској страни Топлодолске реке, десним падинама непосредног слива 

Завојског језера, левој страни Дојкиначке реке, у сливу Алдиначке и Коритске реке. Процеси 

водне ерозије имају тренд смиривања у последњих четрдесет година, али је латентно присутна 

опасност њиховох разбуктавања у случају непажљивог поступања са травним и шумским 

покривачем и самим земљиштем. 

 
Посебно треба издвојити хидроморфна земљишта - тресетишта која настају, услед 

сталног натапања органске материје, непропусне подлоге, мањка кисеоника, киселе средине и 

ниских температура разгардња биомасе је веома успорена и долази до таложења 

нераспаднутих биљних остатака. Већа тресетишта запажена су на Јабучком равништу, 

Дојкином врелу и Арбињу. 

 

Све земљишне творевине на Старој планини могу се разврстати у две еволуционо-

генетичке серије:  

• са карактером развојне серије на киселим, силикатним стенама;  

• са карактером развојне серије на базним, карбонатним стенама.  

 

Скоро сви генетички чланови, еволуционо-генетички стадијуми, заступљени су и у једној и у 

другој серији. 
  

Прилог 1: Карта врсте земљишта ПП „Стара планина“ (прва карта на територији 

Општине Зајечар и Књажевац, друга картна територији Општине Пирот и 

Димитровград) 
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1.1.5. Климатске одлике 

 

Карактеристике климе на подручју ПП „Стара планина“ условљене су осим географским 

положајем Старе планине, значајном просторном варијабилношћу климатских чинилаца 

везаних за величину и правац пружања подручја, висинске разлике, експозиције, нагиб, 

морфолошки склоп (отвореност и заклоњеност) терена и др. 

 

Средње годишње температуре ваздуха у долинама Нишаве и Тимока (осматране у 

референтном периоду 1961/90. год.) у распону су од 10,1 до 10,5оС, на 1700 m н.в. и оне се 

апроксимативно прорачунавају на 3,0 до 3,5оС (при чему је пет месеци са негативним средњим 

месечним температурама), док су у висинском појасу изнад 1950 m н.в. средње годишње 

температуре ваздуха испод 2оС, седам месеци има негативне средње температуре, а у доњем 

делу тог појаса лоцирана је и јулска изотерма од 10 оС, која се сматра горњом природном 

границом шумске вегетације. 

 

Просечне годишње суме падавина крећу се 600-650 mm у подножју ПП „Стара планина“, 

700-820 mm у висинском појсау 600-700 m н.в., око 1100 mm у висинском појасу 1600-1750 m 

н.в. и преко 1200 mm у највишем планинском појасу изнад 1950 m н.в. Максимум падавина је 

у јуну, минимум у октобру и септембру, док се секундарни максимум јавља у новембру – ређе 

у децембру месецу.  

 

Средње трајање снежног покривача у појасу изнад 1400m н.в. креће се од 3 до 5 месеци, у 

зависностзи од висине и експозиције, а на Миџору и до 6 месеци. Средњи датум формирања 

снежног покривача у појасу изнад 1700 m н.в. је половином октобра, просечно трајање снега 

веће дебљине од 50cm износи 40-70 дана (на Миџору и до 100 дана), а средња максимална 

висина снежног покривача је 110-150cm. 

 

1.1.6. Биљни и животињски свет 

 

 Флора је представљена са око 1200 таксона (врста и подврста), сврстаних у 455 родова 

и 33 фамилије биљака. Око 150 биљних таксона су у одређеној категорији угрожености  На 

Еврпоској цревеној листи флоре налази се 48 биљака Старе планине, а неке од њих (мужица – 

Androsace elongata, пречица – Lycopodium complanatum, звончица – Campanula calyciata, 

росуља – Drosera rotundifolia и бор кривуљ – Pinus mugo) припадају категорији критично 

угрожених врста (CR). Већи број врста чине ендемичне (116) и ретке биљке – утврђене за 

природну реткост (40), а за поједине врсте на Старој планини се налазе једина преостала 

(Swertia punctata), јединствена (Campanula calyciata, Rosa oxyodon) или у Србији малобројна 

станишта (Allium victorialis, Trolius europaeus, Alnus viridis, Salix silesiaca, Drosera rotundifolia, 

Paeonia decora, Gentiana punctata, Bruckentalia spiculifolia, Arctostaphylos uva-ursi, Veratrum 

album subsp. Lobelianum i dr.).  

 

 Биљни покривач, односно вегетацију подручја чине 24 шумске и жбунасте и 28 

зељастих/травних биљних заједница које су распоређене у оквиру седам главних висинских 

појасева , од најнижег појаса термофилних листопадних шума (са три подпојаса) до највише 

зоне субалпских и алпских травњака/пашњака.  
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Због присуства ендемичних, ретких и угрожених врста, или богатог флористички-

дендролошког састава посебно су значајне заједнице високопланинских (алпских) пашњака, 

тресавских, влажних и камењарских станишта, реликтне полидоминантне заједнице, заједница 

шлеске врбе и зелене јове и заједнице субалпске жбунасте вегетације са бором кривуљем, 

ниском клеком, субалпском смрчом и др.  

  

 Од највећег практичног, научног и биодиверзитетског значаја у ПП „Стара планина“ су 

следећа подручја: 

➢ Подручје Бабиног зуба, пре свега због две велике тресаве Јабучко равниште и Дојкино 

врело, али и због ендемичне заједнице Silenion lerchenfeldianae, која се јавља на стенама 

Бабиног зуба, као и због јединственог станишта врсте Campanula calycialata. 

➢ Подручје Миџора и околних врхова (Тупанар, Жаркова чука, Орлов камик), је 

просторна целина која се одликује специфичном флором и вегетацијом. На овим 

врховима и њиховим падинама постоји више од 50 ендемских врста и управо на овом 

подручју се налази највећи број високопланинских представника флоре Старе планине. 

Велики значај имају и асоцијације високих зелени у којима доминира веома ретка 

високопланинска врста лука - Аllium victorialis и планински божур – Trolius europaeus. 

На падинама Жаркове чуке развијају се састојине са зеленом јовом – Alnus viridis.  

➢ Подручје у троуглу Арбиње-Три чуке-Вражја глава одликује се мноштвом природних 

реткости. Пре свега крајпоточне и изворске тресаве на којима је нађен велики број 

веома ретких биљних врста као што је Swertia punctata (једино преостало станиште ове 

врсте у Србији). Планински пашњаци овог подручја су такође једино преостало 

станиште врсте Gentiana lutea. 

➢ Копрен и извориште Јеловичке реке са великим бројем ендемита. Поред потока и 

извора у подножју Копрена развијају се јединствене састојине шлеске врбе (Salix 

silensiaca) и зелене јове (Alnus viridis), као и састојине тресавске вегетације. Високе 

зелени типа Alliario-Doronicetum austriacae забележене су само у изворишту Јеловичке 

реке. 

  

 Шуме су најзначајнија природна вредност ПП „Стара планина“. Као есенцијална 

вегетацијска форма, обухватају 40% подручја, при чему се по површини, структури састојине 

и квалитету дрвне запремине истичу високе букове шуме, мешовите пребирне састојине јеле и 

букве, јеле, смрче и букве и чисте састојине смрче. 

 

 Шуме су основа зоне заштите I степена,  а у оквиру тога се посебно издвајају: 

➢ Строги природни резерват „Драганиште“ – смрчева шума која је настала на 

пожаришту предходне смрчеве шуме, налази се на 1500-1700 m н.в. у типичном појасу 

смрчевих шума на Старој планини Picetum excelsae serbicum.  

➢ Строги природни резерват „Голема река“ – букова састојина прашумског типа, на 

надморској висини од 1250-1350 m, припада заједници планинске букве Luzulo-Fagetum 

serbicum.  

➢ Строги природни резерват „Вражја глава“ – заједница планинској јавора и букве 

(Aceri heldreichii – Fagetum) на надморској висини од 1700 m.  

➢ Строги природни резерват „Три чуке“ – на висини од 1900 m, обухвата ретку 

субалпијску заједницу бора кривуља – Pinus mugo. 

➢ Строги природни резерват „Смрче“ у сливу Дојкиначке реке састојина смрче (Picetum 

abietis montanum)на висини од 1720 m, једна од најлеших састојина смрче у Србији. 
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➢ Строги природни резерват „Копрен“ у изворишном делу Јеловичке реке и обухвата 

две тресаве  Шушину вунију (увалу) и Ђеверово лојзе. 

 Зачај ових резервата за науку и праксу је у томе што се у њима могу вршити 

фитогенолошка истраживања и пратити спонтани развој и сукцесија биљних врста. 

  

На Старој планини су развијене реликтне полидоминантне шумске заједнице, које 

изграђују биљне врсте ендемског и реликтног карактера. 

 

Прегледом биљних заједница издвојене су, на основу доминантних врста градитеља, 

следеће висинске вегетацијске зоне Старе планине: храстов појас, буков појас, смрчев појас, 

појас субалпске жбунасте вегетације ниске клеке, боровнице и субалпске смрче и појас 

кривуља. На Старој планини се уочава и присуство заједница тресава, које су интразоналног 

карактера.  

 

Ипак, највећи утицај на рашчлањеност вегетације имала је надморска висина. Од 

најниже тачке Старе планине (око 300 м н.в) до највишег врха Миџора (2168 м н.в) разликују 

се следећи вегетацијски појасеви: 

• појас термофилних листопадних шума са три подпојаса: 

1а. појас ксеротермофилне вегетације црног јасена и медунца (Orno- Quercetum 

petreae) или белограбића и медунца (Querco-Carpinetum orientalis) - испод 400 м н.в. 

1б. појас вегетације сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris) - 300-600 (700) м н.в. 

1в. појас вегетације китњака (Quercetum montanum) - (600) 700-800 м н.в.  

2. појас мезофилних листопадних шума (Fagetum montanum) - 800-1.000 (1.100) м н.в. 

3. појас мешовите вегетације лишћара и четинара (Abieti-Fagetum serbicum) - (1.000) 

1.100-1.500 м н.в. 

4. појас четинарских шума (Piceetum excelsae) - 1.500-1.800 м н.в. 

5. појас бора кривуља (Pinetum mugi) - око 1.800 м н.в. 

6. појас субалпске жбунасте вегетације (Vaccinio-Juniperetum) - 1.800-1.900 (2.000)  м 

н.в.ц (секундарно и ниже) 

7. појас субалпске и алпске травњачке вегетације (Caricetea curvulae) - 1.900-2.200 м 

н.в.(секундарно и ниже). 

 

Храстов појас је најшири вегетацијски појас који се простире од 300-1.100 м.н.в. и 

изграђује га основни тип климатогене заједнице сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris 

serbicum Rudski). Поред климатогене шуме сладуна и цера овај вегетацијски појас садржи 

брдску букову шуму (Fagetum submontanum Jov.), шуму китњака и граба (Querco-Carpinetum 

serbicum Rudski), китњаково јасенову шуму (Orno Quercetum petraeae Bor.), китњакову шуму 

виших брдских зона (Quercetum montanum Cernj. et Jov.), шуму грабића (Carpinetum orientalis 

serbicum Rudski) и заједницу јоргована (Syringetum vulgaris Knapp). У храстовом појасу 

распрострањене су термофилне ливадске и пашњачке асоцијације, као и мезофилне 

асоцијације мочварних ливада. Поред наведених типичних брдских ливада и пашњака, у овом 

појасу се срећу и термомезофилне ливадске заједнице.  

 

Буков појас се налази на 1.100-1.500 м н.в. и обухвата монодоминантне букове шуме 

планинског типа (Luzulo Fagetum serbicum Mišić et Popović), шуму букве и јеле (Abieti Fagetum 

serbicum Jov.) и субалпску букову шуму (Fagetum subalpinum serbicum Grb.) Унутар овог појаса 

се налазе читави еколошки низови мезо- до термомезофилних заједница ливада - кошаница. 
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Смрчев појас је прилично узак и налази се од 1.500-1.800 м н.в. а обухвата поред 

смрчевих шума (Piceetum excelsue serbicum Rudski) и заједницу смрче и јеле (Abieto-Piceetum 

serbicum Mišić et Popović ).  

 

Појас субалпске жбунасте вегетације са заједницом ниске клеке, боровнице и субалпске 

смрче (Vaccinio-Junipereto-Picetum subalpinum Mišić et Popović). Изнад смрчевог појаса 

простире се овај појас који изграђује заједница леске врбе и зелене јове (Salici-Alnetum 

viridis,). Налази се између 1.750-1.900 м н.в. У појасу смрче и субалпске жбунасте вегетације 

мозаично су разбацане заједнице пашњака и ливада субалпског карактера. 

 

Појас кривуља (Pinetum mughi Prov.) почиње од 1950 м н.в. па све до горње шумске 

границе, а у зони простирања кривуља заступљене су и пашњачке заједнице алпског 

карактера.  

 

Прилог 2: Карта састојинских целина (прва карта на територији Општине Зајечар и 

Књажевац, друга картна територији Општине Пирот и Димитровград) 
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У богатом фонду животињског света посебно се истиче фауна птица са 203 регистроване 

врсте, од којих 154 представљају гнездарице. Због разноврсности оринтофауне и присуства 

ретких, угрожених и у другом погледу значајних врста птица, део подручај Старе планине 

(делови крајева Висок и Видлич), површине 44000ha укључен је у Листу међународно 

значајних подручја за птице – IBA  подручја (Important Birds Areas). Већина птица Старе 

планине утврђене су за природну реткост, а неке од њих налазе се на различитим 

међународним (IUCN, SPEC) листама угрожених врста. 

 

  

Као посебно значајне врсте 

птица истичиу се: сури орао – 

Aquila chrysaetos, риђи мишар – 

Buteo rufinus, сиви соко – Falco 

peregrinus, степски соко – Falco 

cherrug, велики тетреб – Tetrao 

urogallus, црна рода – Ciconia 

nigra, јаребица камењарка – 

Alectoris graeca, prdavac – Crex 

crex, шумска штука – Scolopax 

rusticola, planinski жалар – 

Charadrius morinellus, буљина – 

Bubo bubo, ушата шева – 

Eremophila alepestris balcanica, 

степска трептаљка – Anthus 

campestris, планински попић – Prunella collaris, вртна црвенперка – Phoenicurus phoenicurus, 

дрозд камењар -  Monticola saxatilis, мала мухарица – Ficedula parva,  жутокљуна галица             

– Pyrrhocorax graculus, чижак – Carduelis spinus, планинска стрнадица – Emberiza cia. 

 Са подручја су нестали крупни представници некрофагих (лешинарских) птица: орао 

брадан – Gypaetus barbatus, црни лешинар – Aegipius monachus и белоглави суп – Gyps fulvus, 

који се само повремено виђа у прелету изнад највећих планинских врхова. 

  

На подручју ПП „Стара планина“ као подручја од посебног значаја за оринтофауну су: 

Јаношица-Ветрен, Папратска река, Бабин зуб-Миџор, Браткова страна–Копрен, Арбиње, 

клисура Темштице-Височице, Тупанац-Сребрна глава. 

  

 Териофауна, односно фауна сисара 

представљена је са 30 врста, међу којима се као 

природне реткости (којих има 20 врста) или угрожене 

врсте могу издвојити текуница – Spermophilus citellus, 

снежна – Chionomys nivalis  и риђа волухарица – 

Clethryonomys glareolus, куна белица – Martes foina и 

златица – Martes martes, рис – Lynx lynx, медвед – 

Ursus arctos, неколико врста слепих мишева, слепо 

куче – Spalax leucodon, велики сиви пух – Glis glis и 

пух лешникар – Muscardinus avellanairius и др. У сисарску фауну укључено је и неколико 

врста ловне дивљачи зец – Lepus europaeus, јелен – Cervus elaphus, срна – Capreolus capreolus, 

дивља свиња – Sus scrofa и др. 
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 Херпетофауну, са укупно 18 врста – од којих је 15 врста установљено за природну 

реткост, чини 6 врста водоземаца и 12 врста гмизаваца, међу којима и ретка врста живородног 

гуштера – Lacerta vivipara. 

 

  

  

  

 

 

  

Фауна риба веома je богата и разноврсна и броји 27 врста, укључујући, како природне 

реткости – поточну пастрмку – Salmo trutta и балкански вијун – Sabanajewia aurata, тако и 

алохтоне врсте (толстолобик, калифорнијска пастрмка и др.) унете у хидроакумулацију „Завој“ 

или водотоке. 

  

 Од инсеката, најбоље је истражена фауна дневних лептира која броји око 120 врста, као и 

веома занимљива троглобионска фауна пећине Владикина плоча и других спелеолошких 

објеката. 
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1.2. Главне створене вредности  

 

Споменичко наслеђе ПП „Стара планина“ карактерише: присуство праисторијских, 

античких и римских остатака, фрагментарно сачуваних са првобитних локација; 

касносредњевековне манастирске целине, чије су архитектура, сликарство и непосредно 

окружење, јединствене за шире подручје; многобројност појединачних сакралних објеката, 

подигнутих већином крајем IX века и почетком XX века, на темељима старијих светилишта, 

који припадају типу мирског сеоског храма, скромније уметничке обраде; присуство бројних 

локалитета: стабло-запис, „литијски“ крст или сабориште са сакралним обележјем који се 

традиционално обилазе и активно негују; многобројни етно-објекти: куће, плевње, амбари и 

др., са карактеристичним архитектонским склопом за ово подручје, који датирају с краја IX и 

почетка XX века.  

 

САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ: 

 

• Манастирска целина Суводол са црквом Св. Богородице, 19. век, Селачка, општина 

Зајечар, споменик културе. Постоје писања да је грађена између 1004. и 1008. године. 

Једини остатак из тог периода је надгробни споменик из 1255.године. Стара 

манастирска црква порушена је 1865. године и све што се о њој данас зна то је оно што 

су написали Ф. Каниц 1859. године и писац „Пута лицејских питомаца“ под вођством 

Јосифа Панчића 1863. године. У самом дворишту манастира извире веома јако врело 

које је 1866. године обзидано и има пет лула из којих тече вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Манастир Св. Богородице код 

Височке Ржане, општина Пирот, 

споменик културе. У народу познат као 

Ржански манастир или Ваведење. 

Претпоставља се да је овај манастир 

1853. године обновљен на рушевинама 

старог црквишта. 
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• Пећинска црква Св. Петра и Павла, на 

брду Камик код села Рисовци, општина Пирот, 

споменик културе, са јединственом фреском Исуса 

младог и без косе. „Ћелави Исус“ је насликан у 

другој половини 13. века. Приказан је у 

будистичкој одећи и у осмоугаоној мандроли 

(ореол око целог лика).  
 
  
 

• Потопљена црква у некадашњем насељу Завој из 

16. века, општина Пирот, споменик културе. 

Живописана је крајем 16. века. На истакнутим 

местима у цркви били су портрети Св. Саве и Св. 

Сименона, тако да се предпоставља да је грађена у 

време јурисдикције Пећке патријаршије. Из 

потопљене црке неке фреске се чувају у 

Републичком заводу за заштиту споменика културе 

Србије, а већи део у Музеју Понишавља. 

 

• Манастир Св. Илије код Рсоваца, општина Пирот 

(лево) 

• Црква Св. Николе у Дојкинцима, општина Пирот, споменик културе (десно) 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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• Црква Св. Архангела Михаила у Баљевом Долу, општина Димитровград, споменик  

• културе. Грађена је крајем 17.  и почетком 18. века од сиге и камена, правоугаоне 

основе са полукружном апсидом (доле лево). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Црква Св. Богородице са делом насеља Габровица у непосредној околини, општина 

Књажевац, представља једну од најстаријих цркава у књажевачком делу Парка природе   

(горе десно). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Активни записи (два стабла храста) и ћелија у селу Вртовцу, на месту званом 

Калават. У ћелији – капелици посвећеној Св. Ђорђу налази се камени крст на коме је 

уклесан у плитком рељефу Св.Ђорђе, који у основи има представу Трачког коњаника – 

праисторијског хероса. Овај култ је био распрострањен у целој Европи, а нарочито у 

централно-балканској области. Јединственост овог места је у томе што је у селу 

Вртовац сачуван је и обичај колективне сеоске жртве, коју народ назива молитва. 

Домаћин (колачар) жртвује заветну молитву (јагње) испред каменог крста – оброка, у 

ћелији-капелици посвећеној Св. Ђорђу. 

 

АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ: 

 

• Камено село – Гостуша, општина Пирот. Просторно културно историјска целина. 

Јединствени пример старе архитектуре, чија је главна карактеристика зидање кућа од 

камена и дрвета, тзв. сувозидица, без малтера или било каквог везивног материјала. 

Уместо ћерамиде или црепа, основни материјал за покривање су камене плоче. Од 

камена су и ограде и димњаци. 

• комплекс Минићи у селу Балта Бериловац - четири истоветне куће грађене за 

четворицу браће, заједно са петом, очевом кућом формирају засеок Минића. По 

просторној организацији целине и појединачних објеката унутар дворишта, 

архитектури и намени објеката, њиховој очуваности, овај простор представља изузетну 

амбијенталну целину. 

• школски комплекс у Балта Бериловцу - двориште сеоске школе са ваљавицом, и 

другим привредним објектима у оквиру дворишта и у непосредној близини. 
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АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА: 

 

• Праисторијско, пећинско станиште Селачка I и Селачка II (у непосредној близини 

манастира Суводол), Селачка, општина Зајечар. 

• Остаци римске тврђаве изнад манастира Суводол „Градина“, Селачка, општина 

Зајечар. 

• Праисторијско, пећинско станиште Кожуварска глама, Ново Корито, општина 

Књажевац. 

• Остаци римског пута Наисус – Рацијарија, Ново Корито, општина Књажевац. 

 

 

На самој граници Парка природе налазе се :  

 

• Праисторијски цртеж –Коњаник са јахачем, Габровница, општина Књажевац. 

Пећина са јединим до сада откривеним пећинским сликарством у Србији налази се код 

села Габровница. Предпоставља се да потиче из касног бронзаног доба и почетак 

гвозденог доба. Најближе слично налазиште је у пећини Магура код Белоградчика у 

Бугарској које је удаљено ваздушном линијом 30ак километара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Вишеслојно налазиште Бараница, средњи и млађи палеолит и гвоздено доба, средњи 

век, село Трговиште, општина Књажевац. 
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У непосредној близини ПП „Стара планина“ налазе се  следећа културна добра: 

 

КУЛТУРНО ДОБРО ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА: 
 

➢ Felix Romuliana, Споменик културе од изузетног значаја. Палата је подигнута 3. веку, по 

замисли римског императора Гаја Валерија Галерија Максимилијана, припада посебној 

категорији споменика римске дворске архитектуре везане искључиво за раздобље 

тетрархије. Налази се на UNESCO листи светске културне баштине. Од прве деценије IV до 

средине VI века у неколико махова мењају се назив, изглед и основна функција. Већ у 

другој половини IV века Ромулијана је запуштена палата, а после провале Гота и Хуна 

постаје мало византијско насеље које се под називом Ромулиана помиње у списку места 

обновљених у време Јустинијанове владавине. Гамзиградски дворац је последњи пут 

оживео као утврђено словенско насеље XI века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА: 

 

➢ Архео-етно парк у Равни са 

археолошким налазиштем Timacum Minus 1-5 

век. Споменик кутуре од великог значаја.  

Антички Timacum Minus лежи на левој обали 

Белог Тимока, североисточно од данашњег села 

Равна, на римском путу Naissus–Ratiaria. 

Утврђење правоугаоне основе (110x138,5 m) 

настало је у I веку. Помиње се 78. година као 

седиште једне римске јединице – кохорте I 

Thracum Syriaca, која је пребачена у Мезију. 

Обновом и доградњом, током III–IV века, 

утврђење добија куле у чије су зидове уграђени споменици са оближње некрополе из 

ранијег периода. Последња обнова утврђења је из доба цара Јустинијана. Равна је тада 

била део унутрашњег лимеса заштите царства од провале варвара.  

http://www.toknjazevac.org.rs/?page_id=1665
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➢ Црква Св. Богородице Доња Каменица, 14. век, 

општина Књажевац, споменик културе од великог значаја. 

Црква је подигнута у првој половини 14. века. Задужбина је 

Михаила Анђеловића, који је био велики војвода деспота 

Лазара Бранковића, а иначе родом из Тесалије из породице 

Филантропена која је одбегла након упада Османлија у 

Тесалију. 

 

 

➢ Манастир Св. 

Тројице Горња 

Каменица, општина 

Књажевац, споменик 

културе од великиг 

значаја. Цркву је 1457. 

год. подигао деспот 

Лазар Бранковић.  

 

 

 

➢ Манастир Темска, код Темске, 

општина Пирот, споменик културе од великог 

значаја. Цркву су подигли браћа Дејановићи, у 

14. веку, који су били у сродству са царом 

Душаном. Подигли су је на темељима 

првобитног храма који је био ту још у 11. веку.   

 

 

 

➢ Пиротски град, културно добро од 

великог значаја из 14. века. - зидано 

војно утврђење подигнуто уз десну 

обалу Бистрице, на издвојеној стени 

код узвишења Сарлах. Имао је три 

капије: Нишку, Стамбол и 

Књажевачку, а неопходна одбрана 

ојачана је зиданим воденим каналом, 

ширине 5–6 m. У Нишкој капији 

Доњег града пронађена је мермерна 

плоча са натписом: „Војни командант 

Рахим-паша обнови овај град 1804”.  

 

 

 

➢ Конак малог Ристе (породице Христић) у 

општини Пирот, културно добро од изузетног значаја. 

Према натпису урезаном над вратима гостинске собе на 

спрату, кућа је саграђена 1848. за познатог пиротског 

трговца малог Ристу.  
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2.  ОЦЕНА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
 

 

На подручју Старе планине преовлађују природни (изворни) и секундарни екосистеми.    

У подпланинском појасу преовлађују природно-антропогени екосистеми, а у периурбаној зони 

Књажевца и Пирота антропогено-природни екосистеми, са антропогенизованим екосистемима 

у самим градовима. 

 

Природни екосистеми у ПП „Стара планина“, тренутно гледано, изложени су 

занемарљивим антропогеним утицајима, услед малог броја становника и неразвијених 

економских активности. Најмање је антропогено угрожена природна – животна средина 

високопланинског појаса ПП „Стара планина“ без насеља, интензивније привреде и 

саобраћаја.  На овом простору угрожавање доминанатно потиче од природних појава и 

процеса који могу бити поспешени антропогеном деструкцијом (ерозија, клизишта, лавине, 

разне штеточине и др.). 

 

Подручје ПП „Стара планина“ изложено је опасности од атмосферских непогода, 

одроњавања и клизања земљишта, пожара, земљотреса и др. Присутне су климатске појаве 

невремена, преко зиме са јаким ветровима, а преко лета са електричним пражњењима, олујама 

и бујицама и друго. Учесталост елементарних непогода је значајно већа на контакту ободних 

делова котлина и подгорја планина. 

 

 Подручје ПП „Стара планина“, с једне стране, поседује изузетне вредности које су 

допринеле успостављању заштите и представљају потенцијал за развој заштићеног подручја, а 

са друге стране, у овом моменту, приметна је диспропорција у развоју Старе планине у 

поређењу са другим деловима Републике Србије, као и на самом подручју Старе планине.  

 

Планински део припада неразвијеним, а брдски и долински део средње развијеним 

регионима (према Просторном плану Републике Србије). Такође постоје разлике у 

инфраструктурној опремљености  насеља унутар подручја Старе планине као и демографски 

баланс између планинског дела и подножја планине. Напуштају се сеоска насеља, присутан је 

и тренд старења становништва односно једном речју подручје Старе планине је демографски 

угрожено. Подручје без житеља нема ни активности које могу негативно утицати на животну 

средину. Недовољна инфраструктурна опремљеност насеља има негативан утицај на квалитет 

животне средине у делу који се односи  на управљање отпадом. До скора на подручју ПП 

„Стара планина“ није било већег обима изградње. Донети Просторни план подручја Парка 

природе и туристичке регије „Стара планина“ („Сл.гл.РС“, број 115/19.12.2008. године), Стару 

планину третира као простор природних добара и главних природних туристичких потенцијла 

у стратешком оквиру одрживог развоја Републике Србије, што захтева усаглашавање свих 

пројеката, програма и планова са концептом заштите и одрживог развоја како не би дошло до 

негативних последица по стање животне средине на подручју ПП „Стара планина“. 

 

Један од фактора угрожавања животне средине може бити и истицање природно 

радиоактивне воде из затворених рудника уранијума у Кални и Мездреји, која може угрозити 

низводно насеља на ивици ПП „Стара планина“. На рудно-експлоатационом подручју Старе 

планине експлоатисано је злато и уран, а у току је експлоатација гранита, кречњака, шљунка и 

потенцијално могу да се експлоатишу пирит, бизмут, бакар, угаљ и др. На подручју ПП „Стара 

планина“ детерминисано је око 30 рудних лежишта различите запремине, минералног или 

стенског састава, од којих се могу користити само они који су у складу са прописаним 

режимима заштите природе, животне средине и изворишта вода. 
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Такође, фактор угрожавања животне средине представљају Просторним планом 

предвиђене минихидроелектране за изградњу чије су локације утврђење на основу 

потенцијалног катастра малих хидроелекрана у периоду пре него што су утврђени режими 

заштите, и у ком је до сад велики број изворишта и потока пресушило или су измештени 

природним тектонским и хидролошким процесима. Предвиђене локације минихидроелектрана 

су на еколошки чистом терену, на незагађеним рекама и водотоцима са присутним у 

претходном периоду евидентираним бројним строго заштићеним врстама у првом реду 

поточним раком. Било какво преграђивање и деривација воде за потребе минихидроелектрана 

представљало би инвазиван, директан атак на биодиверзитет и постепену деградацију 

целокупног екосистема Старе планине. У првом реду утицало би негативно на режим 

подземних вода и изворишта, ихтиофауну и живи свет акватичног екосистема као и на речна 

корита и приобаље са даљим последицама на биоценозе. Негативан утицај успостављања 

минихидроелектрана огледао би се и на развој туризма, како сеоског тако и на спортско – 

рекреативни, односно директно би утицало на природни амбијент. 

  

 Животна средина на подручју ПП „Стара планина“ представљена је условима, ресурсима 

и природним вредностима, тако да је очување и унапређење квалитета одређено односом 

природних и антропогених фактора. Квалитет животне средине на простору заштићеног 

подручја зависиће од поштовања прописаних режима заштите, коришћења и одрживог развоја  

природних и створених вредности и природних ресурса.  

 

Циљеви заштите животне средине и природе на подручју ПП „Стара планина“ су: 

• заштита највреднијих природних добара,  

• заустављање ерозије у најугроженијим подручјима, 

• очување природних предела посебних вредности и значаја, угрожених и ретких 

биљних и животињских врста, 

• очување биодиверзитета, 

• заштита природних предела око културно-историјских споменика и др. 

 

Полазећи од постојећих природних и познатих квалитативних одлика сматра се да 

предео ПП „Стара планина“ припада мало антропогено измењеној средини. Малобројно 

локално становништво углавном се бавило и бави се екстензивном пољопривредом и веома 

мало сточарством. Недостатак индустријских постројења и већих загађивача, условило је да је 

подручје ПП „Стара планина“ и његова околина остала са очуваном и здравом животном 

средином. Употреба пестицида, вештачких ђубрива и других хемијских средстава је релативно 

мала и скоро безначајна. Повременим мерењима квалитета воде, ваздуха и буке добијени су 

резултати који указују да за сада не постоји опасност од загађења.  

 

 Задњих година напуштана су сеоска насеља, присутан је и тренд старења становништва 

односно једном речју подручје Старе планине је демографски угрожено. Подручје без житеља 

нема ни активности које могу негативно утицати на животну средину. Недовољна 

инфраструктурна опремљеност насеља има негативан утицај на квалитет животне средине у 

делу који се односи  на управљање отпадом. 

 

 Прилог 3: Карта основне намене шума у ПП „Стара планина“   
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3 .  ПРЕ ГЛЕД  А КТИВН О СТИ ,  Д ЕЛА ТНОС ТИ  И  П РО ЦЕСА  КО ЈИ  П РЕД С ТАВЉА ЈУ  ФА КТО РЕ  

УГРО ЖАВ А ЊА  
 

 

Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања ПП 

„Стара планина“ непосредно су везани за природне и створене вредности, односно њихову 

заштиту, коришћење и одрживи развој.  

 

Корисници и власници природних и створених вредности на подручју ПП „Стара 

планина“, као и посетиоци могу бити фактор угрожавања ако у свом раду и деловању не 

поштују прописане режиме заштите, мере забране и коришћења. Заштита природе и животне 

средине мора бити интегрална на подручју ПП „Стара планина“. 

 

Активности, делатности и процеси који могу представљати проблем угрожавања 

природних вредности  ПП „Стара планина“: 

 

• изградња везана за развој туризма, собзиром да се Просторним планом подручја Парка 

природе и туристичке регије Стара планина предвиђа стационарни и излетнички 

планински туризам са главним активностима у зимским спортовима и рекреацији - 

алпском скијању, нордијском скијању, сноуборду и др. За реализацију планских 

задатака и изградњу неопходне инфраструктуре, биће неопходно извршти сечу шума, 

промену намене земљишта и сл., што може имати негативне ефекте на природне 

вредности ПП „Стара планина“; 

 

• противправна градња, била је присутна на подручју Старе планине и пре њене 

заштите, али након доношења Уредбе о заштити и Просторног плана подручја ПП 

„Стара планина“, предузете су мере од стране управљача, а у сарадњи са надлежном 

инспекцијом Министарства заштите животне средине и просторног планирања, на 

уклањању бесправно подигнутих објеката (приоритетно на локалитету око Завојског 

језера) и спречавању бесправне градње на подручју ПП „Стара планина“, како не би 

дошло до угрожавања заштићеног предела; 

 

• изградња деривационих минихидроелектрана на брдскопланинским рекама и 

потоцима. Просторним планом подручја Парка природе и туристичке регије „Стара 

планина“ („Сл.гл.РС“, број 115/08), предвиђена је изградња минихидролектрана на 

локацијама које представљају потенцијални катастар малих хидроелектрана, које нису 

адекватно утврђене и дефинисане. На бројним локацијама које су предвиђене за 

изградњу нема довољно воде у току целе године јер представљају потоке и изворишта 

главних токова река. Такође бројни потоци представљају и дефинисани су 

десетогоднишњим и годишњим програмима управљања рибљег фонда ПП „Стара 

планина“ као посебна станишта риба тзв. природна плодишта, у првом реду поточне 

пастрмке, чиме се директно утиче на бројно стање рибљег фонда. Поред тога у 

дефинисаним природним плодиштима забрањене су било какве активности  односно 

предузимање било каквих радњи и активности којима се нарушавају еколошке одлике 

воде и угрожава рибљи фонд сагласно члану 27. Закона о заштити  и одрживом 

коришћењу рибљег фонда  („Сл.гл.РС“, бр.128/14).  
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• неадекватно управљање отпадом у забаченим сеоским срединама представља један од  

проблема животне средине на подручју ПП „Стара планина“. Наиме, може се рећи да 

до сада, на подручју ПП „Стара планина“ није било организованог уклањања отпада у 

појединим забаченим сеоским срединама. Разлог томе је неуређена инфраструктура 

односно неадекватни категорисани путеви, те немогућност прилаза специјализованих 

возила за транспосрт комуналних возила. Локално становништво у забаченим 

крајевима, кога је све мање на подручју Старе планине, одлаже отпад на привремена 

сметилишта, врло често у шумама, на периферији сеоских насеља и поред путних 

праваца, што представља опасност по здравље људи и животну средину. 

 

• нестајање аутохтоних пашњака услед смањења броја стоке и обрастања пашњачких и 

ливадских површина непожељном жбунастом и дрвенастом вегетацијом.   

 

Ризици угрожавања ПП „Стара планина“: 

 

• не поступање у складу (или не доношење) са урбанистичким плановима, шумским, 

ловним, риболовним, водним основама и другим пројектима и програмима донетим у 

складу са законским прописима и Просторним планом подручја Парка природе и 

туристичке регије „Стара планина“; 

• не поступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које се  односе на 

обавезу: прибављања Услова заштите природе и животне средине, обезбеђења 

одговарајућих сагласности за извођење разних активности и делатности на подручју 

ПП „Стара планина“ и поступања у складу са донетим урбанистичким плановима, 

пројектима и разним другим основама, 

• не поступање у складу са одредбама Уредбе о заштити ПП „Стара планина“, 

• не поступање у складу са одредбама Правилникоа о унутрашњем реду и чуварској 

служби ПП „Стара планина“, 

• не увођење јединственог система управљања отпадом на подручју ПП „Стара 

планина“, 

• не спровођење јединственог система управљања водним ресурсима на подручју ПП 

„Стара планина“, 

• не могућност реализације изградње планиране инфраструкуре (саобраћајне, 

телекомуникационе, туристичке и др.), 

• не адекватно решавање изградње канализационог система у насељима и будућим 

туристичким центрима на подручју ПП „Стара планина“, 

• не успостављање адекватног система коришћења енергије на подручју ПП „Стара 

планина“, 

• не адекватно утврђивање локација за успостављање минихидроелектрана и релиазција 

пројеката који одступају од начела заштите и одрживог коришћења природног 

ресурса, 

• не успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне 

средине на простору ПП „Стара планина“ и 

• друге актвиности и процеси које се спроводе супротно принципима заштите и 

одрживог развоја природних ресурса и добара ПП „Стара планина“. 
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4 .  ДУГОРОЧНИ  ЦИЉЕВИ  ЗАШТИТЕ ,  ОЧУВАЊА  И  УНАПРЕЂЕЊА  И  ОДРЖИВОГ  РАЗВОЈА  

 
Концепт заштите ПП „Стара планина“ заснива се на: 

 

• очувању и унапређивању  укупних природних  вредности и ресурса; 

• очувању предеоних одлика; 

• очувању културно - историјског наслеђа; 

• одрживом коришћењу природних ресурса (пољопривредног земљишта, шума, вода, 

минералних сировина); 

• обезбеђењу услова за органску пољопривреду и унапређење стања; 

• планском уређењу и изградњи; 

• развоју рекреације и туризма, укључивању заштићеног подручја у функцији рекреације, 

туризма и образовања и уређењу простора ради обезбеђења наведених активности; 

• развоју  научно – истраживачког рада; 

• промоцији и пропаганди природних вредности и особености подручја; 

• стварање услова за бољи живот локалног становништва на територији ПП ,,Стара 

планина“ и околине; 

• усклађеном развоју привредних активности са заштитом природе и потребама које се 

намећу након детаљног вредновања природних и људским радом створених вредности. 

• усклађеном разоју привредних активности са заштитом природе и потребама које се 

намећу након детаљног вредновања природних и људским радом створених вредности, 

како би ПП „Стара планина“ могао да буде номиновaн за програм „Човек и биосфера“ 

(UNESCO-MAB). 

 

Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја ПП „Стара планине“ 

су: 

• заштита природе и природних вредности; 

• заштита животне средине; 

• заштита непокретних културних добара; 

• развој пољопривреде и ревитализација села; 

• развој шумарства и ловства; 

• развој туризма; 

• развој насеља и изградња инфраструктуре. 

 

1. Заштита природе и природних вредности оствариће се кроз: 

 

• очување (одржање) разноврсности дивље флоре и фауне и њено повећање 

реинтродукцијом несталих аутохтоних врста животиња и биљака;  

• очување станишта, јачање (бројчано снажење) и просторно ширење популација ретких, 

угрожених и критично угрожених биљних и животињских врста;  

• одржање екосистемске разноврсности и заштиту природних екосистема и 

агроекосистема од инвазивних врста биљака и животиња, као и од других врста, сорти и 

раса које уносе непожељне промене у природни и агробиодиверзитет;  
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• умерено повећање површине под шумом, очување и унапређење разноврсности и 

аутохтоности дендролошког састава, побољшање структуре шумских састојина - 

првенствено у храстовом појасу и превођење изданачких шума у више узгојне облике;  

• проактивну заштиту земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих 

процеса, заштиту вода од загађивања и неповољних промена хидролошких режима, 

заштиту ваздуха од загађивања, заштиту од прекомерне буке и других неповољних 

утицаја на природу и људе;   

• конзервацију делова подручја у затеченом стању ради заштите интегритета и спонтаног 

функционисања њиховог укупног природног комплекса, за научне, образовне и 

културне сврхе;  

• очување, приказивање и одрживо коришћење места, природних објеката и појава који 

својим геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима 

представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности гео-наслеђа;  

• очување разноврсности, живописности и лепоте предела, унапређење његовог 

квалитета и уређености у зонама и коридорима становања, саобраћаја, привредних 

активности и рекреације и спровођење санације и рекултивације деградираних 

површина;  

• дефинисање ограничења у погледу организације ловних и риболовних подручја;  

• омогућавање доступности људима пејзажних, биолошких и других вредности и 

природних ресурса подручја за одрживо коришћење у оквиру туризма, рекреације и 

комплементарних активности, науке, образовања, спорта и друго;  

• интегрисање презентације природних вредности у туристичку понуду путем 

заједничких програма, планова, и пројеката уз издвајање дела туристичког профита за 

потребе заштите природе која представља туристички мотив;  

• утврђивање обавеза да се у конкретним планским решењима у разумној и усклађеној 

мери поштују интереси заштите и развоја у оквирима националних и међународних 

правних норми, стандарда и препорука који се односе на заштиту природе и животне 

средине, генерално и на конкретне развојне намере, а уз уважавање примера тзв.  

„добре праксе”. 

 

2. Заштита животне средине оствариће се кроз:   

 

1. очување, унапређење и заштиту квалитета животне средине; 

2. рационално коришћење природних ресурса; 

3. очување, унапређење и заштиту амбијенталних, естетских и туристичко-рекреативних 

потенцијала подручја; 

4. развој интегралног информационог система о стању природе и животне средине; 

5. популаризацију заштите природе и животне средине и развијање еколошке свести у 

јавности, код локалног становништва и посетилаца/туриста,  

6. подршку програмима еколошког васпитања и образовања деце и омладине; 

7. израду просторних и урбанистичких планова којима ће се утврдити планска решења, 

режими и услови коришћења, организације и уређења простора; 

8. хармонизацију развоја привредних активности, изградњу и уређење простора са 

режимима и условима заштите природе и животне средине; 

9. обезбеђење саобраћајних, санитарних, енергетских и других техничких услова који 

омогућују висок квалитет животне средине; 

10.  
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11. санацију и ревитализацију загађених, деградираних и неплански изграђених простора 

(деградираних пашњака, површина са израженом ерозијом, рударских копова, 

каменолома, позајмишта, непланске изградње и сл.);  

12. мелиорацију деградираних шума; 

13. уређење и коришћење ратарских површина. 

 

Управљач ће у оквиру остварења циља заштите животне средине имати изузетно одговоран 

посао да обезбеди доследно поштовање свих законских прописа из области заштите животне 

средине, посебно у делу који морају да испуне сви корисници Парка природе при извођењу 

разних активности и радова. Поштовање Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гл.РС“, број 135/04 и 36/09), Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

средину („Сл.гл.РС“,број 135/04 и 88/10), Закона о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине („Сл.гл.РС“, број 135/04) и Закона о заштити животне средине 

(„Сл.гл.РС“, број 135/04 и 36/09). Остварење дефинисаног циља Управљач може остварити 

само уз претходно спроведену едукацију корисника ПП „Стара планина“ из области очувања 

животне средине и подршку републичке инспекције за заштиту животне средине, грађевинске 

инспекције и других институција. 

 

3. Заштита непокретних културних добара оствариће се кроз:  

 

• формирање јединствене информационе основе о културном наслеђу на подручју ПП 

„Стара планина“ односно инвентаризација и картирање културне баштине на подручју 

ПП „Стара планина“ (археолошка налазишта, цркве, објекти нагодног градитељства, 

записи, црквени објекти, локације од посебног значаја за локално становништво) 

• израда студије заштите и ревитализације културне баштине на подручју; 

• ургентне активности конзервације, рестаурације и ревитализације откривених 

највреднијих и најугроженијих непокретних културних добара; 

• обезбеђивање потребних техничких, материјалних, организационих и других услова за 

заштиту и ревитализацију, истраживање и презентацију археолошких и споменичких 

локалитета; 

• испитивање могућности и оправданости изградње етно насеља у близини Пирота и 

Димитровграда; 

• успостављање етно кутка у визиторским центрима; 

• подршка одржању традиционалних заната, обнови објеката народног градитељства; 

• интензивирање рада на заједничкој заштити каменог села Гостуше (у сарадњи са 

Заводом за заштиту природе Србије, Заводом за заштиту споменика културе).  

• израда пројеката за унапређење туристичке понуде, уређење села, обезбеђивање 

средстава за уређење фасада кућа и крововоа у традиционалној архитектури; 

• успостављање тиопологије кућа у селима ПП „Стара планина“, као и рад на заштити и 

унапређењу постојећи сеоских кућа  и модела кућа које карактеришу старопланинску 

архитектуру; 

• сталну едукација и информисање јавности, посетилаца и локалног становништва о 

вредностима културне баштине; 

• презентацију културних добара на подручју ПП „Стара планина“. 
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4. Развој пољопривреде и ревитализација села оствариће се кроз:  

 

• очување површина и плодности пољопривредног земљишта; 

• усклађивање коришћења пољопривредног земљишта са прописаним режимима 

заштите; 

• обезбеђивање подршке опстанку породичних газдинстава на подручју ПП „Стара 

планина“; 

• обнову и развој планинског сточарства, са ослонцем на еколошки безбедно коришћење 

пространих пашањака ПП „Стара планина“ напасањем стада на традиционалним 

пашњацима; 

• подршка узгоју аутохтоних раса оваца пиротске праменке и каракачанске овце кроз 

набавку и узгој основних стада. Очување и одрживо коришћење соја пиротске праменке 

и каракачанске овеце – раса која имају статус критично угрожене, а представља основ 

за кључне пољопривредне робне марке овог подручја; 

• реинтродукција великих хербивора у ПП „Стара планина“ (евопски бизон, коњи) – због 

мале мотивисаности локалног становништва треба извршити реинтродукцију великих 

хербивора који би временом зауставили даље нестајање планинских пашњака. Врсте 

попут европског бизона могу постати и велика туристичка атракција што је пример у 

другим заштићеним подручјима у Европи (Бјеловеж, Карпати у Румунији, Родопи у 

Бугарској), а  дивљи и ферални коњи такође доприносе како очувању пашњака, тако и 

повећању трустичке атрактивности ПП „Стара планина“. 

• реконструкција и изградња објеката у функцију узгоја домаћих животиња и за прераду 

и смештај разних производа; 

• реконструкција и одржавање пашњака механичким уклањањем инвазивних врста 

растиња мулчером. У протеклом периоду интензивно је вршено одржавање пашњака 

механичким уклањањем инвазивних врста растиња мулчером као ручним путем 

приликом реализације СТАР пројекта.   

• узгој пчела у кошницама на територији ПП „Стара планина“ и производња органске 

хране од меда;  

• успостављање и опремање просторија за обраду и складиштење меда и производа од 

меда; 

• повећање запослености сеоског становништва; 

• развој партнерског односа са локалном самоуправом и  

• унапређење услова живљења на селу.   

 

5. Развој шумарства и ловства оствариће се кроз: 

 

• заштиту, очување биодиверзитета и унапређење функција шумских екосистема; 

• унапређење стања шума и шумске инфраструктуре; 

• превентивну заштита шума од различитих угрожавајућих факотра, а посебно од 

пожара; 

• обезбеђивање услова и могућности за коришћење и развој шумарства у оквиру 

научноистраживачке, образовно-васпитне, спортско-рекреативне, као и друге 

делатности; 

• институционално опремање и организовање за потребе мониторинга и истраживања 

шума;  
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• израду планова и програма газдовања шумама; 

• усаглашавање интереса шумарства и ловства са развојем туризма на подручју ПП 

„Стара планина“, 

• израда планске документације за газдовање ловиштима којима газдује ЈП“србијашуме“ 

• контрола активности и мониторинг дивљачи на подручјима којима газдују ловачка 

удружења; 

• припрема површина за производњу хране за дивљач (орање, дрљање и сетва). 

• утврђивање бројног стања пребројавањем дивљачи и перманентни мониторин видео 

надзором; 

• спровођење мера за очување травнатих површина у циљу заштите биодиверзитета: 

израда програма унапређења травњачких површина и израда катастра травњачких 

површина, мониторинг травњачких екосистема, кошење, уклањање дрвенасте 

вегетације, одржавање високопланинских пашњака машинским уклањањем инвазивних 

врста (клека); 

• контрола коришћења споредних шумских производа (обука берача и израда плана  

коришћења споредних шумских производа, уз предходно прибављање дозвола од 

Министарства).гајење и заштита дивљачи (израда чека, хранилишта, табли за 

обележавање, набавка опреме, пребројавање дивљачи, санитарни одстрел, прихрана 

дивљачи); 

• унапређење ловства побољшањем стања и фонда дивљачи у постојећим ловиштима и 

формирањем комерцијалних ловишта у складу са режимима заштите, уз активну 

заштиту неловне дивље фауне као дела шумских екосистема; 

• реконструкција Дома Широке Луке  у функцији упостављања научно истраживачког 

центра и центра за боравак посетилаца и развој ловног и риболовног туризма.   

 

5. Развој туризма оствариће се кроз: 

 

• развој туризма као водеће привредне гране на подручју ПП „Стара планина“ која ће 

допринети одрживом развоју заштићеног подручја; 

• развој туризма у функцији заштите, ревитализације и презентације природних и 

културних добара ПП „Стара планина“, 

• развој зимског и летњег облика туризма; 

• развој екотуризма и агротуризма;  

• едукацију и информисање локалног становништва, посетилаца и шире јавости о 

вредностима ПП „Стара планина“ и туристичким потенцијалима.  

 

6. Развој насеља и изградња инфраструктуре оствариће се кроз: 

 

• успостављање демографске виталности становништва и ублажавање депопулационих 

тенденција на подручју ПП „Стара планина“; 

• побољшање образовне и економске структуре становништва оживљавањем привредних 

активности; 

• повећање квалитета живљења становништва на подручју ПП „Стара планина“; 

• изградњу неопходне инфраструктуре за квалиттено живљење на простору ПП „Стара 

планина“, одрживо коришћење и развој. 

•  
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• израда планова детаљне регулације за поједина подручја  од интереса  локалне 

самоуправе  и заједнице за даљи развој и очување. 

 

Управљање заштићеним подручјем Стара планина сагласно достигнућима у заштити 

природе засновано је на принципима одрживог развоја. Због тога је један од главних задатака 

Управљача, али и осталих локалних органа и институција, усклађивање интереса и 

превазилажење конфликтних ситуација.  
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5 .  АНА ЛИ ЗА  И  О ЦЕНА  УСЛОВА  ЗА  О С ТВА РИВ АЊЕ  Д УГО РО ЧНИХ  Ц И ЉЕВ А  ЗА Ш ТИ ТЕ ,  

ОЧУВА ЊА  И  У НАП РЕЂ ЕЊА  И  О Д РЖ ИВО Г  РАЗВОЈА  
 

 

Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја ПП „Стара 

планина“ су: 

 

• просторно дефинисање посебних природних и створених вредности; 

• успостављање еколошке мреже; 

• припремне активности да ПП „Стара планина“ добије статус Резервата биосфере; 

• припремне активности на номиновању ПП „Стара планина“ за добијање статуса 

геопарка; 

• мониторинг ретких и угрожених биљних и животињских врста; 

• очување и заштита фауне риба; 

• заштита свих елемената животне средине по високим или највише могућим 

еколошким стандардима; 

• стимулисање одрживог развоја; 

• стварање услова за испуњење научно-истраживачке, образовне, васпитне и 

општекултурне функције заштићеног подручја.  

 

 За реализацију дугорочних циљева морају се створити предпоставке и обезбедити 

услови и то по приоритетима:  

 

• Доношење планске и програмске документације: с обзиром да је подручје Старе 

планине под заштитом од 2009. године управљач је донео неопходна планска документа 

и програмска документа (План управљања и Годишњи програм управљања који се 

доноси сваке године), као и Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби  ПП 

„Стара планина“ и Одлуку о накнадама за коришћење ПП „Стара планина“, тако да се 

може рећи да је овај услов који се односи на управљача испуњен. Услов који је 

делимично испуњен односи се на Просторни план подручја парка природе и туристичке 

регије Стара планина („Сл.гл.РС“, број 115/2008). Просторни план подручја парка 

природе и туристичке регије Стара планина и Уредба о заштити Парка природе „Стара 

планина“ („Сл.гл.РС“, број 23/2009), неусаглашени са Законом о заштити природе 

(„Сл.гл.РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018- др,закон) и 

Уредбом о режимима заштите („Сл.гл.РС“, број 31/2012). Усклађивање просторног 

плана односно његове измене и допуне или израда новог просторног плана су 

приоритет. 

• Доношење новог акта о заштити подручја Старе планине: с обзиром да 

валоризацију простора Старе планине врши Завод за заштиту природе Србије, као и да 

су истраживања почета прошле  године и да ће се наставити у овој години, испуњење 

овог услова у директној је зависнсоти од завршетка Студије заштите која ће послужити 

као стручно-документациони основ за доношење акта о заштити од стране надлежног 

министарства за послове заштите животне средине. 
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• Организационо, кадровско и техничко опремање управљача: управљач је формирао 

радну јединицу „Парк природе Стара планина“ и у наредном планском периоду 

планира се унапређење рада организационе јединице у смислу повећања броја 

извршилаца, стручном усавршавању постојећих кадрова и запошљавању нових 

образовних профила (биолог, туризмолог и сл.), унапређења у техничком и 

технолошком смислу кроз набавку опреме и савремених средстава рада и унапређење у 

инфраструктурном смислу (одржавање постојећих објеката у којима раде стручне 

службе управљача, реконструкција постојећих и изградња нових објеката, односно 

инфоцентара и центара за посетиоце). Подручје Старе планине није довољно  

опремљено комуналном, енергетском и саобраћајном инфраструктуром иако су на делу 

ПП „Стара планина“ (општина Књажевац), у претходном периоду започети велики 

инфраструктурни пројекти везани за успостављање и развој ски туризам.   

• Међусобна сарадња и комуникација свих корисника ПП „Стара планина“ је 

неопходан услов за остварење свих дугорочних циљева, с обзиром да на заштићеном 

подручју постоје бројни корисници почев од локалних самоуправа и локалних јавних 

предузећа, ЈП за развој планинског туризма „Стара планина“, ЈП „Скијалишта Србије“, 

ЈП „Србијашуме“, ЈП „Емисиона техника“, ЈП „Електродистрибуција Србије“ и др. 

• Учешће и подршка локалне самоуправе и Министарства надлежног за послове 

заштите животне средине је врло важан услов за реализацију дугорочних циљева, из 

разлога што на подручју Старе планине, од тренутка проглашења па до данас, постоје 

различита виђења по питању развоја подручја, односно да ли ће приоритет бити тазвој 

туризма или ће се развијати облици туризма који су усаглашени са концептом заштите 

природе. Такође у претходном периоду дошло је до проблема око изградње МХЕ на 

рекама Старе планине и неуважавања присуства строго заштићених и заштићених 

животињских врста у рекама Старе планине. За превазилажење овог проблема 

неопходно је да се изврше измене постојећег Закона о заштити природе као и 

Просторног плана општине Пирот и других оптшина са подручја ПП „Стара планина“. 

• Учешће и подршка локалног становништва у реалиазцији дугорочних циљева: 

Овај услов је најмање испуњен, јер ПП „Стара планина“ одликује релативно мала 

густина насељености, незадовољавајућа старосна структура локалног становништва, 

низак стандард живљења локалног становништва на подручју ПП „Стара планина“, 

неизграђеност потребне инфраструктуре за развој пољопривреде, планинског 

сточарства и свих облика туризма. Иако је сарадња са локалним становништвом 

релативно добра и стално се унапређује, евидентно је да део локалног становништва 

заштиту ПП „Стара планина“ доживљава као ограничење, а на као шансу за одрживи 

развој и бољи живот. 

• Учешће и подршка научних и истраживачких институција: с обзиром на површину 

ПП „Стара планина“, на разноврсност биодиверзитета и геодиверзитета, као и на 

присутност бројних споменика културе, подручје Старе планине је предмет 

истраживања од стране бројних научних и истраживачких институција и зато ће 

управљач настојати да у наредном периоду заједнички ради са свим тим институцијама 

као и да заједнички дефинишу предмете и поља истраживања. 

• Обезбеђење финансијских средстава – подразумева трајно и стабилно финансирање 

Плана управљања на основу Закона о заштити природе и Уредбе о заштити ПП „Стара 

планина“. Овај услов мора бити испуњен у целости како би се сви планирани циљеви 

испунили. Према садашњем стању средства за реалиазцију Плана управљања односно 

годишњих програма управљања обезбеђују се кроз средства суфинансирања од старне 

Министарства заштите животне средине, из средстава управљача (из обављања  
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делатности коришћења шума) и из средстава накнада за коришћење ПП „Стара 

планина“. 

• Еколошки услови, који подразумевају висок квалитет чинилаца животне средине и 

поштовање стандарда тог квалитета, очуваност природних вредности, смањен ризик од 

акцидената. Овај услов није у потпуности испуњен јер на подручју ПП „Стара планина“ 

постоји проблем успостављања минихидроелектрана на локацијама које нису адекватно 

анализиране са аспекта нивоа и протока воде односно утрврђивања нивоа воде током 

целе гдишње на изворишта као и биолошког минимима и праћења строго заштићених и 

заштићених врста, неефикасног управљања отпадом у појединим забаченим и 

неприступачним староплаинским селима и могућност појаве разних негативних утицаја 

при реализацији изградње неопходне инфраструктуре за потребе развоја алпског и 

нордијског скијања. 

 

 

Стандардна матрица SWOT анализе 

 
STRENGHTS 

ПРЕДНОСТИ 

СНАГE 

WEAKNESSES 

НЕДОСТАЦИ 

СЛАБОСТИ 

OPPORTUNITIES 

МОГУЋНОСТИ 

ШАНСЕ 

THREATS 

ПРЕТЊЕ 

РИЗИЦИ 

 
ПРЕДНОСТИ – СНАГЕ 

 

• природне и створене вредности  

• природни ресурси  

• изузетна разноврсност  

• традиционални занати и делатност 

• потенцијали за развој туризма, 

пољопривреде и шумарства 

• људски ресурси управљача и других 

институција 

 

НЕДОСТАЦИ – СЛАБОСТИ 

 

• депопулација заштићеног простора 

• инфраструктурна неопремљеност 

• неусаглашеност законских прописа 

• започети а нереализовани пројекти  

• неуважавање ограничавајућих 

капацитета заштићеног подручја 

(воде, реке и сл.)  

 

МОГУЋНОСТИ ШАНСЕ 

 

• за ЈП „Србијашуме“ да постане водеће 

предузеће у управљању заштићеним 

подручјима 

• да ПП „Стара планина“ буде носилац 

одрживог развоја 

• стварање бренда  

 

 

ПРЕТЊЕ –РИЗИЦИ 

 

• недовољна сарадња надлежних 

министарстава, локалне самоуправе и 

других институција 

• недостатак финансијских средстава  

• недостатак стручних кадрова  

• климатске промене 

 

.  

 

  



 

 

План управљања Парком природе „Стара планина“  2020. – 2029. |  45 

 

 

 

 

6.  ПРИОРИТЕТНЕ  АКТИВНОСТИ  И  МЕРЕ  НА  ЗАШТИТИ ,  ОДРЖАВАЊУ ,  ПРАЋЕЊУ  СТАЊА  И  

УНАПРЕЂЕЊУ  ПРИРОДНИХ  И  СТВОРЕНИХ  ВРЕДНОСТИ  
  

 

Приоритетне активности су:  

 

• Заштита ПП „Стара планина“: основни и трајни задатак управљача је чување ПП 

„Стара планина“ и спровођење прописаних режима заштите утврђених актом о 

заштити, односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег 

реда (чување, контрола посетилаца и корисника и пружање помоћи, савета и услуга, 

одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању заштићеног подручја.                 

За обављање ових послова управљач је организовао службу чувања у складу са 

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби “ („Сл.гл.РС“, број 27/11) и 

Правилником о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја 

(„Сл.гл.РС“, број 85/09). У наредном планском периоду управљач ће спроводити 

активности и мере за унапређење рада чуварске службе (стална едукација, опремање 

са службеним униформама, опремом и превозним средствима, повећање броја 

извршилаца, едуакција за водиче у ПП „Стара планина“ и др.).  

• Израда неопходне планске и друге документације: Управљач има обавезу 

доношења Плана управљања за период од 10 година, Годишњег програма управљања 

и Извештаја о извршењу годишњег Програма управљања. Сагласност на ова акта даје 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине и обавеза доношења 

регулисана је Законом о заштити природе и Уредбом о заштити ПП „Стара планина“. 

Управљач као корисник има обавезу доношења основа газдовања шумама, ловиштима 

и рибарским подручјима. За ловишта којима газдују ловачка удружења ловне основе 

доносе корисници ловишта. За шуме сопственика раде се Програми газдовања шумама 

сопственика. 

• Обележавање заштићеног подручја, односно одржавање граница ПП „Стара 

планина“: управљач је у претходном периоду извршио обележавање заштићеног 

подручја у складу са Правилником о обележавања заштићених природних добара 

(„Сл.гл.РС“, број 30/92, 24/94 и 19/96), односно његову спољну границу и границе 

површина на којима су утврђени режими заштите I, II и III степена. С обзиром да је 

након истека десетогодишње заштите, Завод за заштиту природе Србије започео са  

активностима на ревизији заштите подручја ПП „Стара планина“, односно да постоји 

могућност измена у површинама, у наредном планском периоду предвидиће се и 

активности на обележаавњу ПП „Стара планина“.  

• Израда програма управљања отпадом на подручју ПП „Стара планина“: у складу 

са овлашћењима управљача планираће се активности на уклањању дивљих депонија и  

комуналног отпада у сарадњи са локалним комуналним предузећима.  

• Заштита од пожара: у области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о 

заштити од пожара и Закону о ванредним ситуацијама, урадити неопходна планска 

документа, предузимати превентивне мере у области заштите шума од пожара и 

унапређивати сарадњу са МУП Србије, Сектором за ванредне ситуације, Одељењем за 

ватрогасно-спасилачке јединице. ЈП „Србијашуме“ сагласно Закону о шумама, 

урадило је Планове заштите шума од пожара, којим су дефинисане превентивне мере 

заштите од пожара, материјално-техничко опремање за брзо и ефикасно гашење  
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шумских пожара, оперативни планови и карте за потребе организовања акција гашења 

шумских пожара. 

• Праћење стања природних вредности: у сарадњи са научно-истраживачким 

институцијама планира се реализација следећих пројеката:    

 

1. Идентификација и мониторинг генофонда ендемичних, ретких и угрожених врста 

биљака; 

2. Праћење здравственог стања шума у Парку природе „Стара планина“ и анализа 

стања шумских екосистема као  основ  за  планирање одрживог управљања и  

обезбеђивање  природи  блиског  газдовања шумама; 

3. Успостављање мониторинга квалитета животне средине ПП „Стара планина” (вода, 

ваздух, земљиште); 

4. Успостављање лабораторије у Центру за посетиоце „Врело“ за праћење и 

узорковање материјала квалитета животне средине; 

5. Оперативни мониторинг подземних вода: Билансирање и одрживо управљање 

међуграничним подземним водама Старе планине; Карте рањивости подземних 

вода на загађивање и услови заштите подземних водних ресурса Старе планине;  

6. Праћење промена шумског покривача на основу метода даљинске детекције; 

7. Мониторинг сова (наставак пројекта). Додатна истраживања на популацији сова у 

Арбињу (новооктивене врсте – мала сова Glaucidium passerinum); 

8. Мониторинг дивљачи; 

9. Мониторинг медоносног потенцијала флоре Старе планине. 

• Успостављање еколошке мреже односно Инкорпорирање делова територије Парка 

природе „Стара планина“ који су већ проглашени за поједине наменске међународне 

категорије (IBA подручје - Important Bird Area, IPA – Important Plant Area, PBA –Prime 

Butterfly Area): Подручје Старе планине припада IBA, IPA и PBA подручју, што је 

велика обавеза за Управљача, јер новим Законом о заштити природе дефинисана је 

обавеза успостављања еколошке мреже у Србији и утврђивање начина управљања, у 

складу са међународним уговорима, чиме се наша земља приближава испуњавању 

захтева Европске уније и програму Натура 2000. У циљу остваривања постављеног 

задатка управљач ће интензивно сарађивати са Заводом за заштиту природе, 

Министарством за заштиту животне средине и другим институцијама и субјектима 

који ће бити задужени за успостављање Еколошке мреже у Србији. 

 Циљ успостављања еколошке мреже је обезбеђивање и достизање повољних услова за 

живот угрожених биљних и животињских врста, као и њихових станишта 

спровођењем мера заштите, очувања и одрживог коришћења – који се дефинишу 

поебним плановима управљања. Еколошке мреже су значајне и за развој локалних 

заједница, собзиром да подразумевају присутност и делатност човека у складу са 

заштитом природе, односно одрживог развоја локалних заједница.  

Подручје Старе планине испунило је критеријуме за номинацију за Емералд подручја 

и налази се међу 61 идентификованим подручјем које чини Емералд мрежу у  

Републици Србији.   

• Реинтродукције ишчезлих биљних и животињских врста. Полазећи од тога да је 

подручје Старе планине некада насељавао велики број биљних и животињских врста 

као и да су неке врсте ишчезле, циљ Управљача биће њихова реинтродукција на 

подручју ПП „Стара планина“. 
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За реалиазцију Пројекта реинтродукције ретких и угрожених односно ишчезлих врста 

неопходна је претходна израда студије о могућностима реинтродукције и одржања 

ишчезлих врста са подручја Парка са дефинисањем посебних услова станишта, узгоја 

и мера неге. 

Досадашњом анализом терена односно врсте белоглавог супа који је евидентиран у 

прелету на Старој планини, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије 

дефинисан је локалитет за успостављање хранилишта за некрофаге врсте на простору 

ПП „Стара планина“. Успостављање хранилишта предвићено је на катастарској 

парцели броj 126, по култури пашњак, у КО Рсовци у Газдинској јединици „Видлич“, 

корисника ЈП „Србијашуме“ Београд, у складу са издатим условима Завода за заштиту 

природе Србије број 19-947/2 од 17.04.2018. године. Пројектом је превиђено и 

успоставње кућице од природног материјала за посматрање птица. 

• Природно одржавање стропланинских пашњака: како би се спречила природна 

сукцесија зарастања пашњака инвазивним врстама и жбунастим формацијама и 

временом зауставило даље нестајање планинских пашњака планира се реализација 

реинтродукције великих хербивора и то у првом реду европског бизона, као и узгој и 

праћење брдско планинских коња на традиционалним пашњацима. Врсте попут 

европског бизона могу постати и велика туристичка атракција што је пример у другим 

заштићеним подручјима у Европи (Бјеловеж, Карпати у Румунији, Родопи у 

Бугарској), а  дивљи и ферални коњи такође доприносе како очувању пашњака, тако и 

повећању трустичке атрактивности заштићеног подручја. Пројекти реинтродукције 

могу да се реализују уз финансијску помоћ иностраних фондација са којима је већ 

постојао контакт у протеклом периоду (Tru Nature Foundation, Rewilding Europe и др), 

уз подршку Завода за заштиту природе Србије, Министарства заштите животне 

средине и Минстарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

• Праћење стања културно-историјских споменика и спровођење мера за њихово 

очување у сарадњи са надлежним институцијама за заштиту споменика културе. 

Планира се инвентаризација и картирање културне баштине на подручју ПП „Стара 

планина“ (археолошка налазишта, цркве, објекти народног градитељства, записи, 

црквени објекти, локације од посебног значаја за локално становништво), израда 

студија заштите и ревитализације културне баштине.     

• Реконструкција и конзервација објеката градитељског наслеђа у познатим и 

очуваним етно целинама: Стара планина представља подручје где су се задржали 

како традиционални облици производње, тако и подручје са великои бројем објеката 

градитељског наслеђа који се морају пре свега адекватно заштити и конзервирати, а 

поједини и реконструисати уз помоћ надлежних институција. Управљач ће бити 

иницијатор израде Програма реконструкције и конзервације објеката градитељског 

наслеђа и проналажења начина и извора за њихову реализацију. Посебно је важно да 

се интензивира рад на заједничкој заштити каменог села Гостуше, у сарадњи са 

Заводом за заштиту природе Србије и Заводом за заштиту споменика културе. 

Предложиће се успостављање тиопологије кућа у старопланинским селима, као и 

процедура на реконструкцији ради заштите и унапређења постојећи сеоских кућа и 

модела кућа које карактеришу старопланинску архитектуру. 

• Заштита споменика геонаслеђа, односно уређење објеката геонаслеђа: Стара 

планина представља ризницу седимената различите старости, фаунистички и 

флористички документованих због чега су издвојени профили или читаве зоне које 

репрезентују геолошко наслеђе. Посебно важни објекти геонаслеђа који ће бити 

предмет уређења су: потез Рсовци-Јеловица – на коме су у дужини око 8 km, смењују  
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сви катови тријаса, јуре и доње креде, изузетно фосилокосни и профил јурских 

седимената у Росомачи, представља сиве кречњаке са омонитском фауном, створен у  

најдубљим деловима мора. Предмет уређења биће и објекти геоморфолошког наслеђа: 

(1) локалитет Бабин зуб, где се налази највећа група зубова и остењака у крупнозрним 

кварцевитим пешчарима; (2) укљештени меандри Темштице у клисури дубокој 160 - 

260 метара, са бројним склуптурама остењака у црвеним пешчарима и  (3) Клисура 

Владикине плоче реке Височице, између Рсоваца и Паклештице, са истоименим 

пећинским системом. 

• Заштита предела: мерама просторног и урбанистичког планирања, спречавањем 

појава противправне изградње објеката, адекватним планирањем и доследним 

спровођењем радова у шумарству и пољопривреди, пажљивим еколошким 

лиценцирањем пројеката развоја туризма, коришћења и прераде минералних сировина 

као и ефикасним текућим одржавањем чистоће и уредности очуваће се и унапредити 

пејзажна обележја заштићеног подручја.  

• Комплетирање неопходне инфраструктуре и санација постојеће: у циљу 

спровођења свих мера заштите, одрживог коришћења и развоја ПП „Стара планина“ 

један од главних приоритета је развој и изградња неопходне инфраструктуре 

(саобраћајне, хидротехничке, електро-енергетске и телекомуникационе), што се може 

реализовати једино уз финансијску помоћ државе. Управљач ће активно учествовти у 

изради разних пројеката везаних за развој, пре свега инфраструктуре у области 

шумарства. Просторним планом подручја Парка природе и туристичке регије Стара 

планина (ПППП ПП ТР) дефинисана је концепција развоја и изградње 

инфраструктурних система и комуналне опреме. Путну инфраструктуру формираће 

постојећи и нови путеви планирани у функцији заштите природних и културних 

добара, интегралног развоја и уређења подручја Старе планине.   

     Хидротехничка инфраструктура развијаће се кроз изградњу два регионална система за 

снабдевање насеља водом највишег квалитета и уређење, заштиту и коришћење 

речних вода (водоакумулације Завој и Жуковац).   

     Развој телекомуникационе инфраструктуре засниваће се на успостављању ефикасног 

система веза и савременим сервисима за пренос података и пружање мултимедијалних 

услуга.  

• Санација старих рударских радова, са могућношћу туристичке намене за 

поједине објекте: Уредбом о заштити Старе планине дефинисано је да се на 

заштићеном подручју обезбеђује одрживо коришћење минералних сировина, 

првенствено грађевинског и украсног камена, дробине и глине за локалне потребе. На 

површинама под режимом заштите другог степена између осталог забрањена је 

експлоатација минералних сировина која није у складу са прописаним мерама заштите 

животне средине, природних вредности и културних добара. На подручју ПП „Стара 

планина“ налазе се напуштени рударски копови (некада је на подручју Старе планине 

експлоатисано злато и уран) и један од циљева биће и њихова санација кроз програме 

у чијој изради ће учестовати и надлежно Министарство рударства.   

• Пошумљавање голети, еродираних површина и пољопривредног земљишта 

категорија предвиђених за пошумљавање - у складу са планским документима из 

области шумарства (основе и програми газдовања шумама) и условима заштите 

природе. 

• Промоција и презентација вредности и значаја ПП „Стара планина“: управљач ће 

самостално и у сарадњи са туристичким организацијама, органиазцијама цивилног 

друштва и другим институцијама  промовисти вредности заштићеног подручја.    
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7.  ПРИОРИТЕТНИ  ЗАДАЦИ  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ  И  ОБРАЗОВНОГ  РАДА  
 

 

 Полазећи од природних и створених вредности које чине темељне вредности подручја 

Старе планине, као и реализованих научноистраживачких пројеката у протеклом планском 

периоду, приоритетни научноистраживачки пројекти у наредном планском периоду су:  

 

• Анализа потенцијалних негативних ефеката планиране изградње малих 

хидроелектрана на подручју ПП „Стара планина“; 

• Истраживања фауне и екологије сисара у ПП „Стара планина“; 

• Истраживање диверзитета ентомофауне високопланинских станишта ПП „Стара 

планина“; 

• Истраживање диверзитета гљива (инвазивних и патогених гљива, заштићених и 

ретких макрогљива) на Старој планини; 

• Израда катастра појава подземних вода, мониторинг режима подземних вода на 

одабраним појавама, формирање базе података о појавама подземних вода и издвајање 

подземних водних тела на подручју ПП „Стара планина“; 

• Садржај и анализа органске материје у земљишту у различитим екосистемима; 

• Праћење промена шумског покривача на основу метода даљинске детекције; 

• Истраживање екофизиолошких параметара и параметара кружења угљеника у 

шумским екосистемима на горњој граници шумске вегетације; 

• Молекуларна истраживања шумских генетичких ресурса; 

• Израда катастра еродираних и деградираних површина на сливовима ПП „Стара 

планина“;  

• Периглацијални рељеф Старе планине; 

• Испитивање пaлеонтолошких трагова диносаурија у доњем тријасу Старе планине 

• Инвентаризација спелеолошких објеката у карсту кречњачких глама (западни 

Предбалкан). 

 

 Образовни рад спроводиће се путем радионица, трибина, презентација, школа у 

природи, уређењу научних стаза, изради тематских програма за посетиоце, студијских 

путовања а све у циљу подизања свести локалног становништа, омладине, представника 

локалне самоуправе и осталих заинтересованих страна у области: заштите природних и 

створених вредности ПП „Стара планина“; туристичке валоризације подручја Старе планине; 

очувања биодиверзитета Старе планине; одрживог коришћења шумских плодова, леко биља и 

гљива; спровођења прописаних режима заштите и одрживог управљања отпадом;  
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8 .  ПЛАН И РАН Е  А КТИВ НОС ТИ  Н А  О Д РЖИВ ОМ  КО РИ ШЋЕ ЊУ  П РИ РОД НИХ  В РЕ ДНОС ТИ ,  

РА ЗВО ЈУ   И   У РЕ ЂЕ ЊУ  

 
8.1. Одрживо коришћење природних вредности  

 

8.1.1.  Шуме 

  

 Укупна шумом обрасла површина у ПП „Стара планина“ износи око 61.000 ha. 

Садашња  шумовитост је 39,5%, док процењена отпимална износи око 50%. 

 Парк природе „Стара планина“ обухвата шуме у Нишавском и Тимочком шумском 

подручју.  

 Државним шумама газдује ЈП „Србијашуме“ Београд, преко два шумска газдинства: 

ШГ„Тимочке шуме“ Бољевац и ШГ„Пирот“ Пирот. Државне шуме обухваћене су са 13 

газдинских јединица. 

  

Ред. 

бр. 

Газдинска јединица Површина  

ha 

Период 

важности  

I Шумско газдинство Бољевац 

1. „Бабин зуб - Орлов камен - Голаш“ 2.241,44 2014-2023 

2. „Шашка-Студена-Селачка река“ 1.932,78 2012-2021 

3. „Заглавак I“ 3.748,94 2012-2021 

4. „Заглавак II “ 3.724,64 2013-2022 

5. „Расовити камен“ 2.633,82 2016-2025 

6. „Вршка чука-Баба Јона-Трећи врх“ 3.173,06   2012-2021 

II Шумско газдинство Пирот 

7. „Стара планина I – Широке Луке“ 3.512,85   2016-2025 

8. „Стара планина II - Арбиње“ 2.101,65 2017-2026 

9. „Стара планина II - Топли До“ 5.105,26 2012-2021 

10. „Стара планина I -Прелесје“ 2.643,55 2019-2028 

11. „Нишава“ 5.581,43 2014-2023 

12. „Завој“ 4.220,56 2013-2022 

13. „Видлич“ 1.310,30 2018-2027 

 

Шумама сопственика (приватне шуме) газдују сопственици уз стручно техничку 

подршку коју врши ЈП „Србијашуме“ Београд. 

 

Потенцијал шума је различит у зависности од власништва. У приватним шумама 

доминирају изданачке састојине храстова, граба и букве. Високе једнодобне састојине су 

претежно очуване у општини Пирот, док су на осталим местима разређене и деградиране. У 

државним шумама доминирају шуме изданачког порекла, затим високе шуме, вештачки 

подигнуте састојине, шикаре и шибљаци. Очуваних састојина има око 45%, разређених око 

25% и деградираних око 30%, углавном у Тимочком шумском подручју.  

  

 Уређење шума и шумског земљишта спроводиће се: трајњим коришћењем шума на 

принципима одрживог развоја; успостављањем јединственог и једнаког статуса свих шума, без  
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обзира на власништво; повећањем учешћа високих шума; увећањем склопљености, 

обраслости, биолошке стабилности и функционалних ефеката шума и умањењем негативних 

процеса површинске ерозије 

  

 На подручју Парка природе „Стара планина“, 2014. године, у северном делу (КО 

Вратарница, Мали Извор, Селачка, Ошљане, Н. Корито, Дејановац,) десила се природна 

непогода великих размера. Наиме ледена киша и ниске температуре довеле су до ледолома и 

ледоизвала на великим површинама. Највише су страдале четинарске састојине. Санација 

последица ове непогоде врши се по Акционом плану на који је Министарство надлежно за 

послове шумарства дало сагласност. У државним шумама оштећења шума евидентирана су на 

површини од око 1.200 ha. До 2019. године санирано је 410 ha, од чега је на 77 ha извршена 

чиста сеча и ново пошумљавање. Санација се врши и применом санитарне или чисте сече 

након чега се врши припрема терена за пошумљавање и пошумљавање или природно 

обнављање – ресурекција. У наредном периоду извршиће се санација и на преосталим 

површинама.  

  

Шуме имају немерљив значај за животну средину, поред производње кисеоника, 

спречавања ерозије земљишта, оне имају заштитну улогу у случају поплава, ублажавају процес 

климатских промена, и др. Шуме су назначајнија природна вредност Парка природе „Стара 

планина“. 

 

 Антиерозивна заштита оствариваће се применом биолошких мера (пошумљавање и 

затрављивање), биотехничких мера (плетери и зидићи против спирања) и технчких мера 

(габионске преграде и прагови у циљу стабилизације терена и заустављања вученог наноса) 

уређења на пространим површинама и локалитетима које угрожава средња, ексцесивна и јака 

ерозија: 

1) на делу слива водоакумулације Завој и Височице (западна страна акумулације и 

северозападна страна дојкиначке реке) 

2) на делу слива Топлодолске реке и Темштице (јужна и југоисточна долинска страна) 

3) на сливовима десних притока Трговишког Тимока (изворишне челенке Црновршке и 

Ћуштичке реке; слив алдиначке, Коритске, Жуковске, Равнобучјанске и Јањске реке) 

 

Антиерозивна заштита обухвата и примену мера уређења на површинама у оквиру 

сектора планираног скијалишта као што су: редовно одржавање скијашких стаза; очување 

партерне вегетације и затрављивање просека и примена антиерозивних санационих радова код 

земљаних радова. 

 

 Приоритетне активности управљача у коришћењу шума у наредном периоду биће: 

• Инвентура  шума и израда основа газдовања државним шумама и програма газдовања 

шумама сопственика за КО на територији ПП „Стара планина“. 

• Производња садног материјала за пошумљавање у ПП „Стара планина“. 

• Санација  подручја од последица природних непогода  и пожара. 

• Израда и реализација Програма пошумљавања у циљу смањења еродираних површина 

и повећања обраслости. 

• Израда и реализација Програма мелиорације деградираних састојина. 

• Набавка опреме за видео надзор у циљу контроле бесправног промета дрвета на 

подручју ПП „Стара планина“. 
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8.1.2. Пољопривредно земљиште и пашњаци 

 

 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта обезбедиће се међусобним 

усклађивањем активности у областима: 

• побољшање стања животне средине применом одговарајућих агроеколошких мера; 

• очувања и реинтродукција изгубљених традиционалних  система, укључујући 

номадско сточарство и фармско узгајање аутохтоних домаћих врста, раса и сојева 

домаћих животиња, као и старих сорти ратарских, повртарских, воћарских и других 

пољопривредних култура, приоритетно у функцији очувања предела, посебно травних 

заједница, а затим и давањем предности у пласману кроз развој агротуризма; 

• укрупњавања и модернизације пољопривредних газдинстава, унапређења људских 

потенцијала, инфраструктурних и технилошких услова развоја пољопривреде, као и 

коришћења погодности за производњу хране заштићеног имена и географског порека, 

односно органску производњу, 

• подршке непољопривредним делатностима, промоција предузетништа, обнови и 

развоју сеоске архитектуре и очувању културно историјског наслеђа. 

 

Пашњачка зона Старе планине, која се простире консеквентним појасом планинске степе, 

дужином око 70км и ширине 8-19км, представља природно добро чије се уникатне вредности 

штите и чувају редовним напасањем стоке у складу са капацитетима травног покривача. 

Просторни план подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина предвиђа између 

осталог и ова решења: 

• у циљу заустављања ерозије и унапређења биодиврезитета, пошумљавање ораница 

најнижег производно-економског потенцијала (7. и 8. катастарска класа) и 

деградираних воћњака у угашеним планинским селима; 

• забрану претварања ливада и пашњака у оранице, воћњаке или винограде 

• обезбеђење редовних субвенција за напасање стоке или кошење травњака, како би се 

спречила биолошка деградација травњака, сукцесија коровских биљака суженог 

биодиверзитета и мале економске вредности. 

 

 Приоритетне активности управљача у коришћењу пољопривредног земљишта, у сарадњи 

са локалном самоуправом и стручном пољопривредном службом, биће интезивирање 

активности на изради и реализацији програма: 

• пошумљавања пољопривредног земљишта ниског бонитета (оранице 7. и 8. класе 

бонитета и деградирани воћњаци) мале биолошке разноврсности и угрожене од 

ерозије и прибављање сагласности власника, 

• коришћења природних травњака и мониторинг травне вегетације на њима; 

• подршке унапређењу и ширењу праксе гајења лековитог и ароматичног биља, 

заснованог на аутохтоном генофонду, 

• подршке органској производњи хране. 
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8.1..3 Флора и фауна 

 

Шумски плодови, лековито и ароматично биље 

 

 Према подацима о промету врста биљака које су под контролом сакупљања на подручју 

свих општина Парка природе откупљују се: 

1. Achilea clypeolata (бела хајдучица) 

2. Althea officinalis (бели слез) 

3. Plantago sp. (боквице) 

4. Vaccinium myrtilus (боровница) 

5. Betula pendula (бреза) 

6. Symphitum officinalis (црни гавез) 

7. Verbascum densiflorum (дивизма) 

8. Crataegus monogyna (глог) 

9. Primula elatior (јаглац) 

10. Primula  veris (јаглика) 

11. Aconitum todžicum (једић) 

12. Hypericum perforatum (кантарион) 

13. Centaureum umbelatum (кичица) 

14. Juniperus communis (клека) 

15. Urtica dioica (коприва) 

16. Frangula alnus (крушина) 

17. Rubus ulmifolius (купина) 

18. Genciana lutea (линцура) 

19. Tilia cordata (липа) 

20. Thymus sp. (мајчина душица) 

21. Taradžacum officinale (маслачак) 

22. Mellisa officinalis (матичњак) 

23. Arcostaphyllo uva-ursi (медвеђе грожђе) 

24. Hysopus officinalis (милодух) 

25. Colchicum automnale (мразовац) 

26. Valeriana officinalis (одољен) 

27. Inula helenium (оман) 

28. Gentiana punctuata (пегава линцура) 

29. Artemisia absinthium (пелен) 

30. Agrimonia eupatoria (петровац) 

31. Pulmonaria officinalis (плућњак) 

32. Satureia kitaibelii (ртањски чај) 

33. Saponaria officinalis (сапуњача) 

34. Hernaria hirsuta (сипаница длакава) 
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35. Hernaria glabra (сипаница) 

36. Glycirhiza glabra (слатки корен) 

37. Helichryzi arenarium (смиЉе) 

38. Potentila erecta (срчењак) 

39. Rosa canina (шипак) 

40. Fragaria vesca (шумска јагода) 

41. Teuchrium montanum (трава ива) 

 

 

 
42. Hypericum barbatum (трепљасти 

кантарион) 

43. Atropa belladonna (велебиЉе) 

44. Carlina acaulis (вилино сито) 

45. Origanum vulgare (вранилова трава) 

46. Saturea montana (вријесак) 

47. Solidago virgo aurea (златица) 

48. Sambucus nigra (зова) 

Контролисано сакупљање шумских плодова, лековитог и ароматичног биља са 

природних станишта вршиће се у складу са Уредбом о стављању под контролу коришћења и 

промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, број 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 

38/08, 09/10 и 69/11). У Уредби су наведене заштићене врсте дивље флоре и гљива које су 

стављене под контролу, као и дивље врсте фауне. Министарство надлежно за послове заштите 

животне средине издаје дозволу за сакупљање заштићених врста (лековитог биља, шумских 

плодова, гљива, и др.) у комерцијалне сврхе по претходно прибављеном мишљењу Завода за 

заштиту природе Србије. Министарство заштите животне средине објављује Конкурс за 

издавање дозвола за текућу годину до 1. марта.  

Министарство заштите животне средине издаје дозволу за сакупљање управљачу 

заштићеног подручја који има обавезу да контролише сакупљаче заједно са надлежним 

инспекторима, да спроводи програм обуке сакупљача као и да у складу са Законом о заштити 

животне средине, наплаћују накнаде од сакупљача.  

У циљу правилног сакупљања заштићених врста Уредбом је регулисано да правна лица 

и предузетници који се баве сакупљањем заштићених врста дужни су да организују стручну 

обуку или други облик рада са сакупљачима заштићених врста, да сваке године изврше 

проверу знања сакупљача и да сакупљачима издају ПОТВРДУ о стручној оспособљености са 

роком важења за сакупљачку сезону. Физичко лице може да сакупља заштићене врсте у 

комерцијалне сврхе под условом да има потврду о стручној оспособљености за сакупљање 

заштићених дивљих врста флоре и фауне.  

Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд управља ПП „Стара планина“ и једино оно може 

добити дозволу за сакупљање од Министарства заштите животне средине и једино оно може 

да организује, сакупља, издаје потврде о оспособљености сакупљача на територији ПП „Стара 

планина“. 

Приоритетне активности управљача у области сакупљања шумских плодова, леко и 

ароматичног биља су:  

• Израда Календара сакупљања и карте станишта по врстама . 

• Дефинисање процедуре за издавање Одобрења за сакупљање физичким и правним 

лицима.  

• Едукација чуварске службе и  локалног становништва  у препознавању врста и начину 

сакупљања. 

 
Ловна дивљач 

 

 На подручју Парка природе „Стара планина“ установљено је 8 ловишта, чији су 

корисници ЈП „Србијашуме“ (ловишта „Стара планина I“ и „Стара планина II“) и Ловачки 

савез Србије,  преко својих удружења:  
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1. ЛУ „Понишавље“, ловиште „Понишавље“, општина Пирот 

2. ЛУ  „Видлич“, ловиште „Видлич“, општина Димитровград 

3. ЛУ  „Тимок“, ловиште „Тимок“, Мали Извор, општина Зајечар 

4. ЛУ  „Минићево“, ловиште „Клисура“, Минићево. Општина Књажевац 

5. ЛУ  „Књажевац“, ловиште „Тресибаба“, општина Књажевац 

6. ЛУ  „Миџор“, ловиште „Бабин зуб“, Кална, општина Књажевац. 

 

Развој ловства и управљање ловиштима спроводиће се : 

• очувањем разноврсности ловне фауне, 

• организацијом стручне службе за праћење и усмеравање развоја популације основних 

врста дивљачи; 

• израдом и одржавањем ловно узгојних и ловно техничких објеката, 

• гајењем, насељавањем и заштитом дивљачи у ловишту; 

• усклађивањем ловних и осталих делатности у ловишту; 

• организовањем ловног туризма и едукацијом ловних стручњака у циљу заштите и 

узгоја дивљачи; 

• постизањем економског капацитета гајених врста дивљачи као и оптимална полна и 

стросна структура популација;  

• трајним одржавањем постигнутог економског капацитета и оптималне структуре;  

• побољшањем природних услова станишта ради постизања одговарајући капацитета 

дивљачи;  

• побољшањем трофејне структуре;   

• заштитом ретких и заштићених врста; 

• побољшањем квалитета летње и зимске исхране обрадом расположивих парцела; 

складиштење хране и зимску прихрану што ће омогућити прихрањивање и лакше 

преживљавање  дивљачи зими;  

• редовним одржавањем правилно распоређених солишта у ловишту и редовним  

постављањем соли у циљу обезбеђења неопходне количине натријума и побољшањем 

мира у ловишту, груписањем шумских радова.  

  

 Према ловним основама у Парку природе су заступљене следеће врсте дивљачи: трајно 

заштићене: видра, хермелин, ласица, сова, орао, соко, јастреб (осим јастреба кокошара), чапља 

(осим сиве чапље), рода и тетреб; ловостајем заштићене: срна, јелен, дивља свиња, зец, сиви 

пух, јазавац, куна белица, куна златица, дивљи голуб, грлица, гугутка, јастреб кокошар, 

шумска шљука, креја, гачац, ронци и др.; ван режима заштите: лисица, вук, дивља мачка, твор, 

сива врана, свраке и др. 

 

 Приоритетне активности управљача у области очувања и коришћења ловне дивљачи: 

• Мониторинг дивљачи и утврђивање коридора кретања и навика храњења; 

• Координација планирања, израде и постављања ловно узгојних и ловнотехничких 

објеката  у Парку природе „Стара планина“; 

• Одржавање и уређење путева и стаза у циљу побољшања услова за лов, 

• Промоција ловног туризма; 

• Израда пројеката и студије изводљивости за реинтродукцију исчезлих врста.  
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Фауна риба 

 

 Очување и заштита фауне риба у складу са Програмом  унапређења рибарског подручја 

„Стара планина“ за период 2013. - 2022. године који дефинише:  

• хидрогеографске, биолошке, физичке и друге карактеристике вода рибарског 

подручја;  

• састав рибљег фонда, програм порибљавања по врстама и количинамам риба и 

времену и месту порибљавања;  

• могућности и начин годишњег повећања рибљег фонда;  

• мере за гајење, заштиту и лов риба и животиња којима се хране рибе и мере заштите 

рибљих плодишта, риба и рибље млађи са плавног подручја;  

• мере за уништавање животиња штетних за рибе, рибљу млађ и икру;  

• мере за откривање и сузбијање загађења вода рибарског подручја;  

• изловљавање по врстама и количинама риба на основу годишњег прираста рибљег 

фонда;  

• услови обављања спортског риболова и мере за уанпређење спортског риболова и 

риболовног туризма;  

• средства потребна за спровођење средњорочног програма и начин обезбеђивања тих 

средстава. 

 

Програм унапређења рибарства урађен је у складу са актом о заштити тако да су 

дозвољени сви видови спортско-рекреативног риболова у зони режима заштите трећег 

степена. Такође једна од значајнијих мера која се прописује у циљу повећања рибљег фонда 

јесте забрана лова поточне пастрмке у издвојеним посебним стаништима риба тзв. природним 

плодиштима у рекама и потоцима на подручју ПП „Стара планина“. Ова мера је предложена 

пре свега због веома ниске продуктивности риба у потоцима и рекама, а посебно у сливу 

притокама Црновршке, Големе, Дојкиначке, Јеловичке и Топлодолске реке. Једина могућност 

која се предвиђа као облик спортско-рекреативног риболова и то само у III зони заштите током 

наведеног периода јесте принцип „улови па пусти“ у доњем току Топлодолске реке, Височице 

и Завојског језера и то под строгим надзором рибочувара. 

 

У циљу унапређења рибарског подручја Управљач ће у текућем периоду настојати да 

реализује активности на: 

• Гајењу и заштити ихтиофауне;  

• Утврђивању структуре, бројности и стања рибље фауне односно мониторингу 

ихтиофауне; 

• Чишћењу водотокова; 

• Мониторингу  хидролошког стања вода и праћење основних параметара за квалитет 

површинских вода; 

• Мониторинг  хидролошког стања вода и праћење основних параметара за квалитет 

површинских вода; 

• Мониторинг ихтиофауне и дефинисање мера за очување чистоће основног дунавског 

генотипа пастрмке, односно аутихтоног генотипа из сливова старопланинских река.  

• Картирање изворишта у и њихова заштита; 

• Контроли коришћења пестицида у близини водотокова; 

• Картирању изворишта и њиховој заштити; 

• Заштити тресетишта; 
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• Контроли градње минихидроелектрана у случају успостављања и функционисања 

рибљих стаза; 

• Порибљавању рибарског подручја  у складу са Планом и Годишњим програмом 

управљања рибарског подручја ПП „Стара планина“.  

 

    Ради очувања чистоће основног дунавског генотипа пастрмке, односно аутохтоног 

генотипа из сливова старопланинских река, након спроведених адекватних анализа, управљач 

ће настојати да се порибљавање користи аутохтона млађ поточне пастрмке, односно да је 

произведена од аутохтоних матица које воде порекло из водених екосистема Парка природе 

„Стара планина“ . 

 

Посебни риболовни ревири биће обележени на адекватан начин информативним таблама 

и уређени тако да се омогући сами приступ уз постављање мобилијара за боравак и одмор 

посетилаца.  

 

 

8.1.4. Воде 

 

Све површинске и подземне воде највећег дела Старе планине третирају се као зона 

заштићеног изворишта републичког значаја. Специфични просечни протоци на рекама старе 

планине су знатно већи од просечних за Србију. Међутим, због веома велике временске 

неравномерности отицаја, ти водни ресурси у маловодним деловима године често једва 

задовољавају потребе одржања водених екосистема. 

 

Подземне воде већим делом чине карстни извори мањих капацитета, врло примамљиве 

издашности, који се највећим делом користе за снабдевање насеља. То се често чини 

надексплоатацијом изворишта, са остављањем недовољних протока низводно од водозахвата, 

који нису у стању да испуне неопходне еколошке функције очувања водених и приобалних 

биоценоза. 

 

Због особености генезе великих вода на чеоним мањим водотоцима који дренирају Стару 

планину јављају се велики и рушилачки поводњи, који угрожавају низводна подручја, што 

захтева комплексне мере заштите од поплава. 

 

Последица недовољне санитације насеља је загађење вода органским садржајима. 

Загађења су још увек у границама, јер се уз високу способност самопречишћавања, обезбеђују 

добро стање квалитета планинских водотокова, али се стање постепено погоршава и зато је 

неопходно увести стални мониторинг квалитета воде. 

 

Приоритетне активности управљача на одрживом коришћењу вода биће: 

 

• Мониторинг квалитета површинских вода. 

• Едукација стручне службе о методологијама за утврђивање еколошког минимума 

протока воде испод водозахвата од стране релевантних стручњака. 

• Подршка локалном становништву у санитацији насеља (израда и подела пројеката за 

изградњу вододрживих септичких јама и организација пражњења истих). 

• Контрола коришћења пестицида на пољопривредном земљишу у близини водокова и 

едукација локалног становништва у вези коришћења пестицида. 
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• Израда јединствене водопривредне основе Парка природе: Управљач ће иницирати, 

заједно са другим надлежним институцијама, израду основе полазећи од важности и  

величине заштићеног подручја уз очекивано учешће Буџета Републике Србије у 

суфинансирању израде. 

• Израда катастра вода, загађивача и билансирање резерви подземних вода у Парку 

природе „Стара планина“, дефинисање одговарајућег садржаја у функцији туризма на 

простору површинске акумулације Завојско језеро: циљ се може остварити кроз 

посебан пројекат уз ангажовање и органа локалне самоуправе. Вишенаменска 

акумулације „Завој“ на Височици изграђена је 1990. године са браном висине 86 

метара од земљаног набачаја са глиненим језгром на месту на коме је 1963. године 

дошло до клизања брда и затварања долине реке Височице природном преградом која 

је потопила село Завој. Израда катастра појава подземних вода на подручју Парка 

природе „Стара планина“, мониторинг режима подземних вода (квантитета и 

квалитета) на одабраним појава на подручју Парка природе „Стара планина“, 

формирање електронске базе података о појавама подземних вода и резултатима 

њиховог мониторинга на подручју Парка природе „Стара планина“, издвајање 

подземних водних тела на подручју  и утврђивање узајамне повезаности подземних и 

површинских вода током различитих хидролошких стања и периода године може се 

извршити у сарадњи са Шумарским факултетом, Универзитета у Београду. 

 

 

8.2. Рурални развој  

 

Стара планина је најквалитетније високопланинско подручје у Републици Србији 

(изузимајући Приклетије и Шар планину) погодно за савремене активности целогодишњег 

туризма и рекреације, као и културолошке презентације, за еколошки ексклузивну 

пољопривредну производњу здраве хране и друге активности комплементарне Парку природе 

и туризму. 

 

Подручје ПП „Стара планина“ је погранично подручје са Републиком Бугарском које у 

данашњим условима представља потенцијал у погледу сарадње на регионалном и локалном 

нивоу кроз изградњу инфраструктуре и других јавних садржаја, улагања у туризам, заштиту 

природе, природне и културне баштине и др. 

 

Посебне природне вредности нивоа Парка природе (V управљања заштићеним 

пределимапо стандардима Међународне уније за заштиту природе – IUCN), са вредностима 

непокретних културних добара на подручју Парка природе представљају потенцијале за 

афирмацију заштите и развоја подручја и очување високог квалитета животне средине као 

услова и мотива одрживог развоја. 

 

Туристичко-рекреативна понуда се заснива  на условима, ресурсима и вредностима за 

зимску и летњу понуду планинског туризма, као и на потенцијалној понуди потпланинских 

села са органски произведеном храном високих биолошких вредности, вредностима 

непокретне и покретне етно баштине (објекти и амбијенти народног градитељства, предмети 

за живот и рад, обичаји, фолклор, стари занати и др.) 

 

У Просторном плану подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина, на 

подручју Парка природе „Стара планина“ издвојена су три рурална рејона: 
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1) Тимочки воћарско – виноградарски рејон (Вратарница, М. Извор, Селачка, Ошљане, 

Н.Корито, Д.Каменица, Г.Каменица, Габровница, Вратовац, Балта Бериловац) у нижим брдско-

планинским атарима зајечарског и књажевачког дела Парка природе. Овде је релативно високо  

заступљено плодно земљиште, те не постоје нека већа ограничења за развој, тако да је погодан 

за развој непољопривредних делатности, ради допуњавања прихода од пољопривреде. 

За овај рејон подршка развоју би била и формирање мањег броја већих говедарских и 

овчарских фарми, усмерених на сезонско коришћење планинских пашњака тимочке 

гравитације. 

 

2) Књажевачки полиморфни рејон (Радичевац, Причевац, Дејановац, Папратна) са 

развојним ограничењима која проистичу из исувише иситњеног земљишног поседа у 

неповољним педолошким условима, тако да се породична газдинства генерално одликују 

несташицом средстава за улагање у побољшање својих економских перфоманси. За овај рејон 

предлажу се развојне подршке пре свега у: интезивирању традиционалног мешовитог 

сточарства (говедарство-овчарство-козарство), с млечним говерадством као водећом граном и 

местимичним искоришћавањем погодности за узгој коња у туристичке и друге сврхе; 

организовању заједничких летњих испаша у планинским атарима суседних опустелих села; 

плантажној производњи јагидастог воћа; подизању мањих засада аутохтоних сорти јабуке, 

крушке; оснивању хладноводних рибњака; производњи ретких врста жита (раж, просо, хељда 

и др.); плантажним гајењу лековитог биља; сакупљању шумских плодова и сл. Овај рејон је 

нарочито погодан за развој органске производње. 

 

3) Пашњачки рејон (преостали део Парка природе) простире се већим делом изнад 800 

m н.в. Планински појас дужине и до 70km и ширине 8-19 km одликује се пространим 

пашњацима који пружају, без обзира на присутну деградацију, изванредне услове у 

производњи меса, млекаи одговарајућих прерађевина. 

 

Основно ограничење за одрживо коришћење ових потенцијала, а тиме и за очување 

биодиверзитета и других природних вредности Старе планине  јесте далеко одмакла 

депопулација планинских села, неразвијена саобраћајна инфраструктура, слаба доступност 

здравственој заштити и другим јавним службама и пре свега непостојање реалних изгледа за 

излазак из вековног сиромаштва пољопривредног становништва.  

 

Са развојног становишта, апсолутни приоритет је активирање великих потенцијала за 

развој врхунског зимског туризма. То подразумева и подршку развоју саобраћајне мреже. У 

домену пољопривреде приоритети су: подршка младим пољопривредницима у преузимању 

старачких газдинстава; обнова пашњачког сточарења; побољшање техничке опремљеност; 

промовисање система органске производње;  

 

Просторним планом подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина 

предвиђено је да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са 

локалном самоуправом донесе Програм интегралног руралног развоја Старе планине. 

 

Доминантан вид туризма у Парку природе је стационарни и излетнички. Поред тога 

постоји могућност и за развој културолошког туризма (еколошки, културно-историјски и 

етнолошки), сеоски туризам и ловни туризам. 
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Приоритетне активности управљача у циљу поспешивања руралног развоја биће: 

 

• Подршка активностима локалног становништва и локалне самоуправе које су у корист 

очувања природних и створених вредности Парка природе (обнова старих објеката  

традиционалног градитељства; обнова старих заната; културне манифестације; 

спортско-рекреативне активности; и сл.) 

• Промоција локалних производа и услуга кроз сопствене активности 

• Организација студијских путовања, радионица, тирбина и сл. у циљу подизања свести 

и едукације локалног становнишва о могућностима и бенефитима које доноси  

заштита и одрживо коришћења Парка природе „Стара планина“.   

 

 

8.3. Уређење подручја  

 

Уређење у функцији туризма, спорта, рекреације, образовања  

  

 Уређење у функцији туризма, спорта и рекреације, образовања подразумева активности 

као што су: израда и постављање настрешница, клупа, столова, спортских реквизита, инфо 

табли, уређење приступних саобраћајница, прилагођавање локације лицима са посебним 

потребама и др.  

  

Уређење издвојених локација по својој специфичности  

• кампови, 

•  видиковци,  

• тргови 

• јавне чесме 

• дворишта јавних установа 

• геолошки пунктови 

• локације за посматрање птица, дивљачи и сл. 

• тресетишта 

• станишта ретких и угрожених врста 

• археолошка налазишта 

• споменичко наслеђе 

• традиционални занати 

• склоништа од невремена 

• излетишта 

• хранилишта 

• чеке. 

НАПОМЕНА: на подручју Видлича настављају се активности на интродукцији белоглавог 

супа са формирањем хранилишта на локалитетима који ће се одредити  Програмом 

реинтродукције белоглавог супа на подручје ПП „Стара планина“ у сарадњи са Заводом за 

заштиту природе Србије 

 

Уређење стаза (рекреативних или поучних)  поред горе наведених активности 

подразумева и обележавање истих и постављање смероказа. 
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Уређење у функцији безбедности људи и имовине 

 

• Уређење приступних саобраћајница 

• Уређење објеката за противпожарну заштиту (водозавати, осматрачнице и  

против пожарне пруге) 

  

Уређење у функцији ефикасног управљања и заштите подручја: 

 

У циљу ефикасне заштите подручја ПП „Стара планина“ и одрживог коришћења 

природних ресурса, Управљач планира да у наредном периоду:  

• постави улазне станице у заштићено подручје и подручја од посебног значаја ПП 

„Стара планина“ (из правца Димитровграда, Пирота - Дојкинци и Топли до, Књажевца 

- Кална) у циљу контролисања уласка у ПП „Стара планина“, спречавања бесправне 

градње и бесправног коришћења природних ресурса; 

• изврши реконструкцију - адаптацију постојећих објеката за потребе формирања 

Центара за посетиоце односно туристичких центра за боравак посетиоца и чуварске 

службе, на локалитетима: Радичевац на територији Општине Књажевац и  Топли До,  

Широке Луке, Арбиње на територији Града Пирота; 

• изгради станицу за чуваре и центар за посетиоце на Јабучком равништу у КО Црни 

Врх, општина Књажевац јер је у питању чуварски рејон који је напосећенији у Парку 

природе, како зими, тако и лети; 

• изврши реконструкцију постојећих објекат и изградњу објеката у функцију узгоја 

домаћих животиња и за прераду и смештај разних  домаћих производа; 

• изврши успостављање прстеновачке станице на териротији села Доњи Криводол 

(поред осматрачнице за птице) у служби популаризације орнитологије (рад са децом), 

али и са циљем праћења миграције врста у високопланинским крашким пољима (пре 

свега врсте руменка Carpodacus erythrinus) која је на Старој планини откривена 2016. 

године; 

• изврши утврђивање локација за боравак посетиоца и од значаја за локалну заједницу, 

њихово дефинисање путем планова детаљне регулације и даље уређивање. 
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9 .  ПРОС ТО РНА  ИДЕ Н ТИФИ КАЦИ ЈА  ПЛА НС КИ Х  НА МЕ НА  КО РИ Ш ЋЕ ЊА  ЗЕМ ЉИШ ТА  

 
У Парку природе „Стара планина“ установљен је тростепени режим заштите.  

 

Режим заштите I степена, укупне површине 3.680 ha, односно 3,23% подручја Парка 

природе „Стара планина“ обухвата следеће површине односно локалитете: 

 

1) Сињина – Мирица, површине 306ha, општина Књажевац, КО Црни Врх, обувата теме 

и узан појас стрмих падина главног планинског гребена који уоквирује изворишну челенку 

Големе реке, где доминирају врхови Дупљак и големи камен, са шумском и жбунастом 

вегетацијом смрче, субалпијске смрче, клеке и боровнице и пространим површинама 

природних и секундарних планинских пашњака специфичног флористичког састава; Овај 

оростор укучује и површину раније заштићеног СПР „Драганиште“; 

2) Голема река, површине 34ha, општина Књажевац, КО Црни Врх, обухвата стрму 

према северу експонирану падину у изворишту Големе реке, испод Прилепског врха, са добро 

очуваном, тзв. „прашумском“, репрезентативном састојином аутохтоне планинске букве са 

лузулом, раније заштићеном на истој површини као СПР „Голема река“; 

3) Бабин зуб, површине 22ha, општина Књажевац, КО Црни Врх, обухвата назупчени 

стеновити одсек, изграђен од црвених кварцних конгломератаи његово северно подножје, 

познат и значајан као један од најупечатљивијих морфолошких и предеоно/сценских симбола 

Старе планне и као станиште веома интересантне ендемичне хазмофитске вегетације и 

субалписјке букве. Овај простор обухвата део раније заштићеног Природног споменика 

„Бабин зуб“, 

4) Орлов камик – Копрен, површине 3.318ha, општина Пирот, КО Топли До и Дојкинци, 

обухвата главни планински гребен, од источне стране Миџора, преко Орловог камика, Големе 

чуке, Три чуке, Вражје главе и Копрена до Кала камена, као и делове изворишних челенки 

топлодолске, Дојкиначке и Јеловичке реке, са изванредним специјским и екосистемским 

диверзитетом у коме се истичу очуване састојине смрчевих и букових шума, жбунасте 

формације бора кривуља, састојине шлеске врбе и зелене јове, вегетација високих зелени и 

планинских пашњака, камењара и изворских тресава и где су своје станиште нашле многе 

ретке врсте биљака (росуља, линцура, пегава линцура, чемерика, медвеђе грожђе, „Swertia 

punctata“, планинаски јавор и др.) и животиња (слепо куче, снежна волухарица, велики тетреб, 

риђи мишар, шумска шљука, ушата шева и др.); овај простор укључује у потпи+уности 

површине раније заштићених СПР „Браткова страна“, „Вражја глава“, „Три чуке“, „Копрен“ и 

„Смрче-Арбиње“. 

 

 Режим заштите II степена, укупне површине 20.159ha, односно 17,63% подручја Парка 

природе „Стара планина“, обухвата следеће површине односно локалитете: 

 

1) Суводол, површине 231ha, град Зајечар, КО Селачка, обухвата простор у долини 

Селачке реке, са јаким крашким врелом (каптираним у облику чесме у кругу манастирске 

порте), моћном акумулацијом бигрених налага и водопадом, као и са неколико интересантних 

спелеолошких објеката; 

2) Ново Корито, површине 2.042 ha, општина Књажевац, КО Ново Корито, Ошљане и 

Селачка, обухвата главни планински гребен од локалитета Три кладенца на северу до 

тригонометра 927 m н.в. у близини превоја Кадибогаз на југу , као и широки појас планинских 

падина на десној долинској страни Коритске реке, одликује се репрезентативним облицима 

геотектонских структура (новокоритска синкинала и зона „глама“), изузетном разновршношћу  
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и богатством  животињског света (посебно оринтофауне и ретких птица грабљивица као 

што је сури орао на Јаношици), као и добро очуваним и негованим шумским састојинама.  

3) Папратска река, површине 1.447ha, општина Књажевац, КО Горња Каменица, 

Причевац, Дејановац, Папратна и Габровница, обухвата простор у клисурастој долини 

Папратске реке узводно од села Горња Каменица и леву долинску страну суседне Причевске 

реке, притоке Алдиначке реке, са богатим спектром реликтних полидоминантних шумских и 

жбунастих заједница (неколико врста храстова, јоргован, грабић, црни јасен и др.), 

специфичном флором кречњачких камењарских станишта и изузетним богатством фауне 

птица, гмизаваца и сисара; 

4) Свети Никола -Јабучко равниште - Сребрна глава, површине 12.235ha, општина 

Књажевац (2.355ha), КО Татрашница, алдина Река, Равно Бучје, Црни Врх, Ћуштица, општина 

Пирот (9.880ha), КО Засковци, Топли До, Гостуша, Дојкинци, Јеловица, Росомач и општина 

Димитровград, КО Сенокос и Горњи Криводол, обухвата континуирани појас простора на 

темену и падинама главног планинског гребена (који није обухваћен режимом заштите I 

степена) до превоја Св. Никола, на североистоку, до врха Сребрна Глава на северозападу, као и 

на делове појединих бочних гребена и речних долина, одликује се пространим површинама 

секундарних планинских ливада и пашњака, изузетног флористичког богатства, буковим и 

смрчевим шумама, разноврсношћу фауне птица, сисара, гмизаваца и водоземаца и 

изванредном и динамичном лепотом предела; 

5) Темштица, површине 735ha, општина Пирот, КО Завој, Покревеник и Темска, 

обухвата долину реке Темштице од саставка Височице и Топлодолске реке код Мртвачком 

моста до села Темска, одликује се веома атрактивном морфоскулптуром клисурасто-кањонске 

долине усечене у црвеним пешчарима и конгломератима, са изразитим укљештеним меандром 

на чијем истакнутом темену су развалине средњевековног утврђења Темац, а у његовом 

подножју објекти старе хидроцентрале са изузетно луцидним хидротехничким решењем, 

атрактивним периодским водопадом на левој бочној притоци, богатим флористичким саставом 

представљеним са око 500 врста биљака и манастиром Темска; 

6) Вртибог, површине 388ha, општина Пирот, КО Гостуша, Паклештица и Дојкинци, 

обухвата плитку флувио-крашку увалу са малом периодском понорицом и више крашких 

извора; представља станиште текунице са бројном популацијом ове ретке сисарске врсте; 

7) Владикина плоча, површине 1.555ha општина Пирот, КО Паклештица, Дојкинци, 

Брлог, Висока Ржана и Рсовци, обухвата кречњачку клисуру Височице звану Владикина плоча, 

између села Рсовци и Паклештица, као и десну долинску страну ове реке узводно до долине 

дојкиначке рек; одликује се укљештеним меандрима и познатом палеонтолошки, археолошки 

и биоспециолошки веома значајном пећином Владикина плоча и другим спелеолошким 

објектима, јаким периодским крашким врелом и повременим водопадом, бројним местима 

богатим фосилима који документују стратиграфски развој овог подручјау мезозојској периоди, 

споменичким наслеђем представљеним манстиром Св. Богородице и објектима народног 

градитељства; 

8) Јеловица, површине 245ha, општина Пирот, КО Росомач, Славиња и Височка Ржана, 

обухвата простор на левој долинској страни Јеловичке реке, са мозаиком смрчевих и букових 

шума и травних површина, као и са богатом фауном птица; 

9) Росомач, површине 301, општина Пирот, КО Јеловица и Росомач, обухвата 

Росомачки врх, његове падине и клисусру Росомачке реке; Росомачки врх, са стрмо одсеченим 

литицама на северној страни, представља најпогоднији видиковац и илустративни пример 

тектонике у унутрашњем делу подручја старе планине, а клисура Росомачке реке минијатурни 

и веома атрактивни кањонски процеп са интересантном геолошком грађом; 

10) Одсек Видлича, површине 980ha, општина Пирот, КО Рсовци, Височка Ржана, 

славиња и општина Димитровград, КО Браћевци и Изатовци, обухвата издужени кречњачки  
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екскарпман са леве стране височице, импресивних и репрезентативних морфолошких 

обележја, значајан као пример интензивне тектонике у геолошкој прошлости, са 

специфичном вегетацијом реликтних и жнунастих заједница ( у којима доминирају 

храстови, маклен и мечија леска) и камењарских травних формација, као иса богатом 

фауном птица, сисра и гмизаваца. 

 

 Режим заштите III степена, укупне површине 90.493 ha, односно 79,14% подручја Парка 

природе „Стара планина“, обухвата преостале површине у границама парка.  

 

Површина ПП „Стара планина“ по режимима заштите 

 

Р.бр. Режим заштите Површина 

у ha 

% Зајечарски 

   ha          % 

Пиротски 

ha         % 

1. I  степена 3.680 3 362 1 3.318 5 

2. II степена 20.159 18 6.077 13 14.082 21 

3. III степена 90.493 79 42.149 86 48.344 74 

Свега ПП „Стара планина“ 114.332 100 48.588 100 65.744 100 

                

 
Режим заштите I степена забрањује коришћење природних ресурса, изградњу објеката, 

било какве радове и активности осим : 
1) научна истраживања и праћење природних процеса; 
2) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе, а које нису у 

супротности са циљевима очувања природних вредности; 
3) обележавање граница; 
4) спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, 

природних непогода, удеса, реконструкције, санација и одржавања постојећих објеката 
од посебног значаја као што су високонапонски далеководи, болести и пренамножења 
одре ених биљних и животињских врста. 

 
Начин, обим, место и време извођења ових активности морају бити планирани како би се 

спречио сваки облик угрожавања темељних вредности заштићеног подручја. Уколико постоји 
сумња у последице активности на темељне вредности сматраће се да имају значајан негативан 
утицај и у том случају се не могу дозволити. 

 
Режим заштите II степена забрањује изградњу објеката, радове и активности утврђене 

чланом 35. Закона о заштити природе. 

 

Режим заштите II степена радове и активности ограничава на: 

 
1) регулацију и преграђивање водотока, формирање водоакумулација код којих вода која 

дотиче или се додатно задржава или акумулирана вода, ограничава на количину до 
укупно 10 милиона м3, мелиорационе и друге хидротехничке радове, на површину до 
укупно 5 ха; 

2) изградњу хидроелектрана појединачне снаге максимално до 5 МW; 
3) изградњу електрана на био-гас и то електрана снаге до укупно 1 МW, док се изградња 

соларних електрана ограничава на капацитет до укупно 50 кW; 
4) објекте туристичког смештаја, угоститељства, наутичког туризма, туристичке 

инфраструктуре и то на изградњу мањих објеката за презентацију природних 
вредности или објеката у традиционалном стилу који су у складу са потребама 
културног, сеоског и екотуризма и одржавање јавних скијалишта; 

5) изградњу објеката саобраћајне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре 
стамбених и економских објеката пољопривредних и шумских газдинстава, само на  
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објекте који не утичу негативно на повољнији положај животињских или биљних 
врста, њихових станишта, природних вредности, лепоту предела, тресетишта; 

6) коришћење камена, глине и другог материјала на традиционалан начин на површину 
терена до 150 м2; 

7) објекте за конвенционално гајење домаћих животиња и ситне дивљачи у оквиру 
постојећих сеоских домаћинстава капацитета: 
(1)до 1.000 места за бројлере, 

(2)до 500 места за живину, 

(3)до 10 места за говеда; 
8) риболов на рекреативни и научноистраживачки, с тим што се на појединим деловима 

водотока, који су значајни за репродукцију, може забранити; 
9) ловство на санитарни лов дивљачи, заштиту и унапре ивање популација дивљачи у 

ловишту и мере на унапре ивање станишта дивљачи; 
10) сакупљање гљива, дивљих биљних и животињских врста само на сакупљање на 

приватним парцелама; 
11) мере газдовања шумама и шумским земљиштем утвр еним у плановима и основама 

газдовања шумама којима се обезбе ује умерено повећање површина под шумским 
екосистемима и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања, 
очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских 
врста у шумским састојинама; 

12) одржавање постојећих пољопривредних монокултура; 
13) уношење врста страних за дивљи биљни и животињски свет регије у којој се налази 

заштићено подручје; 
14) примену хемијских средстава на употребу вештачких убрива на обрадивим 

површинама, а за хемијска средства за заштиту биља уз сагласност министарства 
надлежног за послове заштите природе;  

15) сакупљање и транспорт неопасног отпада. 
 

Постојећи изграђени објекти енергетских и рударских субјеката и започети радови на 

режиму заштите II степена, користиће се у складу са законом. 

  

С обзиром на започете радове на уређењу јавног скијалишта на Бабином зубу, потребно 

је истаћи проблем градње јавних скијалишта и туристичких инфрастуктурних објеката на 

површинама које су стављене под режим заштите II степена. 

 

 Наиме, Законом о заштити природе из 2010. године у режиму заштите II степена радови 

на изградњи туристичке инфраструктуре и уређењу јавних скијалишта се ограничавају.  

Уредба о режимима заштите ( „Сл. гласник РС“ бр. 31/12) ограничава ове радове и своди их на 

„изградњу мањих објеката за презентацију природних вредности или објеката у 

традиционалном стилу који су у складу са потребама културног, сеоског и екотуризма и 

одржавање јавних скијалишта“. 

 

 Даља изградња јавних скијалишта и туристичке инфрастурктуре планирана   

Просторним планом подручја Парка природе и туристичке регије „Стара планина“ није 

могућа.  

 
Режим заштите III степена забрањује изградњу објеката, радове и активности утврђене 

чланом 35. Закона о заштити природе. 
 

 Режим заштите III степена радове и активности ограничава на: 
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1) изградњу других индустријских објеката и то на изградњу мањих објеката за претежно 
локалне потребе, као и изградњу енергетских објеката и мини хидроелектрана снаге 
максимално до 30 МW; 

2) изградњу електрана на био-гас и то електрана на био-гас снаге до укупно 5 МW, док се 
изградња соларних електрана ограничава на капацитет до укупно 100 кW; 

3) изградња ветрогенератора, и то само на изградњу у значајно измењеним, 
антропогеним подручјима у рубним зонама спољашњих граница ИИИ степена; 

4) изградњу асфалтних база на мање погоне, који се могу раставити, капацитета до 
укупно 50 т на сат само у значајно измењеним, антропогеним подручјима у рубним 
зонама спољашњих граница ИИИ степена; 

5) изградњу објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта, инфраструктурне 

мреже и инфраструктурних објеката у складу са одрживим коришћењем природних 

вредности и капацитетом простора; 

6)  складишта индустријске робе и гра евинског материјала и викендица, и то на рубне 

делове заштићеног подручја и уз постојећа насеља;  

7)  експлоатацију и примарну прераду резерви минералних сировина и геотермалних 

ресурса на удаљености која су већа од 2-3 км од зона I и II режима заштите; 
8) образовање објеката за управљање отпадом, на мање објекте за управљањем отпадом, 

који служе за сакупљање, складиштење и третман неопасног отпада. Одлагање отпада 

је забрањено у границама заштићеног подручја, у складу са законом; 
9) изградњу насеља и ширење њихових гра евинских подручја, на изградњу унутар и око 

постојећих насеља и на изградњу индивидуалних стамбених објеката и малих 
индустријски и привредних објеката. Није дозвољено ширење постојећих насеља у 
правцу подручја у режиму I и II степена заштите; 

10) риболов - на рекреативни, санациони и научноистраживачки, с тим што се на 
појединим деловима водотока, који су значајни за репродукцију, може забранити; 

11) лов - на потребе одржавања оптималне бројности и здравственог стања популација 
ловних врста; 

12) ловство - на заштиту, управљање, лов, коришћење популација дивљачи у ловишту, 
очување и мере на унапре ењу станишта дивљачи и заштиту, уре ивање и одржавање 
ловишта; 

13) формирање шумских монокултура алохтоних врста на шумском земљишту, осим у 
циљу спречавање ерозије и санације девастираних и неплодних површина; 

14) одржавање постојећих пољопривредних монокултура; 
15) примену хемијских средстава на употребу вештачких убрива на обрадивим 

површинама, а за хемијска средства за заштиту биља уз сагласност Министарства. 
 

 Постојећи изграђени објекти енергетских и рударских субјеката и започети радови на 
режиму заштите III степена, користиће се у складу са законом. 
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10.  АКТИВНОСТИ  НА  ПРОМОЦИЈИ  ВРЕДНОСТИ  
 

 

 Управљач планира следеће активности на промоцији природних и створених вредности 

ПП „Стара планина“: 

 

• даље одржавање постојеће и израда нових WEB презентација ПП „Стара планина“ 

за циљну групу  која  користи интернет; 

• израду прикладних публикација која ће бити доступна локалној самоуправи, 

корисницима и посетиоцима ПП „Стара планина“; 

• израду прикладних тематских флајера и лифлета и мапа за орјенатцију  који ће бити 

доступни великом броју корисника и посетиоца ПП „Стара планина“; 

• организовање и учешће у различитим акцијама посвећеним Старој Планини, а 

поводом обележавања Светског дана вода, Светског дана шума, Светског дана 

заштите биодиверзитета, Светског дана заштите животне средине, Европске недеље 

шума, Светског дана туризма, Светском дана планина и др.;    

• учешће у традиционалним локалним манифестацијама које се одржавају на 

подручју Старе планине, као што су „Дани под Миџором“ и слично; 

• одржавање радионица по општинама, након добијања сагласности на План 

управљања ПП „Стара планина“ за период 2020-2029. године, са циљем 

представљања планираних активности од стране управљача; 

• обезбеђење учешћа јавности у доношењу планских докумената везаних за заштиту 

и одрживи развој ПП „Стара планина“;    

• обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су Правилник о 

унутрашњем реду и чуварској служби ПП „Стара планина“, Одлука о накнадама за 

коришћење ПП „Стара планина“ и др; 

• организовање презентације о значају ПП „Стара планина“ за ученике основних и 

средњих школа; 

• организовање трибина и округлих столова посвећених одређеним проблемима 

везним за заштиту, уређење, коришћење и одрживи развој Старе планине; 

• снимање и приказивање пропагандних филмова о вредностима ПП „Стара планина“ 

у сарадњи са локалним становништвом, локалном самоуправом и локалним, 

регионалним и националним ТВ  медијима  и др; 

• промоција вредности у Центрима за посетиоце и информативним центрима који ће 

се изградити у наредном средњорочном периоду,  

• промоција вредности кроз учешће у пројектима са Невладиним организацијама; 

• израда навигационих апликација за обилазак и кретање у заштићеном          

подручју; 

• презентација производа и услуга са подручја Парка природе „Стара планина“ 

успостављањем колективног жига односно жига гаранције за производе и услуге на  

Старој планини; 

• опремање инфо „кутка“ у управним зградама управљача. 
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11.   СТУД И ЈС КА  (ИС ТРАЖИВ А ЧКА) ,  П РОГРА М СКА ,  П ЛАН С КА  И  П РО ЈЕКТНА  

ДО КУ МЕН ТАЦИ ЈА  П О ТРЕ БНА  ЗА  СП РОВО ЂЕ ЊЕ  Ц И ЉЕВА  И  А КТИВНО СТИ  НА  ЗА Ш ТИ ТИ ,  

ОЧУВА ЊУ ,  У НАП РЕ ЂЕ ЊУ  И  О Д РЖ ИВО М  РАЗВ ОЈУ  
 

 

Студијска, програмска, планска и пројектна документација потребна за спровођење 

циљева и активности на: 

- заштити посебних природних вредности:  

• Програма заштите природних вредности ПП „Стара планина“;   

• Студија изводљивости реинтродукције врста;  

• Програм пошумљавања пољопривредног земљишта ниског бонитета, 

• Програм пошумљавања и мелиорације деградираних шума, 

• Програм коришћења и унапређрња природних пашњака, 

• Програм подршке органској производњи. 

 

- заштити споменичког наслеђа:  

• Програма истраживања споменика културе и наслеђа (инвентаризација и 

картирање културне баштине и то археолошка налазишта, цркве, објекти 

нагодног градитељства, записи, црквени објекти, локације од посебног значаја за 

локално становништво) односно ревитализације културне баштине на простору 

ПП „Стара планина“ у сарадњи са надлежним институцијама;  

• Студија заштите и ревитализације културног наслеђа. 

 

 заштити и коришћењу обновљивих природних ресурса:  

• Програм газдовања шумама сопственика на подручју ПП стара планина – 

Зајечарски округ; 

• Основе газдовања државним шумама;  

• Ловне основе за сва ловишта у ПП „Стара планина“.  

 

-  уређењу ПП „Стара планина“  у складу са донетим Просторним планом подручја Парка 

природе и Туристичке регије  „Стара планина“ и Уредбом о заштити Парка природе „Стара 

планина“;  

• Стратегије управљања отпадом у ПП „Стара планина“ (јер треба имати у виду да 

комунална опремљеност подручја, сем донекле у општинским центрима није 

довољна. Организовано одлагање смећа постоји само у Књажевцу и Пироту. 

Рурална подручја су углавном изостављена из циклуса сакупљања отпада што 

има у готово свим селима за последицу постојање локалних сметилишта, често 

смешетених на најнеприхватљивијим локацијама - крај путева); 

• Пројекти (идејни, главни) за инвестиционо одржавање, санацију, адаптацију, 

реконстукција, изградња објеката  

 

-  презентацији ПП „Стара планина“ и сарадњи са локалним становништвом и другим 

корисницима Парка природе: тематских програма са пратећим материјалом (локације за 

посматрање птица, геонаслеђе, тресетишта, културна баштина, дендролошки значајне 

локације  са реликтним састојинама) и пратећег материјала (карте са кратким 

информацијама) програма и пројеката презентације и популаризације заштићеног подручја. 
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12 .  С А РАД ЊА  СА   ЛО КА ЛНИ М  С ТАН ОВН И Ш ТВ ОМ  И  Д РУ ГИ М  ВЛАСНИ ЦИМА  И  

КО РИСН ИЦИ МА  НЕ ПО КРЕ ТНОС ТИ  
 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“, од момента проглашења подручја Старе планине за 

национално заштићено природно добро, као управљач настојало је да оствари сарадњу са 

локалним становништвом, локалном самоуправом и другим корисницима подручја ПП „Стара 

планина“ и то ће бити приоритет у наредном планском периоду.  

 

 Када се говори о Старој планини као заштићеном подручју веома је значајно да локална 

заједница препозна природне вредности подручја на коме живи, да схвати значај заштите 

природе, да прихвате концепт заштите и одрживог развоја заштићеног подручја, који је 

општеприхваћен и у другим Европским земљама, а то је предност живљења и рада у 

заштићеном природном добру које има статус Резервата биосфере.  

  

Подручје Старе планине, због своје очуване природе, биолошке разноврсности и 

препознатљивог културног миљеа, Просторним планом Републике Србије, стављено је 

прелиминарну листу од десет подручја у Републици Србији, које треба номиновати за 

добијање међународног статуса резервата биосфере, у оквиру UNESCO MAB  програма (Man 

& Biosphere), односно „Човек и биосфера“ („Сл.гл.РС „ број 13/1996). 

  

Законом о Просторном плану Републике Србије за период 2010-2020. година („Сл.гл.РС“ 

бр. 88/10) у оквиру заштите природе, као приоритетне активности које треба реализовати до 

2014. године, дефинисане су : уписивање ПП „Стара планина“ у међународну листу еколошки 

значајних подручја и листу Резервата биосфере. 

 

 У оквиру СТАР пројекта, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде, компоненте „Управљање Парком природе „Стара планина“, спровођене су 

активности на номиновању ПП „Стара планина“ за Резерват биосфере, у сарадњи са страним 

консултантима и управљачем, односно ЈП „Србијашуме“ у периоду од 2010. до 2013. године 

(Уговор о спровођењу СТАР пројекта на подручју ПП „Стара планина“, 2010.)  

  

Схватајући значај добре комуникације и сарадње са локалним становништвом и другим 

власницима и корисницима непокретности на подручју ПП „Стара планина“, ЈП „Србијшуме“ 

у оквиру Плана управљања дефинислао је низ активности  које треба да допринесу остварењу 

зацртаног циља у предстојећем периоду. 

 

 Подручје Старе планине карактерише изразита депопулација, као и недовољна 

развијеност, тако да је пред управљачем изразито тежак задатак остварења сарадње и 

едукација старије популације становништва и паралелено са тим активности на повратку 

становништва на подручје Старе планине која ће у будућности бити, један од центра одрживог 

развоја у Источној Србији. 

 

 На Старој планини поред локалног становништва које ту живи и власник је 

пољопривредног земљшита и шума, постоје и други корисници и власници непокретности (ЈП 

„Србијашуме“ је у двострукој улози, с једне стране је корисник шума и шумског земљишта, а 

са друге стране поверено му је и урављање ПП „Стара планина“; ЈП „Скијалишта Србије“;  
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ЈП „Електропривреда Србије“; ЈВП „Србијаводе“; ЈП „Стара планина“ и др.) са којима 

управљач планира остварење и развијање сарадње у области заштите и развоја ПП „Стара 

планина“.  

  

Годишњим програмима управљања ПП „Стара планина“, између осталог, планира ће се и 

конкретни облици сарадње са локалним становништвом, корисницима и власницима 

непокретности на Старој планини, као што је финансијска и логистичка подршка у 

активностима која доприносе унапређењу заштићеног подручја, попут: обнове објеката 

народног градитељства; покретања сеоског туризма; органске производња хране; производње 

локалних традиционалних производа и старих врста и сорти; организације традиционалних 

манифестација; организације акција чишћења илегалних депонија, водотокова; покретања 

старих заната; одржавања локалих путева и др. 
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13.  АКТИ ВНОС ТИ  И  М ЕРЕ  НА  СП РО ВОЂЕ ЊУ  ПЛА НА  СА  ДИ НАМ И КО М  И  

СУБЈЕ КТИ МА  РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  П ЛАНА  У П РАВ ЉА ЊА  И  НА ЧИН  О ЦЕНЕ  

УСПЕ ШН ОС ТИ  ЊЕ ГОВ Е  П РИМЕ НЕ  
 

   Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд,  управљач заштићеног подручја План 

управљања ПП „Стара планина“  за период 2020. - 2029. године, конципирало је према 

захтевима и задацима које треба да оствари сагласно Акту о заштити. 

 

   План управљања ПП „Стара планина“  за период 2020. - 2029. године, као 

средњорочни документ остварује се кроз годишње програме управљања којима се 

детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и активности, материјално-финансијски и 

организациони услови њиховог извршења. 

 

   Планиране задатке можемо груписати у  4 групе и то:  

 

1. Трајни задаци: чување, обезбеђење унутрашњег реда у ПП „Стара планина“, 

обележавање, одржавање и уређење ПП „Стара планина“, мониторинг природних 

вредности, научноистраживачки и обаразовни рад, промоција и презентација 

темељних вредности заштићеног подручја. 

 

2. Хитни задаци: израда детаљних урбанистичких планова, планских докумената, 

израда нових шумских основа, усаглашавање графичких прилога основе са 

катастарским планом и реалним стањем на терену за приватне и државне шуме и 

шумско земљиште, у циљу лакше просторне идентификације (на плану и терену) 

различитих појава и активности, даље опремање и едукација чуварске службе. 

 

3. Приоритетни задаци: идентификација граница на терену уколико дође до промене 

границе и зона заштите након извршене ревизије, почетак рада на заснивању базе 

података ; уређењу локалитета за посетиоце ПП „Стара планина“, успостављању 

сарадње са локалним становништвом, локалном самоуправом и другим 

корисницима заштићеног подручја (ЈП „Скијалишта Србије“, ЈП „Стара планина“, 

ЈП ЕПС, ЈП ПТТ и др.). Спровођење образовно-промотивних активности,  

организовање предавања за различите интересне и узрасне групе, затим кроз 

сарадњу са туристичким организацијама, промовисање путем медија уз истицање 

постигнутих резултата у заштити и истраживању природних вредности ПП „Стара 

планина“, али и на проблемима који прате заштиту, затим учествовање на 

сајмовима, стручним скуповима и др. 

 

4. Одложени задаци: су задаци који ће се извршавати у дужем временском периоду, у  

области развоја туризма, органске пољопривреде, успостављања еколошке мреже, 

мониторинга и др.    
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План управљања ПП „Стара планина“ конципран је по годинама и планираним видовима 

радова који се могу груписати у: 

  

1. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 

 

• Плана управљања ПП „Стара планина“ (субјект: управљач; динамика: 2020. 

година и у 2029. години за наредни средњорочни период);  

• Годишњи програм управљања ПП „Стара планина“ (субјект: управљач; 

динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за наредну годину уз 

обавезу доставе Министарству животне средине на давање сагласности);  

• Извештај о остварењу годишњег програма управљања ПП „Стара планина“ 

(субјект: управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће 

за наредну годину уз обавезу доставе Министарству животне средине);  

• Измене и допуне Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби (субјект: 

управљач; динамика: 2020-2029. године уз обавезу доставе Министарству 

животне средине на давање сагласности);  

• Одлука о накнадама за коришћење природних вредности и услуга ПП „Стара 

планина“ (субјект: управљач; динамика: 2020-2029. године у складу са Законом 

о накандама за коришћење јабних добара (Сл. Гл. РС. бр. 21/2019);  

• Анекса шумских, ловних основа и других основа и планова газдовања 

природним ресурсима (субјект: управљач и други корисници природних 

вредности за чије је коришћење неопходна израда планских аката; динамика: 

2020-2029. године); 

• Програма унапређења рибарства – средњорочних и годишњих (субјект: 

управљач; динамика: 2020-2029. године уз обавезу доставе Министарству 

животне средине на давање сагласности и годишњи који се раде до краја текуће 

за наредну годину). 

 

2. Обележавање Парка природе „Стара планина“ што обухвата: 

  

• Обележавање спољне границе ПП „Стара планина“, границе режима заштите 

првог и другог степена односно њихово обнављање, постављање и обнављање 

ознака-табли и информативних табли и улазних капија и станица (субјект: 

управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства животне средине, 

средстава из наканда за коришћење заштиченог подручја и сопствених средстава 

обављања делатности и других институција што ће се прецизирати Годишим 

програмима управљања; динамика: 2020. – 2029.  година). 

 

3. Чување Парка природе „Стара планина“ што обухвата: 

 

• Организовање Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 

ПП „Стара планина“ и  чуварске службе сагласно Правилнику о условима које 

мора да испуњава управљач заштићеног подручја (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине, средстава из 

наканда за коришћење заштиченог подручја и сопствених средстава обављања 

делатности и других институција што ће се прецизирати Годишим програмима 

управљања; динамика: 2020. – 2029.  година) 
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4. Уређење Парка природе „Стара планина“ што обухвата: 

 

• Постављање и обнављање путоказа, столова са надстрешницима, израду и 

постављање корпи за отпатке, израду и постављање ложишта за пикник, уређење 

и обележавање пешачких и бициклистичких стаза; кошење траве на местима где 

су излетишта, видиковци и др, уклањање комуналног отпада, мере гајења и 

заштите шума, уређење појединих локација за приступ особа са посебним 

потребама, успостављање осматрачница за птице и дивљач (субјект: управљач 

уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства животне средине, средстава 

из наканда за коришћење заштиченог подручја и сопствених средстава обављања 

делатности и других институција што ће се прецизирати Годишим програмима 

управљања; динамика: 2020. – 2029.  година). 

 

5. Популаризација и презентација ПП „Стара планина“ што обухвата: 

 

• Штампање флајера, лифлета, публикација и сл.; израду WEB презентације, 

израду информативних пунктова, израда навигационих апликација за обилазак и 

кретање, израду Центара за посетиоце (на Јабучком равништу Радичевац на 

територији Општине Књажевац и Широким лукама и Арбињу  на територији 

Општине Пирот, и др. (субјект: управљач уз помоћ у суфинансирању од стране 

Министарства животне средине, средстава из наканда за коришћење заштиченог 

подручја и сопствених средстава обављања делатности и других институција 

што ће се прецизирати Годишим програмима управљања; динамика: 2020. – 

2029.  година). 

 

6. Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог 

развоја ПП „Стара планина“ што обухвата израду програма и пројеката из 

области:  

• заштите и унапређења споменичког наслеђа;  

• заштите и унапређења геонаслеђа;  

• управљање културном баштином; 

• унапређења и развоја пољопривреде; 

• унапређења и развоја сточарства и одржање генетског ресурса 

старопланинских оваца; 

• туристичке валоризације;  

• управљања водама;  

• управљања отпадом;  

• заштите традиционалних делатности;  

• мониторинга биљних и животињских врста;  

• стратешких процена утицаја на животну средину;  

• процена утицаја на животну средину и др, (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства животне средине, средстава из 

наканда за коришћење заштиченог подручја и сопствених средстава 

обављања делатности и других институција што ће се прецизирати Годишим 

програмима управљања; динамика: 2020. – 2029.  година). 
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14 .  ФИ НАНС И ЈС КА  С РЕДС ТВА  И  МА ТЕ РИ ЈАЛНЕ  П РЕ ТП ОС ТАВ КЕ  ЗА  ИЗВ РШЕ ЊЕ  ПОВЕ РЕНИ Х  

ПОС ЛОВА  У П РАВ ЉА ЊА  
 

 

Сагласно планираним активностима и задацима које треба да изврши Управљач ПП 

„Стара планина“ у оквиру Плана управљања Парка природе „Стара планина“ за период 2020. - 

2029. година процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од:  

 

Период  

2020-2029 

Учешће (динара) 
Свега 

(динара) 
ЈП 

„Србијашуме“ 
Буџета РС Накнаде 

32.022.641 108.645.721 381.963.423 522.631.785 

% 6,12 20,79 73,09 100,00 

 

 

Собзиром да се План управљања ПП „Стара планина“ ради за период од 10 година, као и 

да је тешко у овом тренутку предвидети трошкове у десетој години примене Плана 

управљања, за сваку годину дате су пројекције видова радова које треба урадити сходно 

планираним циљевима уз процену потребних финансијских средстава полазећи од садашњих 

јединичних трошкова.  

 

Такође у Плану управљања ПП „Стара планина“, имајући у виду значај заштићеног 

подручја, као и мере и активности које се морају спровести у десетогодишњем периоду, 

учешће Буџета Републике Србије у суфинансирању реализације Плана управљања планирано 

је на основу утврђеног просека средстава о суфансирању заштићеног подруча у претходном 

периоду, док су код учешћа управљача ЈП „Србијашуме“ поред средстава из обављања 

делатности предвиђена и средства из накнада за коришћење заштићеног подручја. 

 

 План управљања ПП „Стара планина“ спроводи се Годишњим програмом који садржи: 

 

• послове и задатке који се непосредно спроводе у текућој години, 

• динамику извршења програмираних радова, послова и задатака и  

• неопходна финансијска средства за реализацију Годишњег програма управљања. 

 

На Годишњи програм управљања ПП „Стара планина“ сагласност даје Министарство 

надлежно за послове заштите животне седине.  

 

Поред обезбеђења финансијских средства за реализацију Плана управљања неопходно је 

да:  

• Управљач организује Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 

ПП „Стара планина“ сагласно Правилнику о условима које мора да испуњава 

управљач заштићеног подручја („Сл.гл.РС“, број 85/09). 

 

• Управљач организује Чуварску службу сагласно Правилнику о условима које мора да 

испуњава управљач заштићеног подручја („Сл.гл.РС“, број 85/09), Уредби о  
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заштити ПП „Стара планина“ („Сл.гл.РС“, број 23/03.04.2009.године) и Правилнику о 

унутрашњем реду и чуварској служби ПП „Стара планина“. 

 

• Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програм управљања, 

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, Одлуку о накнадама за 

коришћење ПП „Стара планина“ и др.) и на иста добије сагласност надлежних 

министарстава. 

 

• Управљач и други корисници ПП „Стара планина“ ускладе своје планове, програме и 

основе са Уредбом о заштити ПП „Стара планина“. 

 

• Управљач оствари сарадњу са свим корисницима ПП „Стара планина“ (ЈП 

„Скијалишта Србије“, ХЕ Ђердап, Огранак ХЕ Пирот „Завој“, ЈП ПТТ Србије и 

другим јавним предузећима), локалном самоуправом, локалним становништвом, 

невладиним организацијама и другим институцијама у области заштите, унапређења, 

промовисања и одрживог развоја ПП „Стара планина“.  

 

• Управљач оствари сарадњу и има помоћ у спровођењу прописаних режима заштите на 

подручју ПП „Стара планина“ од стране републичке инспекције за заштиту природе и 

животне средине. 

 

• Министарство животне средине омогући реализацију Уговора о имплементацији 

Просторног плана подручја Парка природе и туристичке регије „Стара планина“. 

 

• Надлежне институције донесу секторске/гранске планове и програме, урбанистичке 

планове, као и програме уређења грађевинског земљишта неопходне за спровођење 

Просторног плана подручја Парка природе и туристичке регије „Стара планина“. 

 

• Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја ПП „Стара планина“ заједнички раде управљач и Завод за заштиту природе 

Србије, Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Министарство културе, Шумарски и Биолошки  факултет 

и друге научне и истраживачке институције, као и локална самоуправа и невладине 

организације. 
 


