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УСТАНОВЉЕЊЕ 

 

Водопад Рипаљка и подручје изворишта речице Градашнице на планини Озрен 

код Сокобање ставља се под заштиту  Уредбом Владе Републике Србије (Службени 

гласник РС, број 26/2009) као Споменик природе под именом „Рипаљка“ и утврђује се 

заштићено природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I 

категорије. На подручју споменика природе „Рипаљка“ утврђен је режим заштите II 

степена. Укупна површина заштићеног подручја „Рипаљка“ је 6,82 ха, од чега је 6,58 ха 

у државној својини а 0,24 ха у приватној својини. 

Водопади Велика и Мала Рипаљка су објекти геонаслеђа Србије према 

Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008). 

Водопад Рипаљка се налази у еколошки значајном подручју „Озен и Девица“ 

(50) еколошке мреже Републике Србије. 

Споменик природе „Рипаљка“  тада је поверен на старање Дирекцији за 

урбанизам и изградњу Сокобања, Сокобања. Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ 

Сокобања је постало управљач Спомеником природе „Рипаљка“  06.12.2016. године 

дописом Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 353-02-

01896/2016-17. 

 

 ГЛАВНИ РАЗЛОЗИ ПРОГЛАШЕЊА И ЗНАЧАЈ СПОМЕНИКА 

ПРИРОДЕ „РИПАЉКА“ 

 

Споменик природе „Рипаљка“  се ставља под заштиту да би се очувала и 

унапредила изузетна морфолошка и хидролошка обележја и лепота Рипаљке, 

најпознатијег и једног од највећих бигрених водопада у Републици Србији, као и да би 

се очувале и друге природне вредности изворишта Градашнице представљене њеним 

У В О Д 
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врелом, водопадом Мала Рипаљка и низом слапова и џиновских лонаца у кориту 

речице Градашнице, а у интересу науке, образовања, културе, рекреације и туризма. 

 

 ПОЛОЖАЈ 

Споменик природе „Рипаљка“ се налази у југоисточној Србији, на падинама 

планине Озрен, која са планином Девицом, Крстатцем, Ртњем и Буковиком уоквирује 

сокобањску котлину. Општина Сокобања припада Зајечарском округу. На овом 

подручју влада умерено – континентална клима са ваздухом који је богат негативним 

јонима, што позитивно делује на људски организам. За сада је регистроваано 6 извора 

лековите воде температуре од 28 °до 45,5° С. 

До Сокобање се стиже аутопутем Београд – Ниш преко Алексинца и 

магистралним путем Параћин - Зајечар преко Бољевца (подножје планине Ртањ), као и 

регионалним путем Зајечар – Књажевац. Најближи градови су Алексинац (30 км), 

Бољевац (27 км), Књажевац (47 км), Ниш (60 км), док је Београд удаљен 240 км. 

Најближи аеродром је Константин Велики у Нишу. 

Водопад се налази на надморској висини од 420 метара, удаљен од Сокобање 5 

км. Водопад је настао на речици Градашници која се улива у реку Моравицу. Своје 

име, водопад Рипаљка дугује локалном изразу. У народу се каже Рипаљка, вода која 

рипа, скаче. Водопад је висок 17,5 метара.  

Река Градашница је привукла пажњу многих истраживача, управо због водопада 

Рипаљка. Још 1896. године, Јован Цвијић је описао Рипаљку у свом раду „Извори, 

водопади и тресаве у Источној Србији“ (Глас СКАН, књ.51, Београд).  

„Рипаљка се састоји од 11 одсека чија је укупна висина 40 метара. Највиши је 

висок 17 метара. Под њим је један од 5 м висине, а остали су мали, висине од 0,5 до 2 

м. Око њих је бујна вегетација. Састављени су од бигра или су кречњачки одсеци 

превучени дебелом кором врло стврднутог бигра различите структуре.“ 

Влада ФНРЈ, односно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ И НАУЧНО ПРОУЧАВАЊЕ 

ПРИРОДНИХ РЕТКОСТИ НР СРБИЈЕ, у смислу члана 1, 2 и 27 Закона о заштити 

споменика културе и природних реткости (Сл. Гласник НРС, број 54, год. IV), донела је 

11.04.1949. године Решење о стављању под заштиту државе водопад Велику и Малу 

Рипаљку на речици Градашници. Управи Санаторијума Озрен је наложено да изведене 

радове каптирања воде и постављања хидроцентрале у подножју водопада врате у 

првобитно стање. Водопад  Рипаљка је тако прво природно добро стављено под 

заштиту државе. Ови догађаји су представљали повод, односно основ да се чланом 106 

Предлога закона о заштити природе 11. април утврди за Дан заштите природе у 

Србији. 
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Слика бр. 1. Решење Завода за заштиту и научно проучавање природних 

реткости из 1949. године  
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 ГРАНИЦЕ И РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 

Споменик природе „Рипаљка“ се налази на територији општине Сокобања и 

обухвата део катастарске општине Сокобања на катастарским парцелама број:  

3983, 3984, 3992, 3993, 3994, 3995/1, 3995/2, 3996, 3997, 3998/део, 3999, 4000, 4002/део, 

4003/1 ,4003/2/део, 4004, 4005/део, 2012/део и 4726/део. 

Граница Споменика природе „Рипаљка“ почиње у кориту реке Градашнице, 

катастарска парцела број 4726, територија општине Сокобања, 210 метара низводно од 

водопада Рипаљка. Од тог места граница иде у правцу севера и сече к.п. бр. 3963 у 

правој линији на дужини 200 метара, долази до шумског пута и затим иде генералним 

правцем према југу западном ивицом тог пута дуж међа к.п. бр. 3983, 3984, 3996, 

3995/1 и 3995/2. Граница затим сече локални пут к.п. бр. 3994 и наставља у правцу југа 

западном ивицом шумског пута дуж међа к.п. бр. 3993, 3992, 4004 и  међом к.п. бр. 

4005 на дужини 30 метара, а затим скреће полукружно право према западу, а затим 

према северу обухватајући извор Градашнице и водопад Малу Рипаљку при чему сече 

к.п. бр. 4005 на дужини 60 метара, од шумског пута до међе к.п. бр. 4004, наставља у 

правцу севера међом к.п. бр.4004 на дужини 20 метара до међе к.п. бр. 4726 коју лучно 

сече у правцу севера на дужини 150 метара до локалног пута 4003/2. Од овог места 

граница оштро савија према истоку пратећи јужну ивицу поменутог локалног пута на 

дужини 50 метара, затим скреће према северу и сече к.п. бр. 4002 на дужини 80 матара, 

онда сече к.п. бр. 3998 на дужини 10 метара, скреће према северозападу међом к.п. бр. 

3999 на дужини 25 метара, а затим скреће према североистоку на дужини 20 метара 

међом к.п. бр. 3999. Граница даље пресеца поток, скреће поново према северозападу и 

иде дуж међе к.п. бр. 4000, а затим сече ту парцелу на дужини 115 метара до границе 

к.п. бр. 4012 и 4011, наставља границом наведених парцела у правцу северозапада на 

дужини 130 метара, скреће према северу, сече к.п. бр. 4011 на дужини 15 метара и 

долази до почетне тачке у кориту реке Градашнице. 

На целој територији Споменика природе „Рипаљка“  утврђен је режим заштите  

II степена. 
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      Слика бр. 2. Границе ЗП СП „Рипаљка“ 
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УПРАВЉАЊЕ 

 

Вршећи послове за које је задужено и овлашћено Јавно предузеће „Зеленило – 

Сокобања“ Сокобања, од 06.12.2016. године  дописом Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине постаје управљач Заштићеног подручја Споменик природе 

„Рипаљка“.  Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања је редовно сачињавало 

годишње програме управљања, извештаје о њиховом остваривању и друга прописана 

управљачка документа (Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби). 

Од кључног значаја за управљање су права и дужности која Управљач има на 

основу Закона о заштити природе и режим заштите утврђен Уредбом о проглашењу.  

 

Режим заштите 

Члан 4.  

На подручју Споменика природе „Рипаљка“ утврђује се режим заштите II 

степена у складу са законом, којим се: 

1. забрањују: 

1) каптирање врела Градашнице, преграђивање, каналисање и други хидро-технички 

радови у кориту тог водотока, осим радова на регулацији преливања воде на бигреном 

одсеку Рипаљке у циљу научног истраживања, обнављања и одржавања процеса 

стварања бигра и појачања хидролошких функција и привлачности овог водопада; 

2) експолоатација наслага бигра и друге радње којима се оштећује и неповољно мењају 

геолошка структура, рељеф и палеонтолошки садржај бигрених тераса, изглед и 

функције водопада, слапова и џиновских лонаца, осим радова у оквиру научних 

истраживања које не изазивају неповољне последице по наведене вредности; 

3) експоатација камена и других минералних сировина и коришћење наносног речног 

материјала из корита и са обала водотока; 

4) изградња објеката, осим одржавања и реконструкције објеката јавног 

водоснабдевања, постојећих зграда и објеката саобраћајне, електроенергетске и 

телефонске инфраструктуре; 

5) одлагање комуналног, грађевинског, медицинског и другог отпада; 

6) радње које могу изазвати загађење вода, ваздуха, земљишта, стварати прекомерну 

буку и неповољно утицати на естетска обележја заштићеног простора; 
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7) радње којима се уништавају  или угрожавају биљне и животињске врсте заштићене 

као природне реткости или су посебно значајне по другом основу; 

8) лов и риболов; 

9) садња, засејавање и насељавање биљних и животињских врста страних за природни 

живи свет источне Србије, осим ограниченог и контролисаног коришћења алохтоних 

неинвазивних врста дрвећа, жбуња и трава за потребе парковског и пејсажног уређења 

и заштите тла од водне ерозије; 

10) чиста сеча на већој површини у оквиру радова на реконструкцији деградираних 

шума, шикара и шибљака; 

2. обезбеђују  

1) истраживања режима, физичких, хемијских и биолошких процеса и својстава вода, 

климатских, палеонтолошких, биолошких и других обележја заштићеног подручја; 

2) радови и активности на техничкој и биолошкој заштити; 

3) радови на приказивању и коришћењу вредности заштићеног подручја у научне, 

образовне, рекреативне, туристичке и културне сврхе; 

4) радови на уређењу простора у циљу прихвата и услуживања посетилаца и 

унапређења естетике амбијента; 

5) радови на унапређењу стања шума и заштити земљишта од ерозије; 

6) контролисано сакупљање лековитог биља, гљива и других шумских плодова; 
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ПЛАН УПРАВЉАЊА 

 

Садржина, доношење и начин спровођења Плана управљања као кључног, 

десетогодишњег документа Заштићеног подручја, прописани су чл. 51-54. Закона о 

заштити природе. План управљања утврђује, на првом месту, оквир деловања Јавног 

предузећа „Зеленило  – Сокобања“ Сокобања, као Управљача, на спровођењу мера 

чувања, одржавања, уређивања, презентације и коришћења Споменика природе 

„Рипаљка“ у периоду 2021. - 2030. године. 

Предузећу је неопходна боља финансијска и стручна подршка меродавних и 

надлежних државних органа, институција и Општине Сокобања да би направила 

озбиљнији напредак у чувању, презентацији и уређењу овог заштићеног подручја и 

његовом адекватном и одрживом коришћењу. 

Једино уз помоћ наведених субјеката Управљач може наставити да гради 

ауторитет правог домаћина на заштићеном подручју и да на прави начин заступа и 

спроводи јавни интерес утврђен Законом и актом о заштити. Обим и временски оквир 

извршења послова, извори финансирања и висина потребних средстава детаљно се 

утврђују годишњим програмима управљања. 

У Плану управљања посебан акценат се ставља на: 

- приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса, 

- оцена стања животне средине заштићеног подручја, 

- преглед конкретних активности, делатности и процеса који престављају фактор 

угрожавања заштићеног подручја, 

- дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја као и 

анализа и оцена услова за остваривање тих циљева, 

- приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и 

унапређењу природних и створених вредности, 

- приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада, 

- планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и 

уређењу простора, 

- просторну идентификацију Планских намена и режима коришћења земљишта, 

- активности на промоцији вредности заштићеног подручја, 

- студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију 

потребну за спровођење циљева и активности, 

- финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање 

поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог 

обезбеђења. 
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Слика бр. 3. Заштићена подручја у  Републици Србији 
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1. ГЛАВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ, ПРИРОДНИ 

РЕСУРСИ 

 

1.1 ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 

Главни хидрографски објекат Заштићеног подручја Споменик природе 

„Рипаљка“ је река Градашница, на планини Озрен. Ово је једна од краћих река на 

подручју источне Србије, лева притока сокобањске Моравице, с ушћем код Сокобање. 

У Градашницу се улива и неколико мањих потока и извора.  Поред самог врела Озрен у 

сливу реке се налази још пар карстних извора од којих је неколико каптирано за 

различите потребе.  Река се усекла у дубљу котлину, а њено корито је испуњено 

бројним преломима који чине каскаде. Вода се преко каскада прелива градећи слапове. 

Највећи водопад који се назива „Рипаљка“ висок је 17 метара док је укупна висина 

слапова негде око 40 метара. Рипаљку гради река Градашница и он се убраја међу 

највеће бигрене водопаде у Србији.  Кречњачки одсеци Рипаљке пресвучени су 

дебелом кором стврднутог бигра. 

 Географски положај 

Водопад Рипаљка се налази на северним падинама планине Озрен. Највеће 

насеље овог  региона је Сокобања, која се налази на јужном ободу Сокобањске 

котлине. Површина Сокобањске котлине је око 515 км², и јасно је ограничена са свих 

страна. Северну границу представља планински масив Ртањ, источна граница се креће 

преко врхова Слемена и Крстатац, ка Скробничкој клисури. Јужни обод басена чине 

кречњачки масиви Девице и Озрена, који уједно одвајају ову котлину од Голака и 

Моравске долине, а преко врха Чардак, планинских масива Буковик и Рожаљ, котлина 

је ограничена са западне стране. 

 

  Слика бр. 4. Положај ЗП СП „Рипаљка“  
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 Климатске карактеристике 

 

На ширем подручју Сокобање је заступљена континентална клима, са 

наглашеном тенденцијом преласка ка планинском типу, са порастом надморске висине. 

Озрен и Девица проузрокују специфичне климатске карактеристике. Основне 

климатске карактеристике овог подручја су хладне и оштре зиме, а топла лета. 

Минимална годишња сума падавина која износи 458 мм, измерена је на 

метеролошкој станици Сокобања, а максимална, која износи 967 мм воденог стуба, 

измерена је на метереолошкој станици Језеро, на планини Озрен. Максимум падавина 

забележен је у периоду мај - јун, а минимална у периоду август – септембар. 

Минимална месечна вредност температуре ваздуха (- 8,9 °С) је измерена у 

јануару 1947. године, а максимална (22,9°С) је забележена у јулу 1987. године. 

Геоморфолошке карактеристике терена 

Разноврсност рељефа на простору истраживања се одликује присуством 

карстификованих стена и теренима са великим висинским разликама, где највеће 

висине имају Високи Чукар (1160 мнм) и Језерски Столовчић (1129 мнм) на Озрену. 

Најниже коте, од око 280 мнм су у северном делу, односно у долини Моравице. 

Планински венци представљају јединствени морфолошки комплекс, који припада 

Карпато-балканоидима. 

Од морфолошких елемената, приоритет се даје карстним, тектонско – карстним 

облицима, али и другим – тектонским и флувио – денудационим облицима, који су 

посредно или непосредно утицали на развој карста. Од површинских карстних облика 

најзаступљеније су вртаче и шкарпе, стрми кречњачки одсеци, који прате северну и 

јужну страну Озрена и Девице. Карстних извора има доста, међу којима је највећи 

Озрен, развијен на Лесковику. У погледу подземних морфолошких облика, најчешће су 

пећине, а најпознатије међу њима су: Читлучка пећина, Милушиначка пећина, пећина у 

Стрњаку итд. Ове пећине су једноставне морфологије са дужином између 100 и 150 м. 

 

 Геолошки састав и литографске карактеристике терена 

 

Подручје заштићеног подручја Рипаљка одликује се сложеном геолошком 

грађом ствараном од палеозоика до данас. Најстарије творевине формиране су у 

камбријуму и заступљене су у источном делу подручја, а представљене су вулкано-

седиментном серијом која је метаморфисана под условима фације зелених шкриљаца, 

чија дебљина варира до 600 м. Девонски седименти су дебљине до 200 м. Творевинама 
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перма припада формација црвених пешчара унутрашњег карпатског појаса Источне 

Србије, чија дебљина у појасу варира од 50-500 м. Творевине из тријаса су дебљине 

око 100 м и представљене су песковитим кречњачким доломитима и песковито-

доломитним кречњацима. Јура је развијена слојем конгломерата, пешчара, глинаца, 

доломитских кречњака, масивним и банковитим кречњацима оксфорд-кембриџа и 

слојевитим и банковитим кречњацима, дебљине 200-300 м. Творевине креде су 

представљене кречњачким бречама, лапорцима, конгломератима, банковитим и и 

слојевитим кречњацима, пешчарима и песковитим лапорцима, дебљине слоја 200-350 

м. Палеоген – миоцен се карактерише „црвеном“ серијом базалних седимената и 

конгломерата, пешчара, слатководних кречњака, алевролита и битуминозних 

шкриљаца, као и угљеним слојем дебљине 2-6 м. 

Алувијални седименти се јављају у долини реке Моравице и представљени су 

шљунковима и песковима са прослојцима глинених наслага, а дебљина се креће од 3 до 

6 м. Сипари, сачињени од блокова и комада мезозојских кречњака, су скоцентрисани 

испод стрмих одсека у подножју Озрена. Изворски седименти представљају наслаге 

бигра, које се углавном налазе директно на извору или у близини карстних врела. 

Урвинске брече се налазе непосредно уз болницу. Пролувијум је врло мало 

распрострањен, и јавља се уз реку Моравицу, као и терасе. 

 

 

Слика бр. 5. Геолошка карта 
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 Хидрографске и хидролошке карактеристике терена 

 

На простору Заштићеног подручја „Рипаљка“ су на основу постојања стена 

различите структуре, порозности и филтрационих својстава издвојени следећи типови 

издани: збијени, пукотински и карстни тип издани. Посебан хидрогеолошки значај има 

карстна издан јужног обода Сокобањског басена, формирана у интензивно испуцалим 

и карстификованим кречњацима планинског масива Озрен. Ова издан има велику 

површину распрострањења и велику сабирну површ. Интензивни процес 

карстификације, коме је допринела и тектонска активност, довео је до стварања 

бројних канала и каверни, као и привилегованих праваца кретања изданских вода. 

На овом подручју најзначајније је врело „Озрен“, које је каптирано за 

водоснабдевање Сокобање. Значајну улогу у дефинисању хидрогеолошких 

карактеристика овог типа издани имају хидрогеолошка истраживања изведена у 

периоду од 1984. – 1987. године. Израђено је шест истражно -  експлоатационих бунара 

у широј околини Сокобање, чија се дубина кретала од 202 – 346 метара. У свим 

истражно – експлоатационим бунарима откривена је карстна издан под притиском 

испод седимената неогене старости. 

Контакт кречњака и глинаца и лапораца на северним падинама планине Озрен, 

условио је појаву извора реке Градашнице, у чијој се долини јавља више карстних 

извора, од којих су неки повременог карактера. Низводно од извора Озрен, река 

образује слапове где су најпознатији водопади – Мала и Велика Рипаљка. За време 

малих вода, комплетна количина воде врела Озрен захвата се за водоснабдевање 

Сокобање и водоток готово у потпуности пресушује. На десној страни изворишне зоне 

Градашнице, налази се извор и водопад Мала Рипаљка који у летњим месецима 

потпуно пресушује. Изворишна зона Мале Рипаљке припада изворишту реке 

Градашнице. Непосредно изнад водопада се ток Градашнице спаја са током речице 

Јавор и даље се у свом току назива Градашница. Једна од главних карактеристика јесте 

велика разлика између максималних и минималних протицаја. Максимални протицај 

јавља се почетком пролећа, са отапањем снежног покривача, крајем пролећа и 

почетком лета, када су регистроване највеће количине падавина. Минимални 

протицаји се јављају крајем лета и у јесен, када на крају рецесионог периода издашност 

врела опада на 10 – 15 л/с. 
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Слика бр. 6. Водопад „Велика Рипаљка“ у сушном периоду године 

На захтев Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, у току 2018. 

године настављено је истраживање шире зоне Споменика природе „Рипаљка“ и врела 

реке Градашнице (врело Озрен), покренуто 2013.- 2015. године, а у циљу да се одреди 

гарантовани еколошки протицај, који је неопходно обезбедити низводно од извора 

врела Озрен (Департман за хидрогеологију Рударско – геолошког факултета у 

Београду). Такође, извршено је испитивање стања бушотина у зони изворишта – 

извођење пробног теста црпења, ради могућности њеног прикључења систему Рипаљке 

у маловодном периоду. На основу теста црпења може се закључити да се ради о бјекту 

са веома лошим хидрогеолошким карактеристикама и да је постигнуто снижење од 

готово 50 м за само сат времена теста са крајњим капацитетом нешто вишим од 0,5 м/с. 

 

 Биолошке карактеристике 

 

Биолошко друштво „Др. Сава Петровић“ из Ниша је 2015. године урадило 

Студију биодиверзитета заштићеног подручја споменик природе „Рипаљка“. Ова 

студија пружа основни увид у богатство биодиверзитета унутар  заштићеног подручја 

и предлаже потребне мере како би се тај биодиверзитет очувао. 

 

 Флористичке одлике, богатство и разноврсност 

 

На заштићеном подручју забележено је 222 врсте виших биљака и 9 врста 

маховина.  Таксономска анализа флоре ставља посебан акценат на строго заштићене 

врсте и заштићене врсте према Правилнику о проглашењу и заштити строго 
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заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Посебно су 

обрађене ендемичне и ретке биљне врсте. 

Заштићене врсте флоре су: 

Juniperus communis L, Achillea millefolium L, Asarum europaeum L, Betula pendula roth, 

Pulmonaria officinalis L, Symphytum officinale L, Cornus mas L, Anthyllis vulneraria L, 

Centarium erythreaea L, Bypericum perforatum L, Leonurus cardiaca L, Origanum vulgare 

L, Teucrium chamaedrys L, epilobium parviflorum Schreb, Crategus monogyna Jacq, 

Fragaria cesca L, Potentilla erecta (L) Rauch, Prunus spinosa L, Rosa canina L, Galium 

odoratum (L) Scop, Tilia tomentosa Moench, Viola odorata L, Ruscus hypoglossum L. 

 

Слика бр. 7.  Symphytum officinale (гавез) 

 

Слика бр. 8.  Ruscus hypoglossum (језичаста кострика) 
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Слика бр. 9.  Potentilla erecta (срчењак) 

 

Слика бр. 10.  Corylus colurna (мечја леска) 

 

Слика бр. 11.  Hypericum perforatum (кантарион) 
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Слика бр. 12.  Asarum europaeum (копитњак) 

 

Слика бр. 13.  Campanula lingulata (звончић) 

 

Слика бр. 14.  Origanum vulgare (дивљи оригано) 
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Наведене врсте су комерцијалне и на њих се односе одредбе Уредбе о стављању 

под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауна ( Правилник о проглашењу и 

заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива). 

На иако  малом простору заштићеног подручја, забележено је шест врста гљива: 

Leptiporus sulfureus (шумско пиле – јестива гљива),  Pleurotus ostreatus (буковача – 

добра јестива врста), Phellinus populicola (тополин плутњак),  Stereum insignatum, 

Panellis strypticus (трпски грудовац), Inonotus reheades (лисичји копитар). 

 

 Фаунистичке одлике 

Током истраживања фауне, на самом подручју Споменика природе „Рипаљка“  

идентификовано је 46 врста дневних лептира  а 61 врста на потезу од Рипаљке до 

Белих вода. Четири врсте дневних лептира су наведене унутар европске црвене листе 

као безмало угрожене, па треба посветити више пажње њиховом мониторингу. Lucaena 

dispar – велики дукат, се наводи у Прилогу 2 и 4 европске Директиве о стаништима 

(Европска комисија, бр. 92/43/ЕЕС), као и унутар Бернске конвенције (Савет Европе, 

бр. Т-PVS/PA (2011) 7).  

 

 

Слика бр. 15.  Lucaena dispar (велики дукат) 
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Фауна вилинских коњица представљена је са 14 врста, и то: 

Aeshna cyanea;  Anax imperator; Calopteryx splendens; Calopteryx virigo; Coenagrion 

puella; Cordulegaster heros; Ischnura pumilio; Libellula depressa; Onychogomphys 

forcipatus; Platycnemis penippes; Pyrrhosoma nymphula; Somatochlora meridionalis; 

Symperatum sanguienum; Sympetrum striolatum. 

 

 

Слика бр. 16.  Pyrrhosoma nymphula (смрекина пужевица) 

 

 

Слика бр. 17.  Libellula depressa (вилин коњиц) 

 

 

Слика бр. 18.  Cordulegaster heros (планински поточар) 
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Од наведених врста, посебно је значајна C. Heros, који је наведен унутар 

прилога 2 и 4 европске Директиве о стаништима (Европска комисија, бр. 92/43/ЕЕС) и 

Бернске конвенције (Савет Европе, бр. Т-PVS/PA (2011) 7). Врста је спорадично 

бележена код нас, а зарад њеног очувања потребно је прогласити подручја у оквиру 

еколошких мрежа Натура 2000 и Емерланд. Такође, у нашој земљи ова врста је 

заштићена законом. C. Heros настањује чисте, засењене потоке у брдско – планинском 

делу Србије. Међу ретко бележеним врстама у Србији, спадају и S. Striolatum и  S. 

Meridionalis, које су бројне на подручју Рипаљке. 

Од значајних бескичмењака, на подручју Заштићеног подручја Рипаљка, налази 

се једна врста речног рака – рак камењар (Austropotamobius torrentium) и две врсте 

стрижибуба (Morimus funereus  и Rosalia alpina). Рак камењар је ретка врста везана за 

подручја југоисточне и делова централне Европе, где настањује чисте воде брдских и 

планинских потока. Врста је строго заштићена у Србији и наведена је унутар прилога 2 

и 5 Директиве о стаништима (Европска комисија, бр. 92/43/ЕЕС). Због тога ова врста 

кандидује подручје ЗП СП „Рипаљка“ за будућу Натура 2000 мрежу. 

 

Слика бр. 19.  Austropotamobius torrentium (рак камењар) 

Врсте Morimus funereus и  Rosalia alpina су строго заштићене врсте у Србији,  

наведене су  у прилозима  Директиве о стаништима (Европска комисија, бр. 92/43/ЕЕС) 

и унутар Бернске конвенције (Савет Европе, бр. Т-PVS/PA (2011) 7 ). Због тога могу да 

кандидују ЗП СП „Рипаљка“ за будућа Натура 2000 и Емерланд подручја. 
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Фауна птица представљена је са укупно  40 врста птица у оквиру 21 фамилије, што је за 

малу површину заштићеног подручја Рипаљка заиста импозантан број. 

Према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених  и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр. 5/2010 и 47/2011), 

 

Строго заштићене врсте орнитофауне: 

Accipiter nisus – кобац; Buteo buteo – мишар; Cuculus canorus – кукавица; Strix aluco - 

шумска сова; Dendrocopos major – велики детлић; Dryocopus martius – црна жуна; Picus 

viridis – зелена жуна; Hirundo daurica – даурска ласта; Hirundo rustica – сеоска ласта; 

Delichon urbica – градска ласта; Ptyonoprogne rupestris – горска ласта; Motacilla alba – 

бела плиска; Motacilla cinerea – поточна плиска; Troglodytes troglodytes – царић; Turdus 

merula – обичан кос; Turdus philomelos – дрозд певач; Sylvia atricapilla – црноглава 

грмуша; Phylloscopus collybita – обични звиждак; Erithacus rubecula – црвендаћ; 

Ficedula albicollis – беловрата мухарица; Luscinia megarhynchos – мали славуј; 

Muscicapa striata – сива мухарица; Parus ater – јелова сеница; Parus caeruleus – плава 

сеница; Parus major – велика сеница; Parus palustris – сива сеница;  Aegithalos caudatus – 

дугорепа сеница; Sitta europaea – бргљез; Certhia familiaris – краткокљуни пузић; 

Oriolus oriolus – вуга; Corvus coras – гавран; Coccothraustes coccothraustes – батокљун; 

Fringilla colebs – зеба; Emberiza cirlus – црногрла стрнадица. 

 

 

Слика бр. 20.  Dryocopus martinus (црна жуна) 
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Слика бр. 21.  Dendrocopos major (велики детлић) 

 

 

Слика бр. 22.  Buteo buteo (мишар) 
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Заштићене врсте орнитофауне: 

Corvus cornix – сива врана; Garullus glandarius – сојка; Columba palumbus – голуб 

гривнаш, и Streptopelia decaocto – гугутка, Bubo bubo – буљина. 

 

 

Слика бр. 23.  Hirundo daurica (даурска ласта) 

 

 

Слика бр. 24.  Bubo bubo (буљина) 
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Фауна водоземаца и гмизаваца 

Врсте водоземаца (5 врста) и гмизаваца (7 врста) су од посебног значаја за 

заштићено  подручје Споменик природе „Рипаљка“. Оне имају велики еколошки, 

фаунистички, и научни значај. 

Водоземци (Amphibia) – строго заштићене врсте у Републици Србији 

Lissotriton vulgaris – мали мрмољак, Bufo bufo – обична крастача, Rana dalmatina – 

шумска жаба, Rana graeca – грчка жаба,  

 

 

Слика бр. 25.  Rana dalmatina (шумска жаба) 

 

 

Слика бр. 26.  Lissotriton vulgaris (мали мрмољак) 
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док се други степен заштите односи на врсту: Pelophylax kl esculentus – зелена жаба. 

Гмизавци (Reptilia) – строго заштићене врсте у Републици Србији: 

Ablepharus kitaibelli – кратконоги гуштер, Natrix natrix – белоушка, Natrix tessellata – 

рибарица, Emys orbicularis – барска корњача,  

 

 

Слика бр 27.  Ablepharus kitabelli (кратконоги гуштер) 

 

 

Слика бр. 28.  Emys orbicularis (барска корњача) 

 

док се други степен заштите односи на врсту Vipera ammodytes – поскок. 

Врсте Lacerta viridis – зелембаћ и Podarcis muralis – зидни гуштер нису угрожене. 
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Фауна сисара 

На подручју ЗП СП „Рипаљка“ забележено је присуство следећих врста сисара, 

које не спадају у угрожене врсте у нашој земљи: 

Lepus europaeus – зец; Sciurus vulgaris – веверица; Avicola agrestis – ливадска 

волухарица; Micromys minutus – пругасти миш; Apodemus agrarius – жутогрли миш; 

Apodemus silvaticus – шумски миш;  Apodemus uralensis – пољски миш; Rattus 

norvegicus – сиви пацов;  Mus domesticus – домаћи миш; Mus musculus – типични 

домаћи миш; Glis glis – обичан пух; Dryomuys nitedula – шумски пух; Canis aureus – 

шакал; Canis lupus – вук; Vulpes vulpes – лисица; Mustela nivalis –ласица; Mustela 

putorius – мрки твор; Martes foina – куна белица; Meles meles – јазавац; Felis sylvestris – 

дивља мачка; Sus scrofa – дивља свиња; Capreolus capreolus – срна. 

Заштићено подручје Споменик природе „Рипаљка“ спада у 

најзанимљивија заштићена подручја на простору Републике Србије услед великог 

богатства флоре и фауне на малој површини заштићеног подручја. 

 

Група организама      Број забележених врста 

Флора 231 

  Више биљке 222 

  Маховине 9 

Фунгија 6 

Фауна 144 

Бескичмењаци 90 

  Дневни лептири 73 

  Вилински коњици 14 

  Остали бескичмењаци 3 

Кичмењаци 54 

  Птице 40 

  Водоземци 5 

  Гмизавци 7 

  Сисари  2 
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1.2. СТВОРЕНЕ ОДЛИКЕ 

 

 Културно – историјско наслеђе 

 

Најстарији трагови људских насеља на овом простору потичу још из доба 

неолита. Археолошким истраживањима, која су обављена од стране Археолошког 

института Српске академије наука, нађени су предмети из овог периода на локалитету 

Требич, као и локалитет Поповица, на десној обали реке Моравице у непосредној 

близини Сокограда, који је означен као бронзано добска градина. Путописац Феликс 

Каниц тврди да је сама Сокобања насеље римског порекла у коме је постајало 

купалиште – балнеа, од које речи је настало првобитно име Бања. Девет година након 

Косовске битке у Сокобању су стигли Турци. Даља истраживања открила су остатке 

римских гробница из 2. и 3. века. Касније, и под Турцима, бања је била надалеко 

позната. Бању помиње и Константин Филозоф у биографији деспота Стефана 

Лазаревића, а описивали су је и и Евлија Челебија, турски географ Хаџи Кајфа, Вук 

Караџић. Подаци показују да је имала статус варошице са лепо грађеним мермерним 

купатилима која су била надалеко позната и посећивана ради опоравка и лечења. 

Чувени Амам, саграђен је на најпознатијем бањском извору, у то време – 1663. године. 

Први пут је Сокобању ослободио од турака Хајдук Вељко Петровић 1808. године. 

После I и II српског устанка место се драстично променило, дошло је до санације 

турског хамама и обнављања термоминералних извора, када је коначно ослобођена од 

турака 1833. године, доласком Кнеза Милоша Обреновића у Бању. Највећи удео у 

обнављању имао је српски кнез Милош Обреновић који је бању први пут посетио 1835. 

године а у каснијим годинама је подигао и свој конак. За успомену на свој боравак у 

бањи, књаз Милош је дао да се на самом уласку у бању, крај места званог „Требич“, 

подигне спомен чесма са натписом. Такође, у бањском амаму се данас налази посебно 

уређена Милошева када, у којој је књаз лечио своју реуму и костобољу. 

Документом из 1837. године, кнежева канцеларија из Крагујевца упутила је 8. 

јула заставника Лазаревића ради „употребе топле воде“ у Сокобању. Овај датум 

представља почетак организованог туризма у Сокобањи. 

Касније, бригу о бањи преузима Михајло Обреновић, када бања постаје модерно 

туристичко место. Велики број познатих личности боравило је у бањи: Хајдук Вељко, 

Митрополит београдски Михаило, Родољуб Чолаковић, Меша Селимовић, Васа 

Чубриловић, Бранислав Нушић, Стеван Сремац (умро у Сокобањи 1906. год), Радоје 

Домановић, Исидора Секулић,  Иво Андрић, Емилијан Јосимовић, први српски 

урбаниста и професор архитектуре (рођен у Старој Молдави у Румунији умро у 

Сокобањи), Жанка Стокић, Јован Цвијић, Јосиф Панчић. Лековитост бањских извора 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
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званично и научно је установио 1908. године професор Марко Леко, а потврдио 1932. 

године проф Драгољуб Јовановић, сарадник чувене Марије Кири.  

 

 

Слика бр. 29. Милошев конак на мермерном шеталишту 

Лековите воде Сокобање спадају у групу радиоактивних олигоминералних 

сулфидних хипертермних, односно хипотермних вода. 

Након другод светског рата бања поново доживљава процват, изграђени су нови 

хотели, ресторани и други садржаји као основа за развој здравственог туризма. 

 

 

     Слика бр. 30. Турско купатило (Амам) 
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Бању окружују огромни шумски комплекси у којима се крију бројне пећине, 

извори, језерца. Поред неких од њих уређена су излетишта:  Лептерија, Сесалачка 

пећина, Шопур, Власина, Калиновица, Врмџанско језеро, Бованско језеро, Врело – 

Борићи, Извор реке Моравице. За сада је регистровано 6 извора лековите воде 

температуре од 28° до 45,5° C. Радиоактивни гасови који избијају на читавој 

територији бање позитивно утичу на дисајне органе и цео људски организам. 

 

 

           Слика бр. 31. Средњевековни град - Сокоград 

 

Средњевековно утврђење Сокоград  је, иначе, једна од највећих знаменитости 

овог краја и саме бање. Град је подигнут крајем 13. и почетком 14. века на темељима 

римске тврђаве из ранохришћанског периода. Пронађени су подаци о разарању 

Сокограда у доба Стефана Немање, када су протеривани богумили. Утврђење се 

помиње и у биографији деспота Стефана Лазаревића, коначно је срушено 1413. године 

у борбама за турски престо између Бајазитовог сина султана Мусе и одметника Хамуз 

бега. После више узастопних покушаја, Сокобању је, 1810. године, ослободио чувени 

јунак Хајдук Вељко Петровић, а коначно је ослобођена од Турака 1833. године, када је 

ушла у састав младе српске државе.  
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За постојање манастира Јерменчић на Озрену стоји предање да су га основали 

калуђери, Јермени, који су побегли од турске силе. Поуздано се зна да је подигнут  

1392. године. Турци су га опљачкали и спалили. Црквиште овог манастира откривено 

је половином  19. века и тада је подигнута једнобродна црква од  камена. Налази се 

врло близу заштићеног подручја Рипаљка, на само 8 км од Сокобање.  

Бања Јошаница се налази у истоименом селу, у северозападном делу 

сокобањске котлине, на падинама планине Буковик. Удаљена је од Сокобање 16 км. За 

лековитост бање су знали још Римљани а први писани документи потичу из турског 

периода. Турци су је до темеља порушили када су се повлачили из ових крајева а на 

темељима старог купатила из 1905. године, саграђено је ново купатило 1962. године. 

Обновљени су и преуређени извори а температура воде која из њих избија, креће се од 

27 до 34 степена Целзијуса. Има укупно 8 извора, од којих 6 имају своје посебне 

називе: сумпорна, кисела, стомачна, бела, гвоздена и реуматична вода. Недалеко од 

ових извора налази се грађевина - црква из 14. века, као и стари православни храм на 

брду, који потиче из 15. или 16. века, подигнут тада као црква брвнара. 

 

 

          Слика бр. 32. Бања Јошаница 

 

 Насеља, инфраструктура, делатности 

Општину Сокобања чине 24 села по ободу сокобањске котлине, дужине 15 км и 

захвата површину од  515,5 км². Само насеље Сокобања, у централном делу, насељава  

7.982 становника, 5.334 домаћинства. Припада Зајечарском округу. Према попису из 

2002. године, број становника је био 8.407, са просечном густином насељености од 35 
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/км². Укупан број становника на територији општине је био 18.571 становника. 

Упоређујући податке из претходних пописа, из  1971. и 1981. године, број становника 

се смањио за око 5.000. Само 67 % становника ради активно. Највећи број запошљених 

је у рударству, а затим у здравству, следи трговина. Најмањи број стабовника бави се 

пољопривредом и сточарством, свега 2,6 %. 

 

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштићено подручје Споменик природе „Рипаљка“, са својих 6,82 ха, је мало 

заштићено подручје, па се може рећи да је стање животне средине добро, што се тиче 

стања ваздуха, вода, буке и управљања отпадом. 

 

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ 

ФАКТОР УГРОЖАВАЊА 

 

3.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

Заштићено подручје је задржало у целини своје природне особености. 

Геоморфолошки облици, бигрене наслаге и структура бигрених лонаца очували су се 

до данашњих дана. Богатство флоре и фауне према истраживањима у  2015. и 2019. 

години, говоре у прилог разноврсности и бројности биљних и животињских врста с 

обзиром да се ради о малој површини заштићеног подручја. 

 

 

3.2. ФАКТОР УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

 

Највећи проблем представља недостатак воде у летњем периоду. Наиме, 1953. 

године каптиран је извор у непосредној близини водопада Мала Рипаљка и користи се 

за водоснабдевање Сокобање. Овим активностима је угрожен целокупни опстанак 

биљног и животињског света у водотоку реке Градашнице, која чини централни део 

заштићеног подручја, већ од почетка маја па све до краја октобра. Такође, периодичан 
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недостатак воде драстично угрожава бигрене наслаге у кориту и на самом потезу 

водопада Велика Рипаљка, што може довести до потпуног урушавања бигрених 

наслага. Степен угрожености бигрених наслага у кориту реке Градашнице и 

целокупних бигрених лонаца  је врло висок. 

 

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И МОГУЋЕ 

ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 

Планом управљања Заштићеним подручјем Споменик природе „Рипаљка“ 

утврђује се концепт заштите, смернице за његово унапређење и могуће перспективе 

одрживог развоја. 

 

4.1. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ 

 

Концепт заштите базира се на предузимању свих расположивих мера заштите 

подручја и очувању вредности које су њему садржане, а зарад задовољења свих 

потреба посетилаца. 

Дугорочни циљеви су: 

- Очувати  у што мање измењеном стању кључне геоморфолошке појаве и облике 

и заштићене и строго заштићене биљне и животињске врсте. 

- Очувати и унапредити квалитет главних елемената животне средине. 

- Ограничити људске интервенције у циљу очувања природних вредности 

подручја. 

- Обезбедити интердисциплинарна научна истраживања, пратити стање 

(мониторинг), подстицати делатност образовања (едукацију), приказивати 

природне вредности и начин рада на заштићеном подручју. 

- Коришћење природног добра треба ускладити са капацитетом простора и 

потребама заштите врста и станишта који обезбеђују оптималне услове 

опстанка живом свету. 

- У циљу очувања и унапређења темељних природних вредности ЗП СП 

„Рипаљка“ неопходно је обезбедити строги, научно-еколошки принцип у 

формулисању мера и режима заштите. 
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4.2. СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

 

Управљањем се штити заштићено подручје и његове темељне вредности од 

деградације и уништења, истовремено уз планско унапређење и развој подручја. 

Посебан део управљања јесте планска документација и презентација, односно 

промоција заштићеног подручја са посебним освртом на очување, унапређење и 

заштиту квалитета животне средине. 

Управљање заштићеним подручјем врши се сагласно акту о заштити 

заштићеног подручја и Закону. Општи нацрт управљања дефинисан је Планом 

управљања. Активности које Управљач може да изведе зависно од расположивих 

ресурса дефинишу се годишњим програмима управљања. 

Управљање се мора спроводити уз максимално поштовање прописаног режима 

и у границама дозвољених мера заштите. 

Смернице за унапређење би подразумевале мониторинг популације аутохтоне 

флоре и мониторинг животињских врста (пре свега, фауне дневних лептира, вилинских 

коњица а посебан акценат ставити на очување станишата рака  камењара), едукацију и 

популаризацију очуваних вредности укупног биодиверзитета заштићеног подручја. 

Такође, посебан акценат ставити на очување геодиверзитета и геонаслеђа. 

У циљу унапређивања стања заштићеног подручја неопходно је: 

- спроводити мониторинг природних вредности са циљем спровођења активне 

заштите кључних врста станишта, 

- ревитализовати нарушена станишта, 

- подстицати научна истраживања у циљу унапређења природних вредности 

заштићеног подручја,  

- сарадња свих корисника простора са циљем унапређења простора, 

усклађивањем активности корисника са активностима активне заштите 

биодиверзитета, 

- промовисати природне вредности подручја, популаризовати заштиту станишта, 

врста и геонаслеђа, 

- развијати туризам и туристичку инфраструктуру ускладити са природним 

условима. 
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4.3. МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 

Могуће смернице одрживог развоја су: 

- развој туризма / уређење простора за туристичке, едукативне и спортско-

рекреативне активности. 

 

 

5. АНАЛИИЗА УСЛОВА И ОЦЕНА ЗА ОСТВАРЕЊЕ НАВЕДЕНИХ 

ЦИЉЕВА 

 

5.1. АНАЛИЗА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ 

ЦИЊЕВА 

 

План управљања заштићеног подручја Споменик природе „Рипаљка“ по 

садржају обухвата двојаке задатке. Једни су наставак започетих активности, док су 

други формулисани на основу уочених потреба које ће обезбедити унапређење 

екосистема заштићеног подручја. 

Основни предуслови неопходни за реализацију Плана управљања су: 

 

 Финансијска подршка 

Реализација Плана управљања, односно остваривање наведених планских 

циљева, у великој мери зависи од субјеката који су у законској обавези да учествују у 

реализацији Плана управљања а то су: 

- Министарство заштите животне средине, 

- Локална самоуправа – Општина Сокобања. 
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 Годишњи програми 

 

 Годишњи програми управљања заштићеним подручјем раде се на бази Плана 

управљања ЗП. Годишњи програми управљања ће садржати задатке и послове који се 

предвиђају за реализацију у текућој години, динамику њиховог извршавања и висину 

потребних средстава, као и обезбеђење ових средстава. 

 

o Организовање, опремање, кадровско оспособљавање Управљача 

Имајући у виду обавезе Управљача у спровођењу заштите заштићеног подручја, 

неопходно је извршити организационо и кадровско опремање и оспособљавање 

Управљача. 

 

o Обезбеђивање финансијских средстава из планираних извора за 

Управљача 

Остваривање планом и Годишњим програмом предвиђених циљева биће изводљиво 

уколико се буду обезбедила неопходна финансијска средства предвиђена у Програму.  

Неопходно је финансијски подупрети Управљача и то како од стране локалне 

самоуправе, тако и од стране Републике. 

 

o Доношење планске и друге документације 

У циљу остваривања планираних активности Управљач ће преузети све потребне 

кораке и мере ради усвајања нових или усклађивања постојеће планске документације. 

 

o Сарадња са надлежним и заинтересованим субјектима 

Усагласити заједничку сарадњу са свим заинтересованим субјектима и 

корисницима заштићеног подручја (Специјална болница „Озрен“, локална самуправа, 

МУП, надлежне институције, еколошка удружења, невладине организације..). 
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5.2. ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 

 

 Општи услови заштите и развоја 

Управљање заштићеним подручјем Споменик природе „Рипаљка“ и планирање 

радова и активности на заштити и развоју одређено је следећим општим условима који 

проистичу из Закона о заштити природе, аката о проглашењу и других меродавних 

закона и подзаконских аката. 

-да је према установљеном режиму заштите ово заштићено подручје отвореног 

типа, односно слободно за посећивање и разгледање, 

-да се кроз посету и боравак на овом заштићеном подручју најдиректније 

испољавају научно-истраживачка, образовно-васпитна, општекултурна, рекреативна 

функција заштите и да се тиме материјализује и оправдава јавни интерес у вези 

очувања природних добара, 

- да се прикладним развојем тих функција може успешно економски 

валоризовати јавни интерес у вези са заштитом; 

-  да је положај заштићеног подручја веома повољан са становишта удаљености 

и саобраћајне повезаности са Сокобањом. 

 

 Погодности 

 Као погодност или предност за остваривање дугорочних циљева и за планирање 

послова на заштити и уређењу заштићеног подручја споменик природе „Рипаљка“, 

оцењује се следеће: 

- да 96,48% површине заштићеног подручја чини земљиште у државној својини 

што вишеструко олакшава спровођење установљеног режима заштите и 

предузимања мера уређења простора и презентације самог заштићеног подручја; 

- да је извршено обележавање граница заштићеног подручја; 

- да је извршено обележавање – постављање инфо табли обавештења; 

- да заштићено подручје има повољан географски положај и да се налази у 

незагађеној средини; 
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 Ограничења 

Управљање и планирање послова заштите и развоја врши се у отежаним 

економским околностима и сусреће се са неколико значајних ограничења: 

- Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ Сокобања као Управљач нема услова 

да из свог редовног прихода покрива трошкове редовног одржавања заштићеног 

подручја споменик природе „Рипаљка“, тако да још мање може рачунати на 

инвестициона улагања у радове и објекте на даљем уређењу и презентацији овог 

заштићеног подручја. Реализација Плана управљања, односно остваривање наведених 

планских циљева, у великој мери зависи од субјеката који су у законској обавези да 

учествују у реализацији Плана управљања. 

- Посебан проблем представља неусаглашеност ставова о начину коришћења 

земљишта између  Специјанле болнице „Озрен“ ,држаоца катастарских парцела“ на 

којима је проглашено заштићено подручје Споменик природе „Рипаљка“ и Управљача. 

- Због забране запошљавања у јавном сектору, планиране радове на одржавању 

и спровођењу режима заштите, приморани смо да спроводимо ангажовањем  радне 

снаге на обављању привремених и повремених послова посредством агенција. 

 

 SWOT анализа услова за остваривање циљева заштите 

 

SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора који 

утичу на остваривање стратешких опредељења и циљева заштите и даје могућност 

благовремене интервенције и прилагођавања фактора, а у циљу остваривања 

стратешких циљева заштите. 

SWOT анализа представља методу која омогућава успостављање равнотеже 

између интерних способности и екстерних могућности. То је скуп аналитичких метода 

којим се упоређују сопствене снаге и слабости са могућностима и опасностима у 

окружењу. 

Примењено на проблематику управљања заштићеним подручјима и функцијама 

Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања, она изгледа овако: 
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Табела бр. 1. SWOT анализа 

 

Предности / Снаге / Strenght (S) 

 

- 96,48 % површине заштићеног 

подручја је чини земљиште у 

државној својини 

- израженост природних вредности 

Споменика природе 

- извршено је обележавање  граница 

заштићеног подручја 

- потенцијали за развој туризма 

- планирани и започети радови на 

отварању нових пешачких стаза 

 

Недостаци / Слабости / Weaknesses (W) 

 

- недостатак хидролошког минимума 

–протока воде реке Градашнице у 

летњим месецима (мај/октобар) 

- неусаглашеност са другим 

корисником земљишта заштићеног 

подручја – Специјлна болница 

„Озрен“ 

- недостатак визиторског центра 

 

Могућности / Шансе / Opportunities (O) 

 

- повољан географски положај – 

развој туризма 

- израда сувенира са аутентичним 

мотивима 

- НАТУРА 2000 

 

Претње / Ризици / Threats (T) 

 

- Недовољна подршка Управљачу од 

стране надлежних 
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6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, 

ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ 

ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

Управљачки приоритети у планском десетогодишњем периоду, који имају и трајни 

карактер су: 

- обезбеђивање односно спровођење прописаног режима заштите кроз успешно 

чување, редовно и правилно одржавање и праћење стања, 

- подстиче израду и/или израђује и реализује програме и пројекте уређења и 

презентације заштићеног подручја и одрживо коришћење њгових ресурса, 

- развој научних, образовних и рекреативних функција. 

 

 Чуварски надзор  

Чуварски надзор се организује у складу са Законом о заштити природе и 

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби. Чуварска служба има тренутно 

једног стално запосленог чувара заштићеног подручја (VII степен стручне спреме) који 

је задужен за Заштићено подручје. У одређеном делу/проценту радног времена обавља 

и друге послове из редовне делатности предузећа (одржавање јавних градских зелених 

површина и одржавање и уређење излетишта  на подручју Сокобање). Чувар је 

положила стручни испит, опремљена је јединственом униформом и службеном 

легитимацијом, све у складу са правилницима. Конкретна задужења и начин рада 

чувара регулисани су Правилником који доноси предузеће. 

 Обележавање и одржавање 

Планирају се следећи програмски задаци: 

- Контрола и обнављање постојећих ознака граница заштићеног подручја, а у 

складу са Правилником о начину обележавања заштићених природних добара; 

- Према члану 68. Закона о заштити природе, обавеза Управљача заштићеног 

подручја је, између осталог, да води евиденцију о природним вредностима, 

људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор 

угрожавања Постављање нових и одржавање постојећих информативних табли 

са актуализованим текстом о главним обележјима и вредностима заштићеног 

подручја Споменик природе „Рипаљка“ и његовој заштити; 

- Постављање ознака, табли, путоказа - туристичке сигнализације; 

- Израда и постављање информативних табли; 

- Одржавање постојећих табли; 
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- Редовно одржавање чистоће заштићеног подручја сакупљањем и одвожењем 

отпадака укључујући и обнављање и/или постављање нових корпи за отпатке. 

- Кошење траве са сакупљањем и одвозом; 

- Шишање живе ограде; 

- Чишћење дна језерцета и обнављање подзида језерцета; 

- Фарбање металне ограде око језерцета; 

- Одржавање постојећег мобилијара  - поправка и премазивање садолином; 

- Набавка контејнера за смеће; 

- Активности на одношењу смећа; 

- Набавка тримера за траву; 

- Набавка пластичних врећа за канте за отпатке. 

 

 Праћење и унапређење стања 

Према члану 68. Закона о заштити природе, обавеза Управљача заштићеног 

подручја је, између осталог, да води евиденцију о природним вредностима, људским 

активностима, делатностима и процесима који представљају фактор угрожавања и 

оштећења заштићеног подручја и унапређује и промовише заштићено подручје. 

Сходно томе, утврђују се следећи приоритетни задаци на праћењу и унапређењу стања 

Заштићеног подручја Споменик природе „Рипаљка“: 

1. спроводи активне мере заштите и ревитализације угрожених природних одлика 

и природних реткости ЗП, 

 

2. формира базу података у функцији управљања, коришћења и мониторинга 

стања у циљу дефинисања пројекта активне заштите и бољег чувања 

Заштићеног подручја, 

 

3. успостављање успешне сарадње са корисницима подручја и локалним 

становништвом, 

 

4. иницира уређење заштићеног подручја у циљу смањења деградационих процеса, 

уништавања бигрених наслага у бигреним лонцима корита реке Градашнице, 

 

5. рад на уклапању ЗП СП „Рипаљка“ у мрежу еколошких коридора и „Natura 

2000“, 

 

6. подстиче интердисциплинарна научна истраживања и даља истраживања о 

стању станишта, природних реткости (геонаслеђе) и ресурса, 
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7. спроводи мониторинг мапирањем дистрибуције и бројног стања, најмање 

једном у три године, пописивањем и спровођењем мера заштите кључних врста 

ракова, 

 

8. спроводи мониторинг мапирањем дистрибуције и бројног стања, пописивањем и 

спровођењем мера заштите  орнитофауне, 

 

9. спроводи мониторинг мапирањем дистрибуције и бројног стања, пописивањем и 

спровођењем мера заштите  заштићених и строго заштићених биљних врста, 

 

10. сповођење активности на успостављању и управљању геонаслеђа на ЗП, 

 

11. припрема  презентације природних вредности подручја, едукативних, 

рекреативних, екотуристичких садржаја у циљу развоја одрживог коришћења и 

суфинансирања заштите природе, 

 

12. успостављање одговарајуће сарадње у оквиру регионалне, националне и 

међународне мреже заштићених подручја природе сличног типа, 

 

13. обавештава кориснике заштићеног подручја и заштитне зоне о могућностима за 

обављање радова и активности, 

 

14. издаје сагласности и одобрења, 

 

15. подстиче израду и израђује и реализује програме и пројекте уређења и 

презентације заштићеног подручја, истраживачког и образовног рада и 

одрживог развоја туризма, 

 

16. предузима мере активне заштите фауне, као што су хранилишта и вештачка 

гнезда (кућице за птице). 
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7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

7.1. ЗАДАЦИ НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Научно истраживачки рад базира се на чињеници да је Заштићено подручје 

Споменик природе „Рипаљка“ врло специфично у погледу гео-наслеђа. Ова функција 

подразумева пружање могућности обављања теренских истраживања у циљу 

упознавања свих акумулативних и ерозионих облика на бигру као јединственој 

компоненти гео – наслеђа Заштићеног подручја  Споменик природе „Рипаљка“. 

Поред тога, ова функција треба да омогући употпуњавање сазнања из 

фундаменталних биолошких наука у оквиру популационе екологије, као и 

конзервационе биологије у заштити ретких и угрожених врста. Поред елемената за 

очување постојећих  природних вредности мора се успоставити путоказ за њихово 

унапређивање али и да се створи модел за унапређење и ревитализацију деградираних 

простора, посебно деградације бигрених наслага. 

 Полазећи од статуса заштићеног подручја и пројектованих циљева, планираним 

дугорочним научним истраживањима као базе за спровођење мера заштите и 

унапређивања природних вредности заштићеног подручја, научно – стручна 

истраживања биће усмерена на: 

- Истраживање бигрених наслага, морфостуктурних геоморфолошких облика и 

педолошких профила, 

- Организовање научно-истраживачких и едукативних програма везаних за 

геонаслеђе, 

- Истраживање величине популација, утврђивање и примена мера заштите фауне 

Заштићеног подручја, 

- Картирање вегетације ЗП, 

- Утврђивање инвентара флоре са израдом локалног атласа, као и праћење стања 

најугроженијих заштићених биљних врста и врста кандидата за „Црвену књигу 

флоре Србије“ и праћење станишта, 

- Картирање природних вредности, 

- Праћење миграторне орнитофауне ЗП, 

- Мониторинг популација природних реткости фауне и врста са Црвене листе 

фауне Србије, 

- Фаунистичка истраживања на простору ЗП са израдом локалног атласа, 

- Организовање стручних и научних предавања посвећених питањима заштите 

природе и животне средине, посебно очувања и презентација Заштићеног 

подручја Споменик пророде „Рипаљка“. 



   
 

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“, Сокобања                                 47 
 

Заштићено подручје 

Споменик природе 

„Рипаљка“ 

Поменута истраживања реализоваће се у складу са могућностима Управљача     

( уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за послове заштите 

животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања) и 

исказаним интересима стручњака и институција. 

Управљач ЗП ће обезбедити потребну логистичку подршку, а истраживања ће 

спроводити заинтересовани појединци и институције. 

Садржај и динамика научно истраживачких радова одређиваће се Годишњим 

плановима. 

 

7.2. ЗАДАЦИ ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Богатство приридне и културно-историјске баштине подручја ствара могућност 

да се у сарадњи са заинтересованим субјектима одвијају различите образовне 

активности кроз програма еко-едукативних стаза, еко кампова и школа у природи. 

Задаци образовног рада подразумевају: 

- Обезбеђивање услова за прихват ескурзија и пружање потребних информација и 

обавештења о Заштићеном подручју Споменик природе „Рипаљка“ и другим 

природним и културним знаменитостима општине Сокобања; 

- Образовни рад са млађим популацијама кроз програм школских ескурзија и 

настава у природи ради упознавања ученика са природним феноменима и 

културно-историјским вредностима; 

- Успостављање трајне сарадње са високошколским установама и одговарајућим 

средњим школама, ради организовања теренске наставе на подручју Заштићеног 

подручја. Један од облика сарадње са тим установама биће подстицање 

интересовања за пријаву дипломских, мастер радова, докторских студија и 

других научних радова везаних за проблематику ЗП и пружање помоћи при 

њиховој изради. 

 Наведени задаци реализовани кроз научно-истраживачки рад реализоваће се 

кроз формирање еко едукативних стаза, еко кампова и школа у природи. 

 Еко-едукативна стаза 

 На подручју ЗП планира се постављање еко-едукативних стаза по ободу 

заштићене зоне. Шетње еко-едукативним стазама одвијаће се уз пратњу водича. 

Предвиђено је да се ове стазе користе и као вид додатне наставе у оквиру програма 

биологије, географије и екологије за основне и средње школе. 
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 Еко-камп 

 Управљач ће радити на стварању техничких могућности за формирање 

истраживачких еко-кампова на подручју ЗП. 

 Школа у природи 

 Израдом визиторског центра на подручју Заштићеног подручја, створиће се 

основни предуслови за спровођење наставе у природи. Предавања и пројекције у 

оквиру центра, са тематиком заштите природе, комбинована са шетњама еко-

едукативним стазама чиниће основу програма школе у природи, при чему су 

обезбеђени смештајни капацитети у Сокобањи. 

 

 

8. ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА 

 

8.1. КЉУЧНЕ МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА 

 

 Природне карактеристике и традиционалан начин коришћења шумског 

земљишта у окружењу  наводе Управљача  да активности у будућности буду 

оријентисане на развој еко-туристичке понуде, која је у потпуности усклађена са 

функцијом заштите природе. 

 Концепт заштите, развоја, уређења и управљања усклађен је како са одликама 

природних вредности, тако и са врстом и категоријом природног добра Заштићеног 

подручја Споменик природе „Рипаљка“. 

 Туризам 

 Концепција развоја туризма општине Сокобања добрим делом се ослања управо 

на природне вредности ЗП СП „Рипаљка“. 

 Пројекција развоја туризма базира се на валоризацији природних, еколошких и 

геолошких вредности заштићеног подручја, обзиром да се Заштићено добро Споменик 

природе „Рипаљка“ налази у непосредној близини насељеног места Сокобања, 

познатог као туристичка дестинација, са адекватним смештајним капацитетима. 
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 Екотуризам 

 Екотуризам представља одговорно путовање у области природе које чува 

животну средину и културне вредности и подржава благостање локалног 

становништва. 

 Циљеви екотуризма су: 

- минимизирање негативних утицаја на природу и културу дестинације, 

- образовање путника о важности заштите, 

- ослањање на инфраструктуру која је развијена у складу са животном средином, 

минимизирање употребе фосилних горива, очување локалног биљног и дивљег 

животињског света и уклапање у природно и културно окружење. 

 

 Излетнички туризам 

Излетнички туризам представља облик туристчких кретања ради боравка у 

природи, упражњавање различитих облика рекреативних активности и посета 

културним добрима, и заступљен је на заштићеном подручју. У наредном периоду 

планиара се боља организација прихвата организованих група посетилаца, 

активирањем  визиторског центра. 

 Туризам посебних интереса 

Овај облик туризма је обично везан за одређену сезону, представља додатну 

активност уз главни одмор или организован наменски и кратког је трајања. Усмерен је 

превасходно на организовање разгледања и снимања природних реткости флоре и 

фауне, специфичних пејсажа. 

- Birdwatching 

- Пешачење 

- Камповање – викенд кампови са посебним темама и циљевима. 

 

 

8.2. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊА 

 

Опремање и пратеће активности су један од приоритетних активности 

Управљача у зони заштите Споменика природе „Рипаљка“. 

 Један од циљева је и организовање визиторског центра, како би Управљач могао 

да обезбеди адекватан радни и едукативни простор, као и 
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- постављање столова са надстрешницом „Смрчак“ 

- постављање гарнитура столова са по две клупе 

- израда и постављање корпи за отпатке 

- уређење пешачких стаза 

- израда еко и еко-едукативних стаза 

- израда ранч ограде 

- уређење прилазног пута и улаза у заштићено подручје 

- уређење видиковца непосредно у подножју водопада 

- израда еко учионице уз обавезне пратеће елементе (канте за смеће, инфо табле,, 

надстрешнице) 

- формирање пешачких стаза, еко стаза и еко-едукативних стаза  

- изградња „birdwatching“ инфаструктуре (заклони, осматрачнице) 

- израда дрвеног моста код језерцета 

- израда висећег моста непосредно изнад водопада Велика Рипаљка 

- израда новог дечијег игралишта 

- израда кућица за птице. 

 

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА И 

РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Водопад Рипаљка и подручје изворишта речице Градашнице на планини Озрен 

код Сокобање ставља се под заштиту Уредбом Владе Републике Србије (Службени 

гласник РС, број 26/2009) као Споменик природе под именом „Рипаљка“ и утврђује се 

заштићено природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I 

категорије. На подручју споменика природе „Рипаљка“  утврђен је режим заштите II 

степена. 

Водопади Велика и Мала Рипаљка су објекти геонаслеђа Србије према 

Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008). 

Водопад Рипаљка се налази у еколошки значајном подручју „Озрен и Девица“ 

(50) еколошке мреже Републике Србије. 

Споменик природе „Рипаљка“ стављен је под заштиту да би се очувала и 

унапредила изузетна морфолошка и хидролошка обележја и лепота Рипаљке, 

најпознатијег и једног од највећих бигрених водопада у Србији, као и да би се очувале 

природне вредности изворишта Градашнице, представљене њеним врелом, водопадима 

Велика и Мала Рипаљка и низом слапова и џиновских лонаца у њеном кориту.  
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Законски основ за доношење Плана управљања:  Уредба о проглашењу 

Споменика природе „Рипаљка“ (Сл. Гласник РС“, бр. 26/2009); Закон о о заштити 

природе („Сл. Гласник РС“, бр. 39/2009,88/2010,91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018 

други закон); Уредба о режимима заштите („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2012); Уредба о 

еколошкој мрежи („Сл. Гласник РС“, бр. 102/2010) и Правилник о обележавању 

заштићених природних добара („Сл. Гласник РС“ БР. 30/1992, 24/1194 и 17/1996). 

На подручју Споменика природе „Рипаљка“ утврђује се режим заштите  II 

степена  у складу са Законом, којим се дефинишу мере очувања и унапређења: 

Забрањено је: 

1) каптирање врела Градашнице, преграђивање, каналисање и други хидро-технички 

радови у кориту тог водотока, осим радова на регулацији преливања воде на бигреном 

одсеку Рипаљке у циљу научног истраживања, обнављања и одржавања процеса 

стварања бигра и појачања хидролошких функција и привлачности овог водопада; 

2) експолоатација наслага бигра и друге радње којима се оштећује и неповољно мењају 

геолошка структура, рељеф и палеонтолошки садржај бигрених тераса, изглед и 

функције водопада, слапова и џиновских лонаца, осим радова у оквиру научних 

истраживања које не изазивају неповољне последице по наведене вредности; 

3) експлоатација камена и других минералних сировина и коришћење наносног речног 

материјала из корита и са обала водотока; 

4) изградња објеката, осим одржавања и реконструкције објеката јавног 

водоснабдевања, постојећих зграда и објеката саобраћајне, електроенергетске и 

телефонске инфраструктуре; 

5) одлагање комуналног, грађевинског, медицинског и другог отпада; 

6) радње које могу изазвати загађење вода, ваздуха, земљишта, стварати прекомерну 

буку и неповољно утицати на естетска обележја заштићеног простора; 

7) радње којима се уништавају или угрожавају биљне и животињске врсте заштићене 

као природне реткости или су посебно значајне по другом основу; 

8) лов и риболов; 

9) садња, засејавање и насељавање биљних и животињских врста страних за природни 

живи свет источне Србије, осим ограниченог и контролисаног коришћења алохтоних 

неинвазивних врста дрвећа, жбуња и трава за потребе парковског и пејсажног уређења 

и заштите тла од водне ерозије; 

10) чиста сеча на већој површини у оквиру радова на реконструкцији деградираних 

шума, шикара и шибљака; 
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Обезбеђује се: 

1) истраживање режима, физичких, хемијских и биолошких процеса и својстава вода, 

климатских, палеонтолошких, биолошких и других обележја заштићеног подручја; 

2) радови и активности на техничкој и биолошкој заштити; 

3) радови на приказивању и коришћењу вредности заштићеног подручја у научне, 

образовне, рекреативне, туристичке и културне сврхе; 

4) радови на уређењу простора у циљу прихвата и услуживања посетилаца и 

унапређења естетике амбијента; 

5) радови на унапређењу стања шума и заштити земљишта од ерозије; 

6) контролисано сакупљање лековитог биља, гљива и других шумских плодова; 

 

 

10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ 

ПОДРУЧЈА 

 

У циљу промоције ЗП СП „Рипаљка“  као заштићеног подручја и афирмисања 

потребе његовог очувања и правилног одржавања, планирају се следеће активности: 

Промоција вредности заштићеног подручја, у планском периоду, представљаће 

једну од активности које ће посетиоцима и широј јавности омогућити ближе 

упознавање са вредностима заштићеног подручја. 

Презентација и популаризација ће се остваривати кроз следеће активности: 

 Информисање 

Са циљем поптпунијег упознавања јавности са значајем заштићеног подручја и 

активностима Управљача израђен је сајт и интернет презентација која се редовно 

ажурира, у оквиру сајта Јавног предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања. Уз 

наведено, сматрамо битним и учешће на данас актуелним друштвеним мрежама, путем 

којих се брзо и без финансијских трошкова може обавестити јавност о свим акцијама и 

новинама. 

Кроз сарадњу са средствима јавног информисања (медијско представљање) 

пружаће се стручне и информације везане за природне вредности Заштићеног подручја 
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Споменик природе „Рипаљка“, организовањем специјалних тематских конференција за 

медије. 

Поред тога информисање се остварује, постављањем информативних табли, 

реализацијом тематских поставки, учешћем на сајмовима и другим скуповима. 

 

 Водичка служба 

За потрбе школских ескурзија и организоване наставе у природи, водичку 

службу  организоваћемо уз чуварску службу, која ће пратити групе по терену 

пружајући потребна објашњења и надзор. 

 Издавачки рад 

У планском периоду планира се издавање публикација у којој ће бити приказане 

природне карактеристике и значај Заштићеног подручја. 

У наредном периоду планира се и издавање посебних публикација – 

монографија ЗП СП „Рипаљка“. 

Штампање разгледница, проспеката, плаката, карти и одговарајућих брошура са 

популарним и  научним садржајима, допринеће туристичкој промоцији заштићеног 

подручја. 

 

 

11.  ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА И 

АКТИВНОСТИ 

 

 Ради уређивања услова коришћења подручја и уређивања односа са садашњим и 

будућим корисницима у складу са постављеним законским решењемима, предвиђа се 

доношење следећих програмских и нормативних аката: 

- Годишњи програм управљања Спомеником природе „Рипаљка“, ради се на 

основу дугорочног  Плана управљања и представља план реализације истог за 

сваку годину појединачно. У оквиру њега, поред планираних активности, 

приказана су и неопходна финансијска средства за реализацију истог. 

- Припрема и израда пројеката и других посебних програма и планова према 

динамици и роковима који се утврђују годишњим програмима. 
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- У складу са законским прописима у сарадњи са локалном самоуправом, 

Управљач ће у наредном периоду учествовати у ревизији и усклађивању 

постојећег просторног плана општине Сокобања у циљу уклапања заштићеног 

подручја у Просторни план општине Сокобања. 

 

 

 

12. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА СА ЛОКАЛНИМ 

СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И 

КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 У циљу реализације сарадње и партнерства са локалним становништвом, 

власницима и корисницима непокретности у Заштићеном подручју, Управљач ће 

реализовати кроз следеће активности: 

- Укључивање локалног становништва у заштиту природе је дугорочни циљ и 

инструментеализације циљева и приоритетних активности. Од велике је 

важности да локално становништво препозна свој интерес у чувању природних 

вредности и као део могућности свог развоја у окружењу заштићеног подручја 

(екотуризам, брендирање производа). 

 

- Укључивање Специјалне болнице „Озрен“ (као држаоца дела парцела) и 

заједничка сарадња са Управљачем ЗП СП „Рипаљка“ има за дугорочни циљ  

остваривање приоритетних активности у области заштите природе.  

 

- Подизање свести локалне заједнице у циљу очувања биодиверзитета. 
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13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА 

ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ 

ПРИМЕНЕ 

 

13.1. ОПШТЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ 

Опште мере заштите подразумевају надзор над спровођењем прописаних 

забрана и контролисања начина и обима коришћења у дозвољеним радњама према 

степену заштите као и остале активности у управљању заштићеним подручјем као што 

су: 

 Организовање и опремање 

На основу Правилника, за обављање Уредбом прописаних обавеза у заштити, 

очувању и унапређењу Заштићеног подручја Споменик пророде „Рипаљка“, Управљач 

мора развијати оптималне услове за спровођење циљева заштите. 

 Чување и надзор 

У току надзора чуварска служба ће надгледати спровођење прописаних мера 

режима заштите природних вредности, намену, начин коришћења површина и кретање 

у заштићеном подручју. 

 Праћење стања (мониторинг) 

Послове праћења стања спроводиће сектор заштите природних добара Јавног 

предузећа „Зеленило – Сокобања“ Сокобања. Подаци  ће бити унешени у евиденционе 

картоне односно базу података заштићених природних  добара. 

 Обележавање 

Уредбом о проглашењу Заштићеног подручја Споменик природе „Рипаљка“ 

прописана је обавеза Управљачу да на прописан начин обележи спољне границе 

заштићеног подручја, што је Управљач и урадио на терену, у складу са Правилником о 

обележавању заштићених природних добара („Сл. Гласник РС“ бр. 30/92,24/94 и 

17/96). 

Након обележавања спољних граница заштићеног подручја, у току година 

пратиће се стање постављених стубних маркера и по потреби замењивати оштећени 

или извађени стубићи. Уколико буде потребно, постављаће се и додатне инфо табле. 
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 Информациони систем 

Управљач ће засновати информациони систем заштићеног подручја који ће 

садржати интерактивне базе података за које је Управљач дужан да води евиденцију по 

основу члана 68 тачка 8, 9 и 9а, Закона о заштити природе. Информациони систем ће 

имати ГИС апликацију, која омогућава повезивање алфанумеричких података и 

картографских подлога. Такође, извршиће се и набавка одговарајућег хардвера и 

софтвера. 

Заснивање ГИС-а биће остварено у сарањи са Заводом за заштиту природе и 

другим научним институцијама. 

 Стручна сарадња 

Стручна сарадња одвијаће се са свим институцијама из система заштите 

природе и научних стручних организација. 

Планирање и спровођење мера противпожарне заштите 

Противпожарна заштита заштићеног подручја базира се на спровођењу мера 

превенција од настанка и ширења пожара. Чуварска служба Управљача спроводиће 

појачан надзор, контролу и праћење стања на терену. 

 Мере заштите непокретних културних добара 

Заштитом културних вредности на подручју заштићеног подручја обухваћена су 

непокретна добра водопада Велика и Мала Рипаљка, као објеката геонаслеђа. 

 

 

13.2. ДИНАМИКА И СУБЈЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА 

 

1.  ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

- План управљања 

 (субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. год); 
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- Годишњи програм управљања 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће године за 

наредну годину уз обавезу доставе Министарству надлежном за послове заштите 

животне средине на давање сагласности); 

- Извештај о стваривању Годишњег програма управљања 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће године за 

наредну годину уз обавезу доставе Министарству надлежном за послове заштите 

животне средине); 

- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. године за наредни период од 10 година);  

 

2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 

„РИПАЉКА 

- Обележавање и идентификација граница СП 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2029. година); 

- Израда и постављање ознака табли и путоказа – туристичка сигнализација 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања ; динамика: 2021. - 2029. године); 

- Израда и постављање информативних табли 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2030. година); 
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- Одржавање постојећих табли 

 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

 

3.  ЧУВАЊЕ ЗП СП „РИПАЉКА“ 

- Чување –  бруто зарада чувара 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Материјални трошкови – гориво, мазиво.одржавање возила (чуварска служба) 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Набавка теренског возила „LADA NIVA“ 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2023. година); 

-  Бруто зарада два сезонска радника 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

-  Униформа чувара 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2025. година) 

- Набавка рачунара 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2023. година); 
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4.  УРЕЂЕЊЕ ЗП СП „РИПАЉКА“ 

- Постављање столова са надстрешницом „Смрчак“ 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2029. година); 

- Гарнитура стола са две рустик клупе 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Израда и постављање корпи за отпатке 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2030. година); 

- Уређење пешачких стаза 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2028. година); 

- Израда еко стаза и еко – едукативних стаза 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2026. - 2028. година); 

- Одржавање чистоће и уредности и управљање отпадом 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Кошење траве са сакупљањем и одвозом 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 
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- Шишање живе ограде 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Чишћење дна језерцета и обнављање подзида језерцета 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2029. година); 

- Фарбање металне ограде око језерцета 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2030. година); 

- Израда ранч ограде 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2029. година); 

- Уређење прилазног пута и и улаза у ЗП 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2024 . година); 

- Израда и уређење видиковца у подножју водопада 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2023. година); 

- Израда еко учионице уз обавезне пратеће елементе 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2025. година); 

- Изградња „birdwatching“ инфраструктуре 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2030. година); 
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- Одржавање постојећег мобилијара 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Израда дрвеног моста код језерцета 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2026. година); 

- Израда висећег моста непосредно изнад водопада 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2024. година); 

- Противпожарна заштита 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Ознаке за забрану ложења ватре 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Израда пројекта дечијег игралишта 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2024. година); 

- Мобилијар за дечије игралиште 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2024. - 2030. година); 

- Израда пројектне документације визиторског центра 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2025. година); 
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- Изградња и опремање визиторског центра 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2026. - 2028. година); 

- Набавка контејнера 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2026.  година); 

- Активности на одношењу смећа 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030.  година); 

- Набавка тримера за траву 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2029.  година); 

- Израда кућице за птице 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2029. година); 

- Набавка пластичних врећа за канте за отпатке 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

- Израда и штампање промо флајера 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 
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- Презентација ЗП (проспекти, разгледнице, плакати) 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2029. година); 

- Израда и штампање Монографије ЗП СП „Рипаљка“ 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. година); 

 

6. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД 

- Мониторинг флоре и фауне 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2023. - 2029. година); 

- Хидромониторинг ЗП 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021. - 2030. година); 

- Истраживање бигрених наслага – објеката геонаслеђа 

( субјект: Управљач уз помоћ у суфинансирању од стране Министарства надлежног за 

послове заштите животне средине, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2022. - 2028. година); 
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14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У 

УПРАВЉАЊУ ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРОМ 

 

 Финансијске потребе и извори средстава 

 Сходно члану 69. Закона о заштити природе („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09,88/10 

и 91/10 – исправка), финансијска средства за заштићена подручја I категорије, односно 

за реализацију њихових планова и програма управљања обезбеђују се из буџета 

Републике Србије, накнада за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених у 

обављању делатности и управљања заштићеним подручјем, средстава обезбеђених за 

реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе, донација, 

поклона и помоћи и других извора у складу са законом.  Истим чланом тог закона 

утврђено је да се средства буџета првенствено користе за финансирање радова и 

других трошкова на: 

- Чувању, одржавању и презентацији заштићених подручја ( успостављање, 

опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег 

реда, медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних 

површина, управљање отпадом, развој информационих система и друго); 

- Управљање посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и 

визиторских центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго); 

- Регулисању имовинско-правних односа (откуп земљишта, накнада власницима 

и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права 

коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите); 

- Праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, 

реинтродукција, рекултивација и друго); 

- Уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, 

планови и пројекти развоја екотуризма и друго). 

Финансирање Заштићеног подручја обезбеђује се из: 

- средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно локалне 

самоуправе; 

- средстава Фонда за заштиту животне средине; 

- накнада коришћења заштићеног подручја; 

- сопствених средстава – прихода остварених у обављању делатности и 

управљања заштићеним подручјем; 

- средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области 

заштите природе; 

- донација, поклона и помоћи; 
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- других извора у складу са законом. 

 

Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена 

природна добра од националног интереса, која се сваке године утврђују 

Законом о буџету Републике Србије и додељују управљачима заштићених 

подручја од националног интереса на основу посебне Уредбе Владе. 

 

Право на коришћење ових средстава имају сви Управљачи заштићених 

подручја од националног интереса, односно национални паркови и заштићена 

подручја проглашена Уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу 

субвенција Министарству надлежном за послове животне средине и са тим 

министарством закључују Уговор о висини и начину коришћења односно 

намени тих средстава. 

Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава 

утврђених Законом о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у 

једној години може добити већа средства, а у другој мања, у зависности од 

значаја и приоритета субвенционисаних радова и активности, тако да та 

средства не морају имати континуирани раст у десетогодишњем периоду. 

То значи, да се лимити утврђени фискалном стратегијом на разделу 

Министарства надлежног за послове заштите животне средине, у оквиру кога су 

и средства субвенција, не морају нужно односити на појединачне кориснике 

субвенција, већ та средства појединим Управљачима могу бити значајно 

умањена а другим повећана, уколико се ради о завршетку или започињању 

нових пројеката који су од општег интереса. 

У складу са планираним активностима и задацима које треба да изврши 

Управљач Заштићеног подручја Споменика природе „Рипаљка“ у оквиру Плана  

управљања Споменика природе „Рипаљка“ за период  2021. - 2030. године, 

процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од: 

 

Табела бр. 2. Планирана финансиска средства Планом управљања ЗП СП „Рипаљка“ 

 

 

Период 

2021. – 2030. 

Учешће  

 

 

Свега 

Управљач 

(сопствена 

делатност – Уговор 

са општином 

Сокобања) 

 

 

Буџет РС 

динара 20.414.483,70 30.621.725,55 51.036.209,25 

 

Динамички план је сачињен тако да направи континуирано финансирање радова 

без великих колебања укупних трошкова по годинама. 
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Планирано је да учешће средстава из Буџета републике Србије буде 60 % 

трошкова за радове у Заштићеном подручју Споменику природе „Рипаљка“. Остатак 

средстава обезбеђује Управљач  (сопствена делатност – Уговор са Општином 

Сокобања). 

 

Табела бр. 3. Процентуално учешће планираних финансијских средстава Планом 

управљања ЗП СП „Рипаљка“ 

Ред. 

бр. 

Институција Износ средстава (динара) % 

 

1. 

Управљач Јавно предузеће 

„Зеленило – Сокобања“ Сокобања 

(сопствена делатност – Уговор са 

Општином Сокобања) 

20.414.483,70 40 

2. Министарство заштите животне 

средине 

30.621.725,55 60 

СВЕГА: 51.036.209,25 100 

 

 План трошкова обухвата следеће: 

1. трошкови на изради планских докумената (израда правилника о унутрашњем реду и 

чуварској служби, план управљања, програми управљања); 

2. трошкови на обележавању (спољне границе, ознаке, инфотабле, туристичка 

сигнализација, путокази,одржавање постојећих табли); 

3. трошкови чувања (бруто зарада чувара, материјални трошкови – гориво, мазиво, 

одржавањае возила, набавка новог теренског возила, бруто зарада два сезонска 

радника, униформа чувара, набавка рачунара); 

4. уређење заштићеног подручја  

- постављање столова са надстрешницом „Смрчак“, 

- гарнитура столова са две рустик клупе, 

- израда и постављање корпи за отпатке, 

- уређење пешачких стаза,  

- израда еко стаза и еко-едукативних стаза, 

- одржавање чистоће и уредности и управљање отпадом, 

- кошење траве са сакупљањем и одвозом, 

- шишање живе ограде, 

- чишћење дна језерцета и обнављање подзида језерцета, 

- фарбање металне ограде око језерцета, 

- израда ранч ограде, 

- уређење прилазног пута и улаза у Заштићено подручје, 
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- израда и уређење видиковца у подножју водопада, 

- израда екоучионице уз обавезне пратеће елементе, 

- израда „birdwatching“ инфраструктуре, 

- одржавање постојећег мобилијара, 

- израда дрвеног моста код језерцета, 

- противпожарна заштита, 

- ознаке за забрану ложења ватре, 

- израда пројекта дечијег игралишта, 

- мобилијар за дечије игралиште, 

- израда пројектне документацихе визиторског центра, 

- изградња и опремање визиторског центра, 

- набавка контејнера, 

- активности на одвожењу смећа, 

- набавка тримера за траву, 

- израда кућице за птице,  

- набавка пластичних врећа за канте за отпатке. 

 

5. презентација заштићеног подручја (промо флајери, проспекти, разгледнице, плакати, 

штампање Монографије ЗП СП „Рипаљка“); 

6. научноистраживачки и образовни рад (мониторинг флоре и фауне, хидромониторинг 

ЗП, истраживање бигрених наслага – објеката геонаслеђа). 

 

 

 

 

 

 

 

Самостални стручни сарадник на     директор Јавног предузећа 

пословима одржавања зелених површина,   „Зеленило – Сокобања“ 

излетишта, чувар ЗП СП „Рипаљка“    Сокобања 

 

дипл.инж. шум. Јелена Миковић      дипл.грађ.инж. Бојан Тодосијевић 


