


НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

ПРЕРАСТ ''ШУПЉА СТЕНА'' 

ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Споменик природе  – геоморфолошки 

КАТЕГОРИЈА ПРИРОДНОГ ДОБРА ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ 

НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ПРИРОДЕ (IUCN)  

I категорија – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног 

значаја  

Категорија III – Природни споменик или обележје (Natural Monument or Feature) 

МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА 

IUCN листа националних паркова и заштићених подручја (United Nationas List of National 

parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (испод 100 ha). 

Листа светске баштине (World Heritage List) и друге међународне листе: нема основа за 

предлагање.  

Има основа за упис у листу међународних значајних објеката у оквиру Европске 

асоцијације за конзервацију гео-наслеђа - ProGEO, под условом да се спроведу све до сада 

предложене мере заштите и уређења. 

ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

У просторном оквиру заштићеног природног добра издваја се више различитих 

геоморфолошких и хидролошких вредности. Доминантно место припада каменом мосту-

прерасти, феномену флувиокраса источне Србије. У кречњакој зони, заступљен је типичан 

крашки рељеф са пуно вртача, стрмих кршевитих литица и мањих спелеолошких објеката. 

У кориту речице Прераст на улазу у ''Шупљу стену'' са леве стране налази се мањи понор, 

чија се вода појављује на излазу из прераста. Поред наведеног постоји и мањи извор који 

избија из кречњачке пукотине. Прераст ''Шупља стена'' је посебно значајан због своје 

изузетности и очуваности као геоморфолошки објекат. Прераст је усечена у виду 

грандиозног природног каменог моста у масивима титон-валендинским кречњацима. 

Отвор прераста ''Шупља стена'' при дну, у висини речног корита износи 9,5 m. Висина 

отвора лука је 29,5 - 34 m, а висина до горње ивице лука износи 44,8 m. Својом 

грандиозношћу прераст превазилази националне вредности. На основу наведених 

геоморфолошких вредности овај локалитет је уврштен у Инвентар објеката геонаслеђа 

Србије. 



ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА  

Природно добро Прераст ''Шупља стена'' налази се у Источној Србији, на територији 

општине Мајданпек, на самој граници катастарских општина Мајданпек и Рудна Глава, у 

долини Прераста. 

ПОВРШИНА  

Површина Споменика природе Прераст ''Шупља стена'' износи 8 26 80 ha. 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ  

У складу са чланом 35. Закона о заштити природе и Уредбом о режимима заштите 

природе на читавом простору који је стављен под заштиту успостављен је режим II 

степена заштите. 

УПРАВЉАЧ 

ЈП „Србијашуме“. 


