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УВОД 
 

За развој туризма на било ком подручју потребно је да постоје туристичке 

атрактивности које треба валоризовати на адекватан начин и проценити њихову вредност и 

значај за туризам неког места. Процена туристичких атрактивности мора бити реална и 

заснована на поузданим критеријумима. Без обзира на то о каквим туристичким 

атрактивностима је реч, треба имати у виду да се свака од њих може искористити уколико 

се правилно изврши валоризација, а њени резултати искористе у сврху развоја туризма 

неког места и повећања економских ефеката. 

У овом раду биће приказане туристичке атрактивности пиротског краја које ово 

подручје чине јединственим. С обзиром на велики број атрактивности које овде постоје, 

биће представљене само неке, које су најзначајније, почев од природних вредности, попут 

река, термалних извора, планина, пећина, преко културно – историјских вредности попут 

музеја, цркви, манастира, па до пиротског качкаваља, ћилима, пегланих кобасица и 

различитих врста манифестација.  

Предмет рада су туристичке атрактивности пиротског краја односно њихово 

представљање, кратак опис, истицање специфичности значајних за темељно проучавање и 

развој туризма. Посебан нагласак стављен је на природне туристичке атрактивности, 

конкретно на Стару планину и могућности које она има за развој туризма. Међутим, све 

представљене атрактивности су значајне за туристички развој и свакако заслужују 

темељну обраду и проучавање. Иако је велики број атрактивности био предмет 

проучавања у овом раду, доста њих није обухваћено због ограничености дужине рада. 

Циљ рада је да се претходно поменуте атрактивности представе на прави начин, 

како туристима, тако и онима који читају овај рад, а све то да би се у потпуности 

искористиле све погодности које оне нуде како би се допринело развоју туризма Пирота и 

околине. 

Основна хипотеза од које се полази приликом овог истраживања су атрактивности 

које пиротски крај поседује и које су потребне за развој туризма, али које треба да буду 

адекватно валоризоване и праћене одговарајућом туристичком инфраструктуром. 
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Методе које су коришћене су анализа и дескрипција целокупног краја са аспекта 

туризма, анализа доступне литературе и свих осталих коришћених извора као и дедукција 

која је добијена на основу резултата добијених претходним анализама. 

 

У складу са циљем рада и постављеном хипотезом биће речи о положају пиротског 

краја, како о географском, тако и о туристичком и саобраћајном положају. Кратка историја 

Пирота и околине омогућиће да се стекне увид у развој овог краја и његових 

најзначајнијих потенцијала за туристички развој. Након тога ће бити детаљно обрађене 

природне и антропогене туристичке атрактивности које су највише утицале на туризам 

овог подручја. Говориће се и о вредностима као што су пиротски ћилим, пиротски 

качкаваљ итд. по којима је пиротски крај препознатљив, а свакако ће бити речи и о 

манифестацијама и врстама туризма које постоје као и о оним које се могу развијати. 

Материјална база туризма ће бити представљена у виду смештајних и угоститељских 

капацитета, а на крају следи SWOT анализа туристичких атрактивности пиротског краја. 
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1. ПОЛОЖАЈ ПИРОТА 
 

Уколико посматрамо положај Пирота са географског, саобраћајног, туристичког 

аспекта схватићемо да је он врло повољан. 

Пирот се налази у југоисточној Србији и лежи у Пиротској котлини. Представља 

седиште пиротског округа. 

Близина границе са Бугарском као и већих градова попут Ниша и Софије, дају овом 

простору велику вредност и могућност развоја туризма. Овим подручјем пролази део 

аутопута Е-75 (његов крак Ц под називом Е-80) који повезује средњу и западну Европу са 

Азијом, па се због тога назива и „капија истока и капија запада“. У близини су и аеродроми 

у Нишу и Софији. 

Северну и североисточну природну границу чини Стара планина која представља 

туристички центар у развоју и привлачи велику пажњу туриста. Врши се изградња 

смештајних и других туристичких капацитета што је додатна погодност за туризам како 

Пирота тако и његове околине. У близини су и бројне друге туристичке атрактивности које 

повећавају повољност туристичко – географског положаја. 
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1.1. Географски положај Пирота 
 

Према Речнику савремене српске географске терминологије, професорке Наталије 

Мастило, географски положај представља положај неке тачке или ареала Земљине 

површине у односу на територије и објекте који се налазе ван тог пункта или ареала. 

Општина Пирот се налази се на 43°09'07'' северне географске ширине и 22°35'06'' 

источне географске дужине. Према Јовану Цвијићу припада централном делу Балканског 

полуострва1. Налази се у југоисточном делу Србије, у близини границе са Бугарском и 

лежи у Пиротској котлини. Заузима површину од 1.235 км², а административно припада 

Пиротском округу чије је и седиште. Граничи се са Бугарском и општинама Димитровград, 

Књажевац, Бела паланка и Бабушница. 

Карта 1. – Географски положај Пирота 
Извор:www.zrenjanin.rs 

                                                             
1Пиротски зборник бр. 3 (др Јован Ћирић, Географски положај и границе Пирота и пиротског региона), 
Пирот, 1971., стр. 21 

http://www.zrenjanin.rs/
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1.2. Саобраћајно – географски положај Пирота 
 

Према претходно поменутом Речнику савремене српске географске терминологије 

саобраћајно – географски положај представља положај неке тачке или ареала на Земљиној 

површини у односу на главне путне правце, како друмске, тако водене и ваздушне. 

Саобраћајно – географски положај Пирота и околине сматра се повољним. Та 

повољност огледа се у томе што кроз Пирот пролази део ауто-пута Е-80 који води од Ниша 

према граници са Бугарском. Ауто-пут Е-80 представља део коридора 10, односно његов 

крак Ц, па се због тога за Пирот често каже да је то „капија истока и капија запада“. 

Изградња обилазнице око Димитровграда повећаће промет саобраћаја на овом путном 

правцу, што ће утицати и на сам Пирот тј. повећаће повољност његовог саобраћајно – 

географског положаја. Добар положај према источно – медитеранском туристичком 

правцу имаће велики значај приликом валоризације туристичких потенцијала овог дела 

наше земље. Магистрални пут М-9 такође пролази кроз Пирот и повезује га са Лесковцем, 

Приштином, Пећи и даље води у Црну Гору.  

Карта 2 – Саобраћајно – географски положај Пирота 
Извор: www.hercegbosna.org 

http://www.hercegbosna.org/
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Када се говори о саобраћајно – географском положају Пирота и околине, треба 

поменути и обновљени аеродром „Константин Велики“ у Нишу. Од овог аеродрома Пирот 

је удаљен 70 км, а од аеродрома у Софији удаљен је 80 км. 

Кроз Пирот пролази и железничка пруга Београд – Софија. 

 

1.3. Туристичко – географски положај Пирота 
 

Туристичко – географски положај је географска категорија која исказује односе 

поједних атракција и места према правцима туристичких кретања. У зависности од 

величине утицаја разликујемо светски, континентални, регионални и локални туристичко – 

географски положај2. Да би се за туристичко – географски положај неког простора рекло 

да је повољан, тај простор треба да испуњава одређене услове у погледу броја и 

размештаја туристичких атракција, као и услове у погледу саобраћајне повезаности са 

другим местима и атракцијама. Туристичко – географски положај Пирота сматра се 

повољним и можемо рећи да је према величини утицаја регионални и локални. Општина и 

њена околина обилују разноврсним туристичким мотивима и објектима, а већ је поменуто 

и да овде пролази источно – медитерански туристички правац, тј. правац који повезује 

западну и средњу Европу са блиским истоком и источним Медитераном, па је стога и 

саобраћајна повезаност добра. 

Подручје општине Пирот окружено је, са севера и североистока, Старом планином, 

планинским туристичким центром који се интензивно развија. На југу и југозападу 

окружено је Сувом и Влашком планином, а на северозападу општина је окружена 

огранцима Сврљишке планине. Поменута Стара планина у великој мери повећава 

атрактивност читавог подручја, а самим тим и повољност туристичко – географског 

положаја. На повољност туристичко – географског положаја такође утиче и близина 

Завојског језера, бројних излетишта, манастира и других туристичких атрактивности о 

којима ће бити речи у даљем тексту. 

На повољност туристичко – географског положаја утиче и близина града Ниша, 

налази на удаљености од 75 км. У Нишу постоји и аеродром који тренутно није у функцији 

за међународне летове, али постоји нада да ће у будућности и ова вазудшна лука бити 

                                                             
2Чомић Ђ., Јовић Г., Поповић И., Основе туризма, Београд, 2008, стр.  
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оспособљена за међународни саобраћај што ће бити врло важно за побољшање развоја 

туризма читавог тог региона, укључујући и Пирот и околину. У близини је и аеродром у 

Софији, на удаљености од 163 км. 

 

Карта 3. – Туристичко – географски положај Пирота 
Извор: www.topirot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topirot.com/
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2. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ 
ПИРОТСКОГ КРАЈА 

 

Пирот је познат по великом броју природних туристичких атрактивности. Истичу 

се геоморфолошке вредности, клима, хидрографске вредности, биогеографске вредности. 

Међу геоморфолошким атрактивностима посебно се издвајају планине, а нарочито 

Стара планина за коју се претпоставља да ће у будућности бити један од водећих 

планинских туристичких центара у Србији. 

Иако клима није нарочито значајна за развој туризма овог дела наше земље, свакако 

је врло повољна посебно у пролећним месецима.  

Међутим, када се говори о хидрографским туристичким атрактивностима, свакако 

има оних које треба посебно истаћи и за које се претпоставља да би уз адекватно уређење 

и опремање могле бити једне од водећих атрактивности пиротског краја. 

Када говоримо о биогеографским вредностима свакако треба истаћи флору и фауну 

Старе планине која је због јединствености истих проглашена парком природе. 

 

2.1. Геоморфолошке туристичке атрактивности 
 

Геоморфолошке атрактивности представљају једну од највећих вредности овог 

краја. Бројне планине у околини, брда, брежуљци, кањони, пећине дају велики допринос 

лепоти целокупног подручја. Најистакнутија је, као што је већ поменуто, Стара планина 

која ће даљим развојем постати један од најпосећенијих туристичких центара у Србији. 

Али, не треба умањивати значај осталих геоморфолошких облика који овде постоје. Од 

планина се такође истичу и Белава, Влашка планина, Сува планина итд. Велики значај 

имају и мањи облици као што су пећина Ветрена дупка, пећина Владикине плоче која се 

налази у истоименој клисури, Велика пећина која се налази у селу Држина, на 7 км од 

Пирота итд. 

Посматрано са аспекта туризма, ове вредности су, поред антропогених, најважније 

за његов развој. У последње време доста се ради на активирању Старе планине, односно 

врши се изградња потребних смештајних и осталих капацитета, саобраћајне и друге 

потребне инфраструктуре, па се самим тим очекује и убрзани туристички развој. Развој 
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Старе планине требало би да послужи као подстицај за активирање и других природних 

туристичких атрактивности како би се туризам довео на највећи могући ниво. 

 

2.1.1. Стара планина 
 

Стара планина припада балканском систему планина. Простире се од 43º 00’ до 44º 

00’ северне географске ширине и од 22º 16’ до 23º 00’ источне географске дужине. Западни 

део планине припада Србији. Обухвата североисточни део општине Пирот, а уједно 

представља и природну границу са Бугарском. Највиши врх планине – Миџор (2.169 м) 

такође се налази на територији општине Пирот што је једна од предности пиротског краја. 

Најважнији врхови су Миџор, Дупљак, Големи камик, Бабин Зуб, Вражја глава, Добро 

јутро и Сребрна3. 

Слика 1 – Стара планина 
Фото: М. Станковић 

 

                                                             
3Станковић С., н.д., стр. 69 
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Рељеф Старе планине је врло специфичан, геолошки и тектонски врло сложен. То је 

једно од обележја које је годинама привлачило научнике и наводило их да истражују овај 

део наше земље. Из старијег палеозоика заступљени су кристаласти шкриљци, гнајс, 

амфиболити, филити, кварцити, мермери, аргилошисти, доста има и пермских пешчара. 

Виши делови планине су изграђени од мезозојских кречњака, а котлински делови 

испуњени су речним и језерским седиментима. У околини Пирота и Књажевца има 

шкриљаца и андезитског еруптива, а на појединим местима може се наћи и габро4. 

Наведени подаци о врстама стена објашњавају геолошку сложеност и значај Старе 

планине. 

Када је у питању клима, подаци су узимани из метеоролшких станица које се налазе 

на неколико локација: Димитровград, Књажевац, Пирот, Зајечар, Неготин, Топли До. 

Према подацима добијеним из станица најхладнији месец је јануар. Када је у питању 

најтоплији месец, мишљења су подељена. Неки истраживачи навде да је јул топлији од 

августа, неки да оба месеца имају исте температуре, а неки да је август топлији. Чињеница 

је да је у летњим месецима разлика између температуре ваздуха за ова два месеца врло 

мала, а зависи од надморске висине. 

Стара планина подељена је у три климатска региона:5 

- Прелазни или субпланински климатски регион на висинама између 600 и 1.250 

м н. в. 

- Прави планински климатски регион на висинама између 1250 и 1900 м н. в. 

- Високопланински климатски регион на висинама изнад 1900 m н. в. 

На климу планине доста утиче рељеф. То је и разлог због чега долази до честих 

промена температуре ваздуха и количине падавина. Надморска висина знатно утиче на 

климу, што је надморска висина већа, температура ваздуха је нижа. Због тога, можемо 

очекивати да је разлика између подножја и врха планине велика. 

Експонираност и нагиб планинских страна један је од најважнијих климатских 

елемената који има утицај на температуру ваздуха. Разлике између неједнако 

експонираних страна могу бити врло велике. Неки истраживачи су дошли до податка да 

                                                             
4http://www.sanu.ac.rs 
5http://sr.wikipedia.org 

http://www.sanu.ac.rs/
http://sr.wikipedia.org/
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због различитог нагиба, између северне и јужне стране може бити разлика и до 20°С у 

летњим месецима. 

Важни модификатори климе су и Средоземно море и Атлантски океан. Атлантски 

океан је изворишна област циклона који идућу долином Саве и Дунава доносе овом 

подручју падавине, док Средоземно море утиче на климу преко Вардара. 

На Старој планини, на територији општине Пирот, налази се једино крашко поље у 

источној Србији – Одоровско крашко поље. Налази се на 685 метара надморске висине, а 

површина му је 8,5 км².  

На Старој планини се могу издвојити мање предеоне целине:6 

- Висок 

- Видлич 

- Тепош 

- Заглавак 

- Забрђе 

 

Водно богатство планине је велико. Воде има у виду издана, извора, врела. Неки 

тврде да се на Старој планини налази један од извора са најхладнијом водом у Србији. 

Овде се налази и водопад Тупавица, на висини од 103,4 метра, један од најлепших 

водопада у Србији. Још увек није довољно истражен јер се налази на врло неприступачном 

терену, па је самим тим још увек недовољно познат туристима. 

Такође, флора овог простора је јединствена. Због тога један део планине је 

проглашен за парк природе. Морфолошка диференцираност терена, велика разлика у 

надморским висинама и климатски појасеви утицали су на вертикалну зоналност која је 

врло јасна. О богатству флоре Старе планине биће даље речи. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6Станковић С., н.д., стр. 67 
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2.1.1.1. Миџор 
 

Миџор је један од највиших врхова Србије. по висини налази се на 14. месту. Од 

њега су виши једино врхови на Шар-планини и Проклетијама. Има висину од 2.169 метара. 

Од Пирота је удаљен око 35 км. До њега се из правца Пирота може стићи преко Топлог 

дола, одакле се на Миџор стиже стазом која је под ливадском и пашњачком вегетацијом. 

Терен Миџора је врло интересантан јер се састоји од различитих врста стена. Има 

кречњака, црвених и сивих пешчара. Што се тиче вегетације, нема пуно шума, па су 

планинска трава и папрати главна вегетација, а десетак врста вегетације спада у ретке 

врсте у Србији. 

Слика 2 - Миџор 
Извор: sr.wikipedia.org 

 

Када је време ведро са Миџора се могу видети пејзажи удаљени и до 100 км, а 

такође, може се видети и Дунав који се приказује у виду сјајне траке. 

На врху Миџора налази се камена пирамида која означава највишу тачку планине и 

државну границу са Бугарском. 
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2.1.1.2. Бабин зуб 
 

Овај врх Старе планине налази се југозападно од Миџора од кога је удаљен око 1,2 

км7. Нешто је мање висине од Миџора, 1.758 м надморске висине. На врху се налази 

огромна стена у виду Бабиног зуба, па је због тога у народу, овај врх назван Бабин зуб, а 

тај назив прихваћен је и у литератури. Настао је деловањем различитих врста ерозија. 

Околина Бабиног зуба је без вегетације, па се издваја у односу на околне пределе. Такође, 

у околини има извора хладне воде. Најпознатији су Пашоњина вода, температуре 5°С и 

1.613 м надморске висине; Старчевица, температуре 4,5°С; Окопско врело, температуре 

4,5°С, надморске висине 2.050 м; Три кладенца, температуре 4,5°С, на висини од 1.859 м и 

извор Врело температуре 7°С на висини од 1.597 м8. Наведени извори хране се од сочнице, 

воде које настаје отапањем снега. 

Овај део планине погодан је за зимско – спортске активности, па због тога постоји 

тежња за изградњом зимског туристичког центра. Увелико се ради на изградњи 

туристичких садржаја, а неколико хотела је већ завршено. Очекује се да ће у будућности 

ово бити један од водећих планинских туристичких центара у Србији. 

Слика 3 – Поглед на врх Бабин Зуб 
Извор:www.wikipedia.rs 

                                                             
7Станковић С., н.д., стр. 72 
8Станковић С., н.д., стр. 73 

http://www.wikipedia.rs/
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2.1.2. Видлич 
 

Планина Видлич се налази источно од Пирота. Припада Србији и Бугарској. У 

Србији је највиши врх Басарски камен који се налази на 1.377 м надморске висине, а у 

Бугарској је највиши врх Вучи баба. Налази се између Нишаве и Височице. Височица 

одваја Стару планину од Видлича. Видлич представља навлаку преко старопланинске зоне, 

па се због тога Стара планина и Видлич посматрају као целина. На подручју од 141 км² 

нема површинског отицања што је последица доминације кречњака у геолошком саставу 

терена. 

Врх Басарски камен погодан је за развој зимског туризма. Томе доприноси 

чињеница да је на овом врху постављен ски-лифт, два снежна топа и табач. Такође, сваке 

године, организује се и бесплатна школа скијања за децу што је једна од додатних 

погодности за развој зимског туризма. Овде се одржава и традиционално првенство града 

у скијању, али нема званичних такмичења. 

У летњем периоду нема пуно људи на овој планини, па је она идеална за оне који 

желе да побегну од градске гужве и убрзаног живота.  

 

2.1.3. Влашка планина 
 

Влашка планина се налази недалеко од Пирота. Северозападном делу планине 

налази се њен највиши врх Паница висок 1.443 метара надморске висине. Планина има 

правац пружања северозапад-југоисток и дуга је 6 километара. У близини планине налази 

се село Власи по коме је планина и добила име, а ради се о множини именице влах која, у 

овом случају, значи сточар. Поред Влашке планине налази се планина Гребен. Ове две 

планине некада су биле спојене, међутим, раздвојила их је река Јерма која је ту направила 

предивну клисуру. 

Планина је погодна за планинарење. Могуће је врло лако залутати, па треба пратити 

стазу која почиње од моста који се налази на путу Звоначка бања – Димитровград. У 

почетку је стаза веома стрма, па треба обратити пажњу. Приликом повратка могуће је 

посетити манастир Свети Јован Богослов у близини села Сукова, на обали Јерме. У 

близини планине налази се и пећина Ветрена Дупка као и Звоначка бања. 
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2.1.4. Белава 
 

Белава се простире од Беле Паланке до Станичења, на северу је граница Нишава, а 

на југу стари пут Пирот – Бела Паланка, на западу се надовезује на Суву планину, а на 

истоку се завршава Сарлахом9. Највиши врх је Кардашица, на 946 метара надморске 

висине, а истичу се и Дебели дел и Водени вртоп. Дуга је 15 километара. 

Изграђена је од кречњака, што је утицало на то да на њеној површини нема воде. 

Сва вода која доспе на планину продире кроз кречњак од кога се планина састоји. Та вода 

се након неког времена појављује у виду извора у подножју планине. 

Још једна карактеристика планине је то што је асиметрична. Њен јужни део се 

постепено спушта до пиротске котлине, док северни део нагло руши према Нишави, па је 

тај део веома стрм. 

 

2.1.5. Пећина Ветрена дупка 
 

Пећина Ветрена дупка налази се изнад корита реке Јерме, на северним обронцима 

Влашке планине. Улаз у пећину је обрастао вегетацијом, па је због тога врло тешко 

запазити пећину. Пећина је дуга око 4 км, а према неким подацима и 4.150 м. Није у 

потпуности истражена. Подељена је у 5 дворана и врло је занимљива и атрактивна због 

пећинског накита и малог језера које се налази у једној од дворана. 

Постанак пећине је везан за долину Јерме и кречњачки терен Беровице. Наиме, 

после понирања поток је текао ка Јерми. Механичким обурвавањем и хемијским 

растварањем кречњака, поток је приширивао првобитне пукотине и моделовао главни 

канал. Еволуција пећине се пореметила када је клима постала топлија, па је Беровички 

поток пресушио. Пећина је сада сува осим у јако кишним годинама и пролећним 

месецима10. 

Пећина је добила име због јако хладног ваздуха (ветра) који дува из ње. Међутим, о 

имену пећине постоји и легенда према којој се Турчин загледао у младу девојку по имену 

Ветрена, али она није хтела да пође за Турчина. Он се онда зарекао да ће је купити новцем 

или силом узети. Отишао је код њеног оца са неколико кеса пуних дуката. Оцу је било жао 

                                                             
9Станковић С., н.д., стр. 64 
10Станковић С., н.д., стр. 89 
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да прода своју ћерку, па је одбио Турчина, па је овај одлучио да отме девојку. Знајући да 

ће је Турчин отети, сакрила се у пећини изнад села. Турци су наставили своју потеру, па су 

са фењерима ушли у пећину да траже девојку. Тако су је тражили све док им се фењери 

нису погасили. Али, бег није хтео да одустане и остао је да тражи девојку по мраку. Према 

легенди, бег се изгубио и више никада није изашао из пећине, као и девојка. У народу се 

говори да она и данас живи у тој пећини11. 

 

2.2. Клима 
 

Када је реч о клими Пирота и околине треба поменути да она има читав низ 

специфичности. 

Ради се о умереној клими са врло хладним зимама и топлим летима, а пролећа су 

влажна, док су јесени благе и дуге12. Јесен је топлија од пролећа, то је врло важно код 

пољопривредних радова13. Температура у летњим месецима је доста висока, а зими су 

температуре врло ниске, са дебелим снежним покривачем или у потпуности без њега. 

Средња годишња температура је 10,7°С. Просечна максимална температура је 18,7°С, а 

просечна минимална температура је 6,1°С. У непосредној околини Пирота налазе се 

планине са субпланинском и планинском климом што омогућава повољна ваздушна 

струјања у рубној зони котлине, а и у самој котлини у којој се Пирот налази. То је врло 

повољно у току летњих месеци када су присутне високе температуре ваздуха. 

Количина падавина је неуједначена по годинама, месецима и годишњим добима, 

просечна годишња количина падавина је 600 мм што је мање од просека за нашу земљу14. 

Облачност је врло мала зато што се ради о континенталном простор. 

Што се тиче ветрова, у Пироту преовладавају северни, западни и северозападни 

ветрови (имају највећу просечну брзину), на четвртом месту по учесталости је југоисточни 

ветар15. 

 

                                                             
11Јовановић Б.,Ризница пиротске баштине, Пирот, 1994, стр. 36 
12http://sr.wikipedia.org 
13Ћирић Ј.,Географија Пирота, Пирот, 1965, стр. 18 
14Станковић С.,Пирот и околина, Пирот, 1996, стр. 91 
15Ћирић Ј., н.д., стр. 19 

http://sr.wikipedia.org/
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Према подацима за 1990. годину средња годишња температура ваздуха је била 

11,0°С, а количина падавина 482,2 мм, док је снежног покривача било само у јануару, 

фебруару и децембру. До смањења средње годишње температуре долази 1992. године када 

је она износила 10,8°С, а такође је дошло и до пада количине падавина – 476,1 мм. Снежни 

покривач се појављује у јануару, фебруару, марту и новембру. Пад температуре, у односу 

на претходно наведене године, присутанје и 1996. године и тада је она износила 10,6°С. 

Међутим, долази до пораста количине падавина (546,4мм), а снежни покривач је присутан 

у јануару, фебруару, марту, априлу и децембру. До пораста средње годишње температуре 

ваздуха долази 1998. године када је износила 11,2°С и 2000. године када је износила 

12,4°С. Године 1998. количина падавина је износила 661,2 мм, а 2000. године дошло је до 

знатног смањења количине падавина и тада је она износила 261,2 мм. 1998. године 

снежног покривача било је у јануару, фебруару, марту, новембру и децембру, а 2000. 

године у јануару, фебруару, марту и децембру. Године 2002. поново долази до пада средње 

годишње температуре ваздуха чија је вредност тада износила 11,2°С. Долази и до 

повећања количине падавина – 659,6 мм, али долази до смањења снежног покривача кога 

овога пута има само у јануару и децембру. Средња годишња температура се битно не мења 

и износи 11,5°С у 2004. години. Слична је ситуација и са количином падавина која је 

износила 652,1 мм, снежни покривач је присутан у јануару, фебруару, марту и децембру. 

Средња годишња температура износила је 11,1°С у 2006. години. Количина падавина је 

нешто мања и износи 597,0 мм, снежни покривач је присутан у јануару, фебруару, марту, 

новембру и децембру. У 2008.години долази до мањег повећања средње годишње 

вредности температуре ваздуха која је износила 12,5°С. Количина падавина је 549,2 мм а 

снега има у јануару, фебруару, марту, новембру и децембру. 2010. године је средња 

годишња температура ваздуха била 12,2°С. Количина падавина је знатно повећана и 

износила је 772,1 мм, а снежног покривача било је у јануару, фебруару, марту и децембру. 

Наведени подаци биће приказани у следећој табели. 
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Табела 1 – Средња годишња температура ваздуха и количина падавина за период 1990 – 2010. 
 

ГОДИНА СР. ГОДИШЊА 
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°С) 

КОЛИЧИНА ПАДАВИНА 
(mm) 

1990 11,0 482,2 
1992 10,8 476,1 
1996 10,6 546,4 
1998 11,2 661,2 
2000 12,4 261,2 
2002 11,9 659,6 
2004 11,5 652,1 
2006 11,1 597,0 
2008 12,5 549,2 
2010 12,2 772,1 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 

Последњи подаци датирају из 2011. године и они ће бити наведени у посебним 
табелама, за сваки месец у години. 

 
Табела 2 – Средње годишње температуре ваздуха и температурни екстреми за 2011.годину 

Извор: Републички хидрометеоролшки завод Србије  

МЕСЕЦ МАX  
ТЕМП. (°С) 

МИН 
 ТЕМП. (°С) 

СР.  
ТЕМП. (°С) 

ТЕМПЕРАТУРНИ 
ЕКСТРЕМИ 

МАХ ДАН МИН ДАН 
Јануар 4,4 -3,4 0,0 11,5 9 -16,0 26 

Фебруар 5,4 -2,6 0,9 16,0 7 -10,0 2 
Март 13,1 1,3 6,6 23,0 16 -9,0 10 
Април 18,0 5,0 11,8 25,0 25 -1,0 12 
Мај 22,2 9,2 15,6 28,0 21 0,2 6 
Јун 26,5 14,3 20,7 33,5 23 8,5 21 
Јул 29,7 15,5 23,1 36,5 10 12,0 2 

Август 31,8 14,3 23,3 38,0 24 8,0 30 
Септембар 29,2 11,9 20,4 35,0 11 3,5 28 
Октобар 17,7 3,8 10,4 26,8 1 -5,2 18 
Новембар 11,6 -2,6 3,7 29,0 2 -8,5 18 
Децембар 7,6 -1,3 2,8 17,2 13 -8,0 25 
СРЕДЊА 

ГОДИШЊА 
ТЕМП. 

18,2 5,5 11,7 38,0 8 -16,0 1 
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Када посматрамо вредности из 2011. године видимо да се не разликују битно од 

претходних година. Средња годишња температура ваздуха износила је 11,7°С. 

Максимална средња госишња температура је 18,2°С, а минимална средња годишња 

температура је 5,5°С. Температурни екстреми су такође наведени у табели, максималан је 

38,0°С, а минималан -16,0°С. 

 
Табела 3 – Релативна влажност ваздуха и ветровитост за 2011.годину 

 

МЕСЕЦ РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ (%) ВЕТАР (m/s) 
7h 14h 21h СР. МИН. СР. >6Б >8Б 

Јануар 83 73 84 80 50 0,3 0 0 
Фебруар 83 66 78 75 35 0,8 0 0 

Март 82 53 72 69 27 0,7 0 0 
Април 78 43 63 62 24 1,1 0 0 
Мај 85 52 73 70 27 0,6 0 0 
Јун 80 50 67 66 34 0,7 0 0 
Јул 83 48 64 65 24 0,3 0 0 

Август 81 40 60 60 28 0,3 0 0 
Септембар 82 40 63 62 18 0,3 0 0 
Октобар 81 50 75 68 30 0,2 0 0 
Новембар 83 49 77 69 28 0,3 0 0 
Децембар 82 66 86 78 12 0,2 0 0 
СР. ГОД. 82 52 72 69 12 0,5 0 0 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 
Легенда: 7h, 14h, 21h – термини осматрања 

  Ср. – средња вредност 

Мин – минимална вредност 

  >6Б – ветар јачи од 6 Бофора 

  >8Б – ветар јачи од 8 Бофора 

 
Средња годишња релативна влажност ваздуха износила је 69%, а минимална је била 

12%. Средња годишња релативна влажност ваздуха добија се тако што се израчунају 

просечне вредности за сваки месец, па се оне саберу и поделе са бројем месеци. Просечна 

месечна вредност добија се сабирањем дневних вредности, па се збир дели са бројем дана. 
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Дневна средња вредност рачуна се тако што се саберу вредности добијене мерењем у 7, 14 

и 21 час и поделе са бројем мерења у току дана. 

Ветровитост је износила 0,5 m/s међутим, јачина ветра није била изнад 6 Бофора. 

 
Табела 4 – Облачност, падавине и снежни покривач за 2011.годину 

 

МЕСЕЦ 

ОБЛАЧНОСТ 
У 

ДЕСЕТИНАМА 
ПАДАВИНЕ (mm) СНЕГ (cm) 

СРЕДЊА 
ОБЛАЧНОСТ СУМА МАХ ДАН У Н 

Јануар 6,6 25,8 10,0 23 9 6 
Фебруар 6,3 18,1 10,2 20 4 2 

Март 5,0 25,0 11,5 30 3 2 
Април 5,1 4,5 3,0 14 - - 
Мај 5,5 49,2 9,2 4 - - 
Јун 4,9 18,5 5,5 10 - - 
Јул 3,4 48,6 11,5 3 - - 

Август 1,5 3,5 3,5 11 - - 
Септембар 2,5 7,3 5,8 21 - - 
Октобар 4,2 29,9 21,0 9 - - 
Новембар 3,3 0,0 0,0 1 -  
Децембар 7,4 42,8 10,8 6 4 2 
СРЕДЊА 

ГОДИШЊА 
ВРЕДНОСТ 

4,6 273,2 21,0 10 6 3 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 

Легенда: мах – максимална вредност 

   У – укупни снежни покривач 

   Н – нови снежни покривач 

 

Средња годишња облачност износила је 4,6, док је количина падавина у 2011. 

години била врло ниска и износила је само 273,2 мм. Максимална количина падавина 

забележена је у октобру и износила је 21 мм. Снежни покривач је забележен у јануару, 

фебруару, марту и децембру, а највећа дебљина снежног покривача била је у јануару. 
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2.3. Хидрографске туристичке атрактивности 
 

Пиротски крај је врло богат хидрографским објектима. Ради се о топлим и хладним 

изворима, подземним изворима, крашким врелима, мочварама, потоцима, рекама. Свакако, 

највећа река је Нишава, која је и највећа притока Јужне Мораве. Такође, издваја се и 

Завојско језеро, као хидрографски објекат са пуно неискоришћеног потенцијала. 

Великом густином речне мреже посебно се одликују планински предели због веће 

количине падавина и нижих температура што значи и мање испаравање. Првенствено се 

мисли на Стару планину као највећи планински предео овог краја. 

Хидрографске туристичке атрактивности свакако представљају значајан потенцијал 

за развој туризма и дају велики значај овом крају. 

 

2.3.1. Нишава 
 

Нишава је највећа река која протиче кроз Пирот. Извире у Бугарској, у близини 

границе са Србијом, испод врха Ком на Старој планини. Улива се у Јужну Мораву и њена 

је највећа притока. Дужина реке је 218 км, а кроз нашу земљу протиче дужином од 151 

км16. Припада црноморском сливу.  

Слика 3 – Река Нишава 
Фото:Н. Милошевић 

                                                             
16Јовичић Д.,Национална туристичка географија, Ниш, 2010, стр. 18 
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Има више притока, али најзначајније су Јерма и Темска. Као најзначајнији извор 

„храњења“ Нишаве истиче се Крупачко (Јеловичко) врело које у великој мери утиче на 

температуру воде с обзиром на то да је изузетно хладно. Долина Нишаве је композитна, а 

на територији општине Пирот састоји се од клисуре која повезује Пиротску и 

Белопаланачку котлину, саме Пиротске котлине и клисуре којом Нишава тече из правца 

Бугарске. 

Има велики привредно – стратегијски и прометни значај зато што је кроз њу 

усмерен трансевропски путни правац према Бугарској и Турској. Овде пролази и 

железничка пруга Београд – Софија – Истанбул. Није пловна река, међутим, била је то у 

античком периоду. 

Нишава је погодна и за сплаварење које се и организује у близини Нишке бање. У 

том делу свог тока је довољно дубока и мирна да њоме могу пловити и они који немају 

искуства у овом спорту. Такође, организују се рафтинг и кајак у Сићевачкој клисури, што 

је идеално за оне који воле екстремне спортове. Овде се већ неколико година организују 

европска и државна такмичења у рафтингу и кајаку на брзим водама. Део тока Нишаве 

који пролази кроз Пирот погодан је за развој купалишног туризма, а у великој мери утиче 

на естетски изглед града. 

Нишава дели Пирот на два дела – Тијабару на десној обали и Пазар на левој обали. 

Оба дела богата су великим бројем антропогених туристичких атрактивности које на 

аутентичан начин осликавају некадашњи начин живота. 

Треба поменути и пиротски кеј, који је сада уређен и погодан за различите спортске 

и рекреативне активности као што су трчање, ходање, а направљена је и „теретана на 

отвореном“. Велика количина зеленила пружа могућност за излете и купање. Такође, 

могућ је и риболов. 

Свакако, река као и кеј чине град атрактивнијим и незаобилазна су атрактивност 

при посети Пирота.  
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2.3.2. Јерма 
 

Јерма је дуга 74 километара. Извире у близини Власинског језера, на Власинској 

висоравни, па даљим током протиче кроз Бугарску, и код Звоначке бање поново улази у 

Србију. Улива се у Нишаву, код села Сукова, и њена је лева притока. Међутим, ток реке 

Јерме у пиротској општини је врло кратак, али, свакако, и ову реку треба уврстити у 

туристичку понуду пиротског краја.  

Слика 4 – Кањон реке Јерме 
Фото: М. Станковић 

Многи су мишљења да је кањон реке Јерме један од најлепших и најживописнијих у 

Србији. Пролази кроз Трнски кањон у чијем средишту се налази манастир Свети Јован 

Богослов, познатији као Поганосвски манастир.  

Манастир Свети Јован Богослов се налази на левој обали Јерме. У близини је и село 

Поганово у коме је могуће наћи смештај код локалних сељака, док је луксузнији смештај 

доступан у оближњим општинама. Туристичкој атрактивности Јерме доприносе и 

манастири у Сукову и Темској, а у близини је и пећина Ветрена дупка. Сама река и 

природа која се налази у окружењу пружају могућности за пешачење, излете, купање, 

пецање. 
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2.3.3. Височица 
 

Височица је планинска река и спада у реке са највећим падом у Србији. Дуга је 84 

км, кроз Србију протиче у дужини од 69 км. Има доста притока и представља један од 

најбогатијих токова на територији општине Пирот. Настаје у Бугарској и то од неколико 

извора и малих планинских токова. У Бугарској носи назив Комштичка река. Њен назив се 

мења када протиче кроз Висок и Височку Ржану и тада постаје Височица.  

Слика 5 – Река Височица 
Фото:Н. Милошевић 

Низводно од села Рсовци, кроз које такође протиче (после Височке Ржане), настаје 

клисура Владикина плоча која представља врхунско остварење природе. Након уливања 

Топлодолске реке, височица постаје Темштица, а назив добија по селу Темска кроз које 

протиче. Улива се у Нишаву чија је десна притока. Веће десне притоке Височице су: 

Воденичка река, Росомачка река, Дојкиначка река, Гостушка река, Топлодолска река, 

Рудињска и Клајћа. Већа лева притока је Покровштица. 

Клисура Височице је врло живописна. Потребно је посетити је како би доживљај 

био потпун, па је стога врло тешко описати специфичност и атрактивност ове клисуре. 

Налази се на 10 км од Пирота између села Паклештица и Рсовци. На појединим местима 

стране клисуре су врло стрме и достижу висину и до неколико стотина метара и у неким 



~ 29 ~ 
 

деловима је неприступачна. Без обзира на ту чињеницу, својим слаповима, брзацима и 

чистом водом представља право уживање за љубитеље природе. 

Слика 6 – Клисура Владикине плоче 
Извор:www.travel.rs 

 
У близини реке постоји неколико локалитета на којима Пироћанци и људи из 

других оближњих места, као и туристи долазе на једнодневне или вишедневне излете. Ова 

места посебно су посећена током празника. Височица је богата различитим врстама рибе, 

па је могуће и пецати, тако да је идеална за риболовце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travel.rs/
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2.3.4. Завојско језеро 
 

Завојско језеросе налази у југоситочној Србији, 17 км северно од Пирота, на 

средњем току реке Височице. Дуго је 17 км, а широко до 300 м. Максимална дубина 

износи 60 м и на надморској висини је од 612 м. Вештачко је језеро, међутим, неки га 

сматрају и природно – вештачким с обзиром на начин његовог настанка. Настало је 1963. 

године када је, приликом велике количине падавина, настало клизиште на падинама Старе 

планине. Велика количина земље преградила је ток реке Височице и створила природну 

брану високу 50 м. С обзиром на то да је постојала опасност да сва насеља низводно буду 

потопљена, пробијена је природна брана, а након тога направљена је вештачка брана. 

Назив потиче од некадашњег села Завој које је том приликом потопљено. 

Слика 7 – Завојско језеро 
Фото:Н. Милошевић  

 
Основна намена језера је покретање генератора хидроелектране „Пирот“, али га 

многи сматрају значајним туристичким потенцијалом, па постоји могућност да у 

будућности ово буде једна од главних туристичких атракција југоисточне Србије. Током 

2009. године спроведена је акција уклањања бесправно саграђених објеката и дивље 

постављених кампова, па сада, сви они који желе, могу уживати у чарима језера. Постоје 

могућности за развој различитих врста туризма које могу допринети побољшању укупног 

туристичког промета и повећању укупног прихода од туризма југоисточне Србије. 

http://www.tt-group.net/
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2.3.5. Крупачко језеро 
 

Крупачко језеро се налази у близини Пирота, између села Крупац и Великог села. 

Једино је природно језеро у овом делу Србије. Дугачко је око 1,5 км и широко је од 50 до 

60 метара, налази се на надморској висини од 400 м. Дубина доста варира, код бране је 4 

метра, а остатак језера је плићи. Воду добија од врела и неколико подводних извора. Језеро 

је богато различитим врстама рибе, међутим, њихов број се смањује због велике 

загађености. Од значајнијих врста треба поменути лињак који представља угрожену врсту 

у нашој земљи, па је због тога пецање ове рибе забрањено. Штука у језеру има посебну 

шару, па је њен улов права атракција. Присутна је и хидрофилна вегетација, која такође 

нестаје због велике загађености. Треба поменути и то да има 250 врста биљака од којих се 

велики број налази под заштитом због своје реткости и угрожености. Неке од тих врста 

описане су у „Црвеној књизи флоре Србије 1“ као крајње угрожене врсте. 

Приликом купања у језеру и шетње на обали, треба обратити пажњу на муљ кога 

има у великим количинама. 

Занимљиво је то што једном у неколико година, у најхладнијим месецима, језеро 

посећују лабудови који су права атракција за мештане и посетиоце. Лабудови се појављују 

у најхладнијем добу године зато што Крупачко језеро није залеђено и током најнижих 

температура, а разлог томе је што на једној од обала језера постоји врло јак термални 

извор воде. 

Слика 8 – Лабудови на Крупачком језеру 
Фото:М. Станковић  

http://www.telegraf.rs/
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2.3.6. Звоначка бања 
 

Звоначка бања се налази у југоисточној Србији, 50 километара од Пирота. До ње се 

може стићи регионалним путевима из правца Пирота и Бабушнице, долином реке Јерме. 

Налази се на надморској висини од 670 метара, што је чини једном од бања са највећом 

надморском висином у Србији. Име је добила по оближњем селу Звонце. 

Према историјским сазнањима, бања је била позната још у античко доба и у време 

средњевековне Србије и још тада се користила као лечилиште, а обновљена је 1912. 

године. 

Бања има велики потенцијал за развој бањског туризма. У Србији је позната као 

климатско и балнеолошко лечилиште. Температура воде је 28°С и припада групи 

олигоминералних, слабо сулфидних хипотерми. Лечење се одвија купањем под 

различитим врстама тушева, у кадама и базенима, подводном масажом, пијењем воде, 

свим облицима физикалне терапије итд. Погодна је за лечење болести локомоторног 

апарата, нервних болести, повишеног крвног притиска, поремећаја периферне 

циркулације, реуматизма, климактеричних тегоба, менаџерских болести, упалних промена 

на очима. Поред лековите воде, бања је окружена предивном природом која употпуњује 

боравак у овом лечилишту и самим тим постоје и могућности за различите рекреативне 

активности као што су шетње, брање лековитог биља.  

Слика 9 - Некадашњи изглед хотела „Мир“ у Звоначкој бањи 
Фото: Н. Милошевић  
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Могуће је организовање излета и пецање на Јерми која је у непосредној близини. 

Такође, могу се обилазити и средњевековни манастири који су врло близу бање 

(Погановски манастир, Темска, Суковски манастир). Они који су у бољој физичкој 

кондицији могу ићи на планинарење или у лов по Влашкој и Старој планини. 

Међутим, и поред свих ових погодности, бања је недовољно развијена, а приходи 

од туризма су незнатни. Томе је највише допринело разрушење хотела „Мир“. Постоје и 

други, приватни, објекти за смештај, али су доста стари и лоше опремљени, без воде и 

одговарајућег стручног особља. Такође су и доста удаљени од бање (у околним селима). 

Да би се туризам у овој области довео на виши ниво потребно је доста рада и улагања, 

како у изградњу нових, тако и у обнову постојећих смештајних и других капацитета. Данас 

је у употреби једино отворени базен који се налази у непосредној близини некадашњег 

хотела „Мир“. Базен се најчешће користи од стране локалног становништва у сврху 

рекреације. 

 
2.3.7. Даг-бањица (термални извори) 

 

Термални извори (Даг-бањица) налазе се у близини села Градашнице, 5 километара 

од Пирота. Овај назив је дат још за време Турака. Према легенди, лепотица Дага из 

Истанбула је на овом месту нашла лек за своје тешко обољење, за које лека није могла 

наћи по целој Европи и Азији.  

Слика 10 – Један од извора Даг бањице 
Фото:М. Станковић 

http://www.kovacblog.wordpress.com/
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У знак захвалности је овај термоминерални извор назвала својим именом. Сматра се 

да извор постоји још од Римског царства јер су у близини пронађени остаци насеља и 

гробница. 

Извориште Даг-бањице се налази у долини Добродолске/Градашничке реке, десне 

притоке Нишаве. Термални извори избијају у мањим ерозионим проширењима. Ради се о 

лековитим, али неуређеним изворима, па се може рећи да људи овде долазе „на своју 

руку“. Температура воде је константна 29°С. Многи верују да ова вода лечи различите 

врсте болести, па се због тога могу срести посетиоци из целе Србије, такође и из 

Македоније, Бугарске, Аустрије, Хрватске. 

 

2.3.8. Јеловичко врело 
 

Врело је извор који се налази 33 км од Пирота, недалеко од села Јеловица и 

Дојкинци, у сливовима Дојкиначке и Јеловичке реке. Пресушује једном годишње, у 

августу, у приближно истом временском интервалу. Поред Врела се налази истоимено 

одмаралиште у коме се налази комплекс викендица фабрике „Тигар“, а на ушћу Јеловачке 

у Дојкиначку реку налазе се и два мотела.  

Слика 11 – Врело 
Фото:М. Станковић  

 
На десној страни Дојкиначке реке налази се спомен дом палим борцима који је у 

власништву савеза бораца и он тренутно није у функцији. Мотел „Врело“ је у приватном 

власништву и тренутно је у функцији. У склопу мотела је и кафана „Врело“ и продавница. 

До Врела води асфалтни пут, колима је потребно 40 минута. 

http://www.beautifulserbia.info/
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2.4. Биогеографске вредности 
 

Флора и фауна пиротског краја свакако јесте разноврсна, а томе највише доприноси 

близина Старе планине.Стара планина је проглашена за парк природе због своје изузетне 

разноврсности биљног и животињског света, па ће о флори и фауни Старе планине бити 

највише речи у овом раду. 

 

2.4.1. Флора 
 

На Старој планини налази се 34% укупне флоре Србије. Има терцијарних и 

ендемореликтних врста у клисурама, а такође и глацијалних реликта и ендема који се 

налазе на високим деловима планине. Најзначајнији део флоре чине угрожене врсте. Оне 

могу бити малобројне или су њихова станишта угрожена. На Старој планини има 147 

угрожених врста, а 40 врста је стављено под заштиту као природне реткости. Ту спадају 

патуљаста перуника, планинска саса, гороцвет, косовски божур, росуља, планински јавор, 

шумски љиљан итд. 

Издвојене су висинске вегетацијске зоне: храстов појас, буков појас, смрчев појас, 

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

кривуља.  

На планини су издвојени и строги природни резервати:  

„Драганиште“ – резерват смрчевих шума 

„Голема река“ – букова прашума 

„Вражја глава“ – део планине на коме се може пратити развој биљних врста, а 

посебно планинског јавора 

„Смрче“ (Арбиње) – најочуваније и најлепше смрчеве шуме на Старој планини 

„Копрен“ – налазиште биљака из породице месождерки 

Већ смо могли закључити да Стара планина обилује разноврсним биљним врстама. 

Овде се могу наћи и врло ретке орхидеје, гљиве које могу имати економску вредност, 

различите врсте шумске, травњачке вегетације од којих су неке реликтне. Реликтне 

полидоминантне шумске заједнице су заједница храста, панчићевог меклена и мечје леске; 

заједница предпланинске букве и других врста на силикату; заједница грабича, храста и 

других дрвенастих врста на кречњаку; заједница јоргована; заједница шлеске врбе и зелене 
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јове. Од заједница ливада и пашњака ендемичне врсте су: заједница лука и оштрице; 

заједница великог макља; заједница боровнице и бруснице; заједница росуље и оштрица; 

заједница режухе и балканске киселице; заједница црног омана; заједница звончића и 

каменица.  

Стара планина богата је и лековитим биљем које је законом заштићено. Неке од тих 

врста су клека, копитњак, руса, сапуњача, ждраљевина, имела, бела имела итд. 

 

Осим Старе планине јединствене врсте флоре постоје и у Прчевцу, на Сарлаху, 

Белави, Видличу, у Барју. 

Прчевац се налази источно од Пирота и вегетацијом је окривен током целе 

године.карактеристичан је по биљним врстама које расту на сувим и често гаженим 

местима. Свакако, говори се о значајним биљним врстама. 

На јужној страни Сарлаха налази се највише биљних врста које су изложене великој 

количини сунчевих зрака. Ради се о флори која је прилагођена великом утицају сунца и 

мањој количини влаге. 

Белава је доста слична Сарлаху у погледу биљног света. Већина биљних врста које 

се налазе на Сарлаху може се наћи и на Белави. Међутим, на Белави има и неких врста које 

се не могу наћи на Сарлаху. 

Подручје Видлича је богато шумама и у погледу биљног света врло слично 

Прчевцу, док је подручје Барја мочварно, па се ту могу наћи хидрофите и хигрофите. 

 

2.4.2. Фауна 
 

Лепоти и јединствености природе сваког краја доприносе, поред биљних и 

животињске врсте. Фауну Старе планине чине бројне врсте, има 116 врста лептира од 

којих 6 врста представља глацијалне реликте, а 22 су новоутврђене, такође има и 18 врста 

херпетофауне од којих 6 врста чине водоземци а 12 врста гмизавци, ихтиофауну чини 26 

врста. Има 203 врсте птица што представља највећи диверзитет птица у Србији, због чега 

је Стара планина укључена у регистар подручја од међународног значаја за птице Европе 

са површином од 44.000 хектара. Има 30 врста сисара од којих се истичу медвед, рис, 

текуница и снежна волухарица. У потоцима и рекама има пастрмке. 
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3. ИСТОРИЈА ПИРОТА 
 

На простору данашњег Пирота су у периоду енеолита (бакарно доба) живеле Бубањ 

– Хум културе (3000-2000. г.п.н.е.). Након тога, у бронзаном добу, долази до насељавања 

племенских заједница које касније прерастају у насеобине гвозденог доба Дарданаца и 

Трачана. 

Пирот, накадашњи Турес, имао је врло велики значај у прошлости захваљујући 

чувеном војном друму Via Militaris (Војни пут). Имао је правац Сингидунум (Београд) – 

Наисус (Ниш) – Сардака (Софија) – Хадрианополис (Једрене) – Константинополис 

(Истанбул). Пролазио јеужним ободом пиротске котлине, а касније је померан ка северу и 

пролазио је кроз сам Пирот. Дуж таквих путева градиле су се и зграде за преноћиште, 

одмор и окрепљење путника као и постаје у којима се вршила замена коња и кола. Све те 

зграде Римљани су једним именом називали Mutatio17. Дуж већ поменутог пута један од 

„мутатио“ био је и Турес – Пирот. Сматра се да је Мутатио Турес био основан у другом 

веку нове ере, а први пут се овај назив појављује у римској географској карти Табула 

Пентингериана. Као већ утврђено, мало место, Турес се помиње почетком трећег века18. У 

4. веку Турес је био већ развијено место које је припадало унутрашњој Дакији. Почетком 

5. века, разна варварска племена почела су нападати Турес. У циљу одбране, Византија, 

која је већ била наследница Источног Римског царства, градила је куле и градиће. Неки од 

тих градића на месту данашњег Пирота и околине су Quimedeva, Пиљ-град и други. Од 

краја 6. па све до 12. века, Пирот односно Турес се не помиње. Сматра се да је разрушен 

приликом напада. Међутим у првој половине 12.века, географ Едрузи, помиње место 

Атруби које се налази један дан хода од Ниша. Сматра се да је то Турес. У то време у 

Источној Римској империји, почеле су се губити латинске рече, па је тако и латински назив 

Турес замењен грчким називом Пиргос. Међутим, и реч Турес и реч Пиргос, без обзира на 

порекло, имају исто значење – кула. Назив Пирот се први пут помиње у 14. веку, а потиче 

од грчке речи „пиргос“ што означава кулу.  

У прошлости пиротског краја разликовли су се периоди византијске, бугарске, 

српске и турске управе. Под турском управом Пирот је био до 1877. године, а изузетак су 

1689/1690. година када су га привремено заузели Аустријанци. 
                                                             
17Живановић М.,Нишавље, Пирот, 1933, стр. 11 
18Петровић С.,Историја града Пирота, Пирот, 1996, стр. 9 



~ 38 ~ 
 

4. АНТРОПОГЕНИ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Када говоримо о антропогеним туристичким вредностима, свакако треба 

поменутида у Пироту постоји доста оних које су од великог значаја. Поменуте вредности, 

са својим културним и историјским значајем, чине Пирот и околину ризницом 

антропогених вредности. Такође, и њихов туристички значај је велики, али је највећи 

проблем неулагање локалних власти у њихово уређење, као и недовољна промоција на 

туристичком тржишту. Свакако, таквих вредности на подручју Пиротског краја има, и у 

даљем тексту биће речи о њима. 

У пиротском крају могу се видети вредности из римског, грчког, турског и српског 

периода у виду манастира, тврђава, споменика и сл. Велики број таквих вредности је 

уништен, а такође треба поменути да се великом броју није знала тачна локација иако се 

зна да су ове вредности сигурно постојале на овом подручју. 

 

4.1. Момчилов град (Тврђава Кале) 
 

Пиротски град (Тврђава Кале или Момчилов град) представља симбол Пирота и оно 

на шта се прво помисли када се помене Пирот. Налази се на десној обали реке Бистрице, 

притоке Нишаве. Нема података о томе ко је и када изградио ову тврђаву, али сматра се да 

је постојала још пре Косовског боја, дакле, пре 1389. године. 

Слика 12 – Тврђава Кале 
Фото:Н. Милошевић 
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Кроз Пирот је пролазио пут Виа милитарис (поменуто је да је Виа Милитарис 

пролазио јужним ободом Пиротске котлине, али је касније померен и пролазио је кроз 

Пирот) који је био главни трговачки и путни правац. Наведено је и да су се дуж пута Виа 

Милитарис градили тзв. „мутатио“, један од њих био је и мутатио Турес и сматра се да се 

он налазио у данашњој тврђави и стога да је тада тврђава и саграђена (други век нове 

ере)19. Касније је из тврђаве настало утврђено насеље под називом Турес из кога је и 

потекао данашњи Пирот. 

Постоји и легенда да је Кале саградио српски витез Момчило, па се због тога често, 

ова тврђава, назива Момчилов град. О Момчилу се не зна пуно, осим тога да је живео у 

првој половини 14. века, па се сматра да је тада саграђена и тврђава Кале. 

Неки сматрају да је тврђава саграђена за време владавине кнеза Лазара, у другој 

половини 14. века и да је она била један од повода за Косовску битку20. Турци су заузели 

тврђаву, али 1386. године успео је да је поврати војвода Димитрије, након чега је уследио 

Косовски бој, 1389. године. Градић се налазио између српско – турских сукоба током прве 

половине 15. века и све до 20. века коришћен је у војне сврхе. Од 1970. до 1986. године 

вршена су археолошка истраживања. 

Данас се тврђава састоји од три дела: 

Горњи град се налази на високој стени иза Бистрице. Основа града има неправилан 

облик. Изграђене су четири куле на четири стране света. На улазној капији налазила се 

пета кула. 

Доњи град је степенасто спуштен на подножје стене на којој се налази горњи град. 

Био је ограничен бедемима и кулама. 

Трећи део је био слабији бедем са пушкарницама на простору према реци, али је он 

изграђен тек у 18. веку. 

 

 

 

 

 

                                                             
19Живановић М., н.д., стр. 11  
20www.wikipedia.rs 

http://www.wikipedia.rs/
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4.2. Музеј Понишавља (Кућа Малог Ристе) 
 

Музеј Понишавље (Кућа малог Ристе) основан је 1954. године и тада је носио назив 

Народни музеј. Одлуком скупштине општине Пирот, музеј је 1969. године добио назив 

Понишавље. Када је основан, музеј је већ поседовао одређен број предмета који су 

углавном били поклон од грађана Пирота и околине. Организациона структура музеја је 

подељена у неколико одељења и цео музеј има око 6.500 предмета. 

Кућа потиче из 19. века. Градња је трајала 2 године и завршена је 1848. године. 

Припадала је Христи Јовановићу који је кућу саградио као дом за своју породицу. За 

градњу била је потребна дозвола турских власти, јер се радило о великој кући на спрат. У 

том периоду сви Срби су имали приземне куће, па је због тога ова кућа била оличење 

раскошности међу Србима. У кући је становао Мали Риста са својом породицом, након 

тога у кући су живели његови потомци који су презиме Јовановић преиначили у Христић. 

Након Другог светског рата, Општина Пирот је откупила кућу од потомака Христе 

Јовановића и ту је направљен музеј. 

Слика 13 – Музеј Понишавља 
Фото: Н. Милошевић 

 

Кућа се састоји од подрума, приземља и спрата. Приликом уласка наилази се на 

пространи хол. Са леве и десне стране налазе се мала соба и део за обедовање. Дрвене 

степенице воде до спрата на коме се наилази на хол који је подељен на централни део са 

рафовима и огњиштем, мушку собу диванхану и женску собу. Собе су имале различите 
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намене па стога и различите називе: кревет соба, кандил соба, голема соба, трезор соба и 

тако даље. Приземље је служило за свакодневни живот Малог Ристе и његове породице, 

док је спрат био намењен пријему важних гостију. 

Данас музеј не изгледа као некадашња кућа Малог Ристе, већ има изглед и начин 

уређења некадашњих пиротских кућа. У приземљу се налази пиротска грнчарија и метални 

и дрвени предмети који су се свакодневно користили. Спрат је опремљен намештајем који 

је припадао породици Христић, али и другим угледним породицама тадашњег времена. 

Спрат је такође украшен пиротским ћилимима, различитих боја и шара, а у витринама се 

налазе делови одеће и накита. 

У музеју се такође налазе и предмети који су пронађени приликом археолошких 

истраживања. Археолошке збирке су подељене по хронолошком редоследу: праисторијска, 

античка, средњовековна, и збирка периода под Турцима. Прикључена је и нумизматичка 

збирка. 

Слика 14 – Сто за обедовање у „Кући Малог Ристе“ 
Фото: Н. Милошевић 

 
Кућа се налази под заштитом државе од 1953. године, а 1979. проглашена је 

спомеником културе од изузетног значаја. 
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4.3. Црква Рођење Христово (Црква у Пазару) 
 

Црква у Пазару (Црква Рођење Христово) ова црква дугачије се назива и Стара 

црква, док се друга, Нова црква налази у Тија бари и о њој ће касније бити речи. Црква у 

Пазару саграђена је 1834. године, што се може видети на натпису који стоји изнад самог 

улаза у цркву. Има и свој ферман који је издао цар Меџид, у њему се наводи да Срби имају 

дозволу да граде цркву на том простору, али она мора бити мање упадљива од џамије која 

се налазила у близини. Такође, наводи се да ће црква бити ослобођена свих такси. Из 

непознатих разлога пише да је ферман издат 1855. године, иако изнад цркве стоји да је 

саграђена, као што је већ наведено, 1834. године. Сматра се да је подигнута на темељима 

неке старије цркве. 

Унутрашњост цркве је декорисана и врло интересантна. На иконостасу се налазе 

ликови Спаситеља и Богородице, апостоли и светитељи.У унутрашњем простору се налази 

и 6 дрвених стубова, 2 певнице око којих се налазе столови за старе и болесне. Испред 

цркве је велико двориште у коме се налазе звонара и два звона. 

Ова грађевина има историјски и архитектонски значај и репрезентује начин живота 

српског народа у том периоду. Због тога, 1986. године проглашена је културним добром. 

Налази се у самом центру града, па они који желе да посете ово свето место неће 

провести пуно времена тражећи га. 

Слика 15 – Црква Рођење Христово 
Фото:Н. Милошевић  

http://www.panoramio.com/
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4.4. Саборна црква у Тија Бари 
 

Саборна црква у Тија Бари налази се у делу града који се зове Тија Бара. Другачије 

се назива Нова црква. Саграђена је 1870. године. у том периоду, односи између народа и 

власти су се побољшали, па је због тога било могуће изградити још једну цркву у другом 

делу града. Црква је успела да буде саграђена захваљујући добровољним прилозима 

добијеним од стране хришћанског народа. Сви они који су помогли у изградњи помагали 

су и касније у одржавању цркве. Помоћ су пружали и многи радници и занатлије, па се 

може рећи да је ова црква задужбина радника и занатлија21. 

Слика 16 – Саборна црква у Тија Бари 
Фото: Н. Милошевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
21Петковић Милица, Водич, Пирот, 1995, стр. 16  
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4.5. Манастир Свети Јован Богослов 
(Погановски манастир) 

 

Погановски манастир се налази недалеко од села Поганово, на левој обали Јерме. 

Изграђен је у другој половини 14. века и посвећен је Светом Јовану Богослову. Манастир 

су изградили Јелена и Константин, на чијој западној фасади су исписана и њихова имена, 

као и име „Јован Теолог“. Постоје различите претпоставке о томе ко је била „госпођа 

Јелена“, како је њено име исписано на манастиру. Према месту на коме је исписано њено 

име може се закључити да је Јелена била Константинова супруга22. Неки су мишљења да је 

реч о ћерки Константина Дејановића која је била удата за Манојла II Палеолога, 

византијског цара23. Неки пак сматрају да је Јелена била жена цара Душана, а Константин 

Дејановић његов сестрић24. Без обзира на то како су били повезани, Јелена је наставила да, 

после смрти Константина, води бригу о манастиру.  

Слика 17 – Манастир Свети Јован Богослов 
Фото:Н. Милошевић  

 

Сматра се да је у манастир послала најлепшу икону, тзв. Двострука икона, која је 

икада доспела на ове просторе. Ради се о икони која је сликана са обе стране, на једној 

                                                             
22Панајотовић Г. Томислав, Пирот кроз векове, Пирот, 1982, стр. 18 
23Петковић М., н.д., стр. 9 
24Живановић М., н.д., стр. 53 

http://www.panoramio.com/


~ 45 ~ 
 

страни је Јован Богослов и ликови Богородице, док је на другој страни насликано „Чудо у 

Латоманском манастиру“. Данас се ова икона налази у Софији. 

Манастир је грађен у моравском стилу, од кречњака и пешчара. Завршен је 

највероватније 1395. године, а живописан 1499. Живопис је врло интересантан и врло 

специфичан за тај период. Занимљиво је и то да су на почасном месту поред Јована 

Богослова насликани ликови Светог Симеона Немање и Светог Саве. 

Манастир је скривен међу обронцима Влашке планине, па је у време учесталих 

напада различитих народа био на неки начин заштићен. Међутим, иако на таквом месту, до 

њега су успевали да стигну и они који су имали намеру да однесу све вредно из манастира. 

Тако су нестале „царске двери“ односно олтарна врата, иконе из 17. и 18. века и још много 

тога. Али, без обзира на то, манастир представља врхунски сакрални објекат који је под 

заштитом државе од 1949. године, а у листу светске културне баштине сврстан је 1979. 

године као културно добро од великог значаја.  

Пре уласка на имање манастира прелази се узан, мали мост испод кога протиче 

Јерма. Када се пређе мост, наилази се на предивно зеленило у коме је скривен манастир. 

Монаси који се ту налазе укратко ће рећи нешто историји манастира. Посетиоци имају и 

могућност да купе неку малу књигу, верске садржине или пак огрлицу са малим крстом 

или бројаницу. Преко пута манастира, са друге стране пута, налази се ресторан где 

посетиоци манастира могу да се одморе и окрепе. 
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4.6. Манастир Свете Богородице (Суковски манастир) 
 

Манастир у Сукову (манастир Свете Богородице) налази се на десној обали Јерме, 

18 километара од Пирота. У близини се налази село Суково, па се због тога, манастир у 

народу назива и Суковски манастир. 

Изградња манастира је трајала годину дана (1857-1858). Неки су мишљења да је 

постојао још у доба Римљана, те да је данашњи манастир саграђен на остацима некадашње 

цркве. Овај податак још увек није поткрепљен доказима, међутим, манастир се помиње и у 

турским списима после 1595. године у којима се наводи да је манастир живописан 1606. 

године25. Овај податак је још један разлог да верујемо да је манастир саграђен на 

некадашњим остацима. 

Данашњи манастир живописан је 1869. године. На зидовима, лево од улаза, 

осликане су представе мученика Лупа, Светог Саве, Светог Симеона Мироточивог, 

увођење Девице Марије у Јерусалим, браћа Ћирило и Методије. На десној страни су такође 

осликани мученици и мученице, један од мученика је и Христофор чија глава више личи 

на животињску него на људску. Према веровању, Христорфор потиче из племена 

људождера. Пронађен је у пустињи и послат у Рим како би служио за забаву богатих људи. 

Међутим, он се тамо упознао са хришћанством и почео је да се крсти, приликом чега је 

добио и људски облик и име Христофор. На зидовима припрате (западни улаз православне 

цркве који је од цркве одвојен зидом и вратима) налазе се сцене Страшног суда – увођење 

праведника у рај и грешника у пакао. 

Слика 18 – Свети Христофор 
Фото: Д. Боснић 

                                                             
25Петковић М., н.д., стр. 11 
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Како се верује, простор који данас заузима манастир, припадао је Турчину Сали 

бегу из Пирота. Једном приликом приметио је младића Вељу како нешто копа по земљи. О 

Вељи се говорило да је врло чудан и да сања чудне снове и чује гласове. Према предању, у 

сан му се јавила Света Богородица која му је рекла да на месту званом Црквиште откопа 

манастир. На том месту је и пронашао неке црквене предмете па му је било јасно да се ту 

налазе остаци некадашње цркве. Међутим, када је син Сали бега схватио шта Веља ради, 

желео је да уништи то свето место за Србе. Али, онда су му се руке и ноге укочиле и он је 

пао на земљу. Пошто није могао да се помера, његови родитељи су позвали попа Јована 

који је уз помоћ народа и молитви успео да поврати младића. У знак захвалности Сали бег 

је дозволио градњу манастира на том простору. 

Сматра се да је овај манастир као и простор на коме се налази још увек недовољно 

откривен и крије многе тајне. Године 1947. пронађени су, на крову манастира, различити 

предмети од глине. Предмети су пронађени случајно, приликом радова на крову, а данас се 

налазе у музеју „Понишавље“. 

Манастир може бити врло занимљив онима који га посете.са својом специфичном 

историјом и настанком, може се пуно тога сазнати о прошлости овог краја. Овај објекат 

има велики културни значај и свакако га треба уврстити у туристичку понуду пиротског 

краја. 

 

Осим наведених, треба још поменути:  

- Чесму „Гушевица“ која се налази у Тија Бари, у близини зелене пијаце; 

- Зграду апотеке „Карло Скацел“ која је почела са радом 1865. године, а 

проглашена је за споменик културе 1977. године, налази се у Пазару, у близини 

Големог моста; 

- Зграду гимназије у Пироту која је почела да се гради 1904. године, а користи 

се од 1907. године, проглашена је за културно добро – споменик културе 1989. 

године; 

- Кућу Стојана Божиловића Белог која јепроглашена за споменик културе 

1981. године; 

- Зграду „Бела мачка“. 
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4.7. Грчко војничко гробље са споменицима палим ратницима у 
првом светском рату 

 

Грчко војничко гробље са споменицима палим ратницима у I светском рату налази 

се на Метиљавици изнад Пирота. Јединствено је у Европи. На овом гробљу сахрањена су 

тела грчких војника, официра и подофицира, који су, након пробоја Солунског фронта, 

кренули ка Србији. Војници нису били навикнути на оштре зиме, па је услед хладноће, 

болести и исцрпљености већина њих преминула, крајем 1918. и почетком 1919. године. 

Тела су била сахрањена у околним селима, након чега је жена по имену Катрина Левандис, 

сакупила кости и сместила их у једну заједничку гробницу, на месту Метиљавица, 1923. 

године. на том месту налази се и монументални споменик на коме је уклесан натпис: „За 

борбу и добро за које сте пали, српска земља постала вам је мати. Србина и Грка 

побратимљује једна ловорова грана, грана која се од ваше крви храни и никада не вене…“. 

Године 1930. поред грчког гробља, изграђен је и споменик пиротским војницима који су 

изгубили своје животе приликом борбе против окупатора током Првог светског рата. 

Традиција је да сваке јесени, крајем септембра, на Метиљавици, представници 

српске и грчке православне цркве, са највишим представницима грчке амбасаде и српске и 

грчке војске, држе помен јунацима из Првог светског рата. 

Гробље је проглашено спомеником културе 1992.године. 

Слика 19 – Грчко војничко гробље на Метиљавици 
Извор: www.zaprokul.org.rs 

http://www.zaprokul.org.rs/
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5. СИМБОЛИ ПИРОТА 
 

5.1. Пиротски ћилим 
 

Ћилимарство представља ткачки занат који је био веома развијен у Пиротском 

крају. Као делатност обављало се искључиво у граду и градска периферија била је граница 

за обављање ове делатности26. 

Ћилим је вунена тканина с кудељном, памучном или вуненом основом, израђен 

најчешће у глаткој техници клечања27. Представља српски национални симбол. Ради се о 

тканини различитих боја и облика, са јединственим начином израде што је и утицало на то 

да Пиротски ћилим постане својеврсна туристичка атрактивност овог краја. У почетку се 

радило о облицима у виду троуглова, ромбова, а боје су биле једноставне. Касније, ткаље 

су употребиле своју машту и почеле да ткају ћилиме са разноврсним облицима и бојама. 

Јављају се и ћилими у којима преовлађују биљни мотиви, а касније се јављају и они са 

животињским мотивима и сценама из живота са људском фигуром. 

Слика 20 – Пиротски ћилим 
Фото: Н. Милошевић 

 

 
                                                             
26Ћирић Јован, О пиротском ћилимарству,  Пирот, 1965, стр. 26 
27http://www.zanati.org 

http://www.zanati.org/
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Из историјских података не може се сазнати пуно о Пиротском ћилиму, не зна се 

зашто је баш Пирот везан за његову израду, нити како је до те идеје дошло. Зна се да је 

ћилимарство у Пироту почело да се развија крајем 18. и почетком 19. века. Сматра се да су 

црге (подне простирке и прекривачи) биле претеча ћилимова. Ради се о производима који 

су слични ћилиму, али који су били једнобојни и без облика на њима. 

Данас је врло мало оних који се баве израдом ћилима, па су они који већ постоје 

права вредност.  

 

5.2. Пиротска грнчарија 
 

Грнчарство је као и ћилимарство један од заната који је карактеристичан за 

пиротски крај. Веома је стар, а то доказује и чињеница да је у време оснивања већ 

постојало око 40 грнчарских радионица28. 

Велики утицај на развој грнчарства имао је и географски положај Пирота. Војни пут 

који је пролазио кроз Пирот утицао је на то да ту често свраћају путници што је много 

значило за укупан економски просперитет читавог подручја. 

Слика 21 – Пиротска грнчарија 
Извор: www.grlica.org  

                                                             
28Панајотовић Т., н.д., стр 43 

http://www.grlica.org/
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Када је реч о предметима који су се израђивали треба рећи да је било различитих 

врста предмета. Израђивале су се тестије или стовне, ради се о судовима из којих се пила 

вода. Због тога, грнчаре су се називале и тестиџије. Правили су се и бардаци или кондири 

који су се завршавали са чашицом, а када су били лепо украшени, коришћени су за 

позивање сватова када се неко женио или удавао29. То су били судови из којих се пила 

ракија, а за испијање ракије такође су се користиле пљоске и ибрици. Постојали су и мали 

бокали из којих су се пили вино (шепендери) и вода. Израђивали су се и предмети који су 

се користили свакодневно, предмети намењени домаћинству, дечије играчке, предмети 

који су се користили за помоћ приликом обављања неког посла. Сви предмети су 

украшавани и били обојени зеленом, жутом или мрком бојом. 

Неки од ових врста предмета могу се видети у музеју „Понишавље“. Пиротско 

грнчарство је познато у целој Србији, а израђени предмети имају велику вредност и могу 

казати доста тога о начину живота у то време. 

 

5.3. Пиротски качкаваљ 
 

Израда качкаваља је занат са врло дугом традицијом у овом крају. Ово поднебље је 

одувек имало повољне услове за овчарство, па је зато било погодно за развој овог заната. 

Сматра се да је занат научен од стране тзв. „црновунаца“, грчких сточара. Oни су 

подучавали Височане, становнике села Висока које се налази недалеко од Пирота, како да 

прерађују млеко и праве качкаваљ. Постоји и легенда коју су стари људи говорили када је 

у питању настанак качкаваља и његова повезаност са овим просторима. Сматра се да у 

другој половини 19. века сточари пиротског краја нису знали да производе качкаваљ. 

Међутим, претходно поменути „црновунци“, који су живели у овим крајевима, хтели су да 

буду напреднији па су позвали Јеврејина по имену Ајан. Платили су му колико је хтео, а 

он је за узврат њима показао како да направе овај млечни производ. Ајан је остао у Високу 

неко време како би подучавао сточаре и помогао им да што боље усаврше занат. Међу 

„црновунцима“ било је и наших сточара који су занат додатно усавршавали да би качкаваљ 

имао данашњи облик и укус30.  

                                                             
29http://topirot.com 
30Јовановић Б., н.д., стр. 121 

http://topirot.com/
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Раније се качкаваљ правио у селима, а данас у пиротској млекарској школи. Прави 

се ручно. Може се израђивати од овчијег или крављег млека, али је велико повећање цене 

овчијег млека утицало на то да на тржишту има више оног направљеног од крављег млека. 

Због јединственог рецепта, донето је решење о заштити географског порекла Пиротског 

качкаваља од крављег млека марта 2013. године. 

 

5.4. Пеглана кобасица 
 

Овај занат присутан је у овим крајевима већ више од 60 година. Сматра се да 

пеглана кобасица, са пиротским ћилимом и качкаваљем представља тзв. „Свето тројство“ 

односно три најпознатија симбола Пирота и околине.  

Ради се о специјалитету који се прави од неколико врста меса и зачина. Без обзира 

на то која врста меса се користи, важно је да месо буде очишћено од свих масноћа и жила, 

тако да остане само онај најквалитетнији део. Врсте меса које се могу користити су овчије, 

козје, јунеће, магареће, коњско. Углавном се прави од козјег, овчијег и јунећег меса. Врло 

је важно не додавати свињско месо. Разлог је то што се брзо квари. Пеглана кобасица мора 

бити љута. Зачини који се додају су со, алева паприка, бели лук, бибер, а могу се додавати 

и ловор, босиљак и слично. Важно је не додавати воду. 

Начин израде је врло специфичан, па отуда и назив пеглана кобасица. Направљена 

смеса се ставља у свињска или јунећа црева. Прави се облик латиничног слова у и 

кобасице се остављају на место на коме има што мање влаге и тада почиње процес 

сушења. Другог дана, кобасице се пеглају флашом, па тако на свака два – три дана. Након 

15 дана могу се пробати први пут. Не треба да стоје дуго на промаји да не би биле 

пресушене. 
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5.5. Пиротски говор 
 

Пиротски говор је један од најпознатијих симбола Пиротског подручја. Јединствен 

и са дугом традицијом свима је постао препознатљив, али не у потпуности разумљив. До 

пуног изражаја долази приликом усменог приповедања. Иако се ради о језику провинције 

и друштвено неверификованом језику, он је присутан у причама, бајкама, песмама, 

приповеткама. Свакако, овај начин говора представља право благо за овај крај и треба 

настојати да се изворни говор сачува од заборава и презентује и наредним генерацијама 

како би и оне знале како се некада говорило. 

Пиротски говор припада призренско-тимочком дијалекту и тимочко-лужничком 

поддијалекту, припада групи језика југа и југоистока Србије. У њему постоје само два 

падежа – номинатив и акузатив. Главни падеж у реченици преузима функцију зависних 

падежа уз помоћ предлога31. 

Због своје специфичности био је предмет проучавања многих људи, како 

стручњака, тако и оних који су из хобија желели сазнати што више о овом начину говора. 

Многи књижевници, лингвисти, етнолози долазили су у ове крајеве само како би 

проучавали пиротски говор. Они су сакупљали умотворине, бележили приповедања старих 

људи који су једино за овакав говор и знали. Стога, данас, постоји велики број умотворина, 

приповедака, песама које на аутентичан начин приказују како су то људи говорили и 

споразумевали се. 

 
Неке од речи које се употребљавају у пиротском говору и њихова значења: 
 

- Апе – уједа, гризе 

- Арне – јако, много, снажно 

- Бабичка – баба 

- Башта – отац 

- Васуљ – пасуљ 

- Вика – плаче 

- Врља – баца, бацати 

- Госјанин – гост 

                                                             
31www.pirkebloger.koznazna.com 

http://www.pirkebloger.koznazna.com/
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- Д'лг – дугачак 

- Д'н – дан 

- Дојде – доћи 

- Докара – дотера, дотерати нешто 

- Дооди – долази 

- Ђи – њих, их 

- Еве – ево 

- Ега – ако Бог да 

- Ели – је л'да, је л'тако, зар не 

- Ешто – зашто 

- Ж'ми – жмурити, жмури 

- Завива – завијати, кукати 

- Изврљи – избаци 

- Изокај – зови 

- Исцибрил – смршао, убледео, лоше изгледа 

- Јутре – сутра 

- Камо га – где је 

- Кво – шта 

- Камто – према, ка 

- Куде – куда, где 

- Л'же – лагати, лаже 

- Љочка – бара 

- Мајћа – мајка 

- Мињује – пролазити, пролази 

- Нечу – нећу 

- Њекња – ових дана, пре неколико дана, јуче 

- Њијан – њихов 

- Њојан – њен 

- Овија – овај 

- Орати – говорити, говори 

- Оче – желети, хтети 
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- П'лњене шушпе – пуњене паприке (јело) 

- Поди – испод 

- При – код, уз 

- Размине – мимоиђе 

- Сас – с, са 

- Сврне – свратити, навратити 

- Спи – спава 

- Так'в – такав 

- Тека – тако 

- Тиће, тићем – тека тако, изненада 

- Това – то 

- Ћима – маше 

- Ћисел – кисео 

- Ујћа – ујак  

- Умеје – уме  

- Чеш'љ – чешаљ 

- Чужд – туђ 

- Штукло – нестало без трага  

 

Одломак из приче „Како се мој Бора зацрни“: 

Једну вечер Јова си дојде дома порано, а Бора се гоџа обави. Ја не могу да заспим па 

си мислим: „Време је да женим Бору, али како чу без човека?... Там'н ја тој мислим, 

тропнуше врата. Чу некакво ш'пчање. Упали гасарче па у кодник. Кад там има кво и да 

видим. Бора и некакво девојче! С'гнуло главу, не могу лице да му видим. Бора си довел 

девојче из друго село. Побегло за њега. Уведе га у собу. Видо му лице. Убаво, али млого 

младо. Откуде си чере?... Чијо си?... Колко имаш године?... Па знају ли ти родитељи куде 

си? Мати, вели, знаје, а башта вој у Бугарско. 

Јутред'н ја, ко свекрва надзрну да и' видим. Он гледа ниско, а она си покрила главу 

сас гуњу. Срамује се… А имала је за какво да се срамује!... Боже који би рек'л да и тој 

може да буде?! Дете, а… Да Бог сачува! 
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6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

6.1. Пиротско културно лето 
 

Пиротско културно лето се одржава сваке године од првог јула до 31. августа. У 

току трајања манифестације организују се различите приредбе, концерти и друге 

активности сличног карактера. Циљ манифестације је да разоноди и забави људе овог 

краја. Културно – уметнички програм одржава се сваке вечери, а локација је цео град, 

односно сва она места која испуњавају потребне услове. 

Организују се концерти на којима наступају како локални, тако и бендови из других 

градова. Организују се изложбе, различите врсте радионица, одржавају се представе, 

промоције и слично. Најзначајнији догађаји у току Пиротског културног лета су 

„Међународни фолклорни фестивал“, „Мото скуп“, „Освежење фест“ и др. Свакако, они 

који организују ову манифестацију, побринули су се да током целог лета буде неких 

дешавања која ће разонодити мештане, а истовремено пружити прилику туристима да 

уживају у нечему новом. 

 

6.2. Међународни фолклорни фестивал 
 

Међународни фолклорни фестивал одржава се од 5. до 9. августа. Тих дана у 

Пироту је све у духу игре. Тада долазе људи из различитих земаља – Грчка, Украјина, 

Бугарска, Пољска, Турска, Словенија, Мексико, Португалија, Румунија итд. Фестивал је 

први пут организован 2005. године и одржава се у оквиру Пиротског културног лета. Није 

такмичарског карактера. Циљ је да се окупе ансамбли из различитих земаља где ће свако 

представити традицију и културу своје земље. Сви учесници носе своје народне ношње. 

Фестивал је идеалан за упознавање људи различитих националности, култура и традиција. 

Представља прилику за све оне који су заинтересовани да науче нешто ново о земљама 

учесницама. 
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6.3. Традиционални пиротски вашар 
 

Традиционални пиротски вашар траје од 28. августа до 1. септембра. Сматра се 

једном од најстаријих манифестација на овим просторима. Раније је носио назив 

„Пиротски панађур“. Био је познат по продаји јединствених пиротских ћилима. Данас 

представља манифестацију на којој се може наћи по нешто за свакога. У периоду 

организовања вашара слави се и слава града – Велика госпојина, 28. августа. 

Полемише се да је 2012. последња година одржавања ове традиционалне 

манифестације. Постоји и могућност да се вашар и даље организује, али на другом месту. 

Свакако се ради о једном дешавању које би требало организовати сваке године.то је 

догађај који је традиција за све Пироћанце. 

 

6.4. Сајам пеглане кобасице 
 

Сајам пиротске пеглане кобасице је догађај новијег датума. Организован је први 

пут 2011. године. Сврха догађаја је такмичење у прављењу пеглане кобасице, а притом и 

промоција производа. Циљ манифестације је да се овај производ коначно заштити, а да се 

сама манифестација уврсти у регистар сајмова Министарства пољопривреде од 

националног значаја. 

На сајму се бирају два победника – један кога је прогласила специјална комисија, а 

други кога је одабрала публика. Такође се добија и награда за најбоље декосрисани штанд. 

Посетиоци сајма имају могућност да пробају пеглане кобасице различитих произвођача. 

Цена пеглане кобасице на тржишту је доста висока, што је и оправдано с обзиром на 

јединственост и специфичност овог производа. 

 

Има још доста манифестација које се одржавају у Пироту осим наведених. Иако 

немају велики број посетилаца и нису толико познате ван граница пиротског краја, свакако 

имају потенцијала да пробију те границе. Треба поменути и догађаје као што су 

„Пасуљијада“, која се одржава сваког октобра на пиротском кеју. Ради се о такмичењу у 

прављењу јела од пасуља, а све то праћено је и музичким садржајима. Манифестације које 

такође ваља поменути су „Сајам лова и риболова“; „Сајам књиге и графике“; „Ликовна 

колонија“; „Међународно такмичење у риболову“ на Завојском језеру. 
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7. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА 
 

7.1. Смештајни капацитети 
 

Хотел „Гали“ се налази у самом центру града. Има 25 једнокреветних, 

двокреветних и трокреветних соба и 2 апартмана. У склопу хотела налази се и ресторан 

који располаже са 60 места и погодан је за одржавање семинара, конференција и 

пословних састанака. Хотел поседује и паркинг који је под видео надзором 24 часа. 

У близини хотела налази се и најпознатије градске кафане што омогућава гостима 

да пробају пиротске гастрономске специјалитете и на другим местима осим у ресторану 

хотела. Близина пиротског кеја омогућава гостима хотела да уживају у шетњама у 

природи. 

У оквиру понуде хотела су и организоване посете и обиласци излетиштима, 

црквама, манастирима, културно – историјским знаменитостима итд. Ту се убрајају Стара 

планина, Завојско језеро, Момчилов град итд. 

 

Слика 22 – Хотел Гали 
Извор:www.hotelgali.rs 

 

http://www.hotelgali.rs/


~ 59 ~ 
 

Хотел „Син – Ком“ је удаљен 1 километар од центра града. Налази се у близини 

главне аутобуске станице, у близини музеја Понишавља, а недалеко је и пут који води до 

Старе планине. Има 19 двокреветних соба, а у склопу хотела постоје и конференцијска 

сала (60 – 70 места), ресторан (20 места) и паркинг са двадесетчетворочасовним надзором. 

Хотел Син-Ком је најчешће место боравка пословних људи и људи у транзиту, али и они 

који планирају туристичку посету Пироту имају могућност да испробају понуду овог 

хотела. 

Слика 23 – Хотел Син-Ком 
Фото:Н. Милошевић  

 
 

Хотел „Дијана“ се налази 2,5 километра од центра Пирота. Од главне аутобуске 

станице је удаљен 2 км, а од железничке станице 3,5 км. Располаже са стандард и комфорт 

собама, има укупно 13 смештајних јединица. У оквиру хотела постоје и банкет сала и мала 

свечана сала које су погодне за прославе. Такође, постоји и уређени простор на коме се 

могу одржавати радни и приватни скупови. Хотел има и приватни паркинг. 

 
 
 
 

http://www.wikimapia.org/
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Хотел „СтарА“ се налази на локалитету Басарски камен, недалеко од Пирота, на 

1.080 метара надморске висине. Ради се о делу Старе планине који је под заштитом државе 

као парк природе прве категорије. Хотел има 30 смештајних јединица, ресторан који има 

100 места, аперитив бар, ТВ салу, салу за састанке и семинаре. Испред хотела је уређено 

скијалиште које доприноси повећању попуњености смештајних капацитета у току зиме. 

Овде најчешће долазе пословни људи из земље и иностранства, али понуда хотела је 

намењена и онима који желе одмор и рекреацију. 

 

Слика 24 – Хотел СтарА 
Извор: www.tigar.com 

 

Мотел „Ловац“ се налази поред аутопута који води за Димитровград, на 3 км од 

Пирота. У склопу хотела је пет апартмана и једна двокреветна соба. Постоји и ресторан са 

60 места, мала сала за конференције која има 20 места. У дворишту хотела је 

полуолимпијски базен и тениски терен. Хотел поседује и паркинг под видео надзором. 

 

Смештајних капацитета има и на Старој планини, па они који више воле да уживају 

у чарима планинских предела имаће за то могућности у новоизграђеним хотелима. 

http://www.tigar.com/
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7.2. Угоститељски капацитети 
 

Угоститељских капацитета попут ресторана, кафана, дневних и ноћних кафића, 

свакако има у целокупној понуди Пирота. Понуда је разноврсна, па се за свакога може 

наћи по нешто. Најпознатије су, свакако, кафане којих овом подручју не мањка. Истичу се 

„Варош“ која важи за једну од најбољих кафана у Пироту, има 40 места у башти и 40 места 

у затвореном простору. Најчешће се служе специјалитети локалне кухиње, али и други 

гастрономски специјалитети. Истиче се и кафана „Дукат“. Располаже са 50 места у башти 

и 30 места у затвореном простору. Овај угоститељски објекат има дугу традицију и врло је 

препознатљив свим становницима Пирота. У понуди су традиционални пиротски 

специјалитети, као и остали кухињски специјалитети. Треба поменути и ресторан „Големи 

мост“. Овај ресторан добио је име по Великом мосту кога Пироћанци зову Големи мост. У 

ресторану има 40 места у затвореном простору и 40 места у башти. Налази се поред кеја, 

па гости ресторана могу уживати у предивном погледу који се пружа на реку, уз 

специјалитете које ресторан нуди. Такође, могу се издвојити и ресторани „Лане моје“, 

„Боем“, „9 мезета“ и још многи други. 

Свакако ћемо поменути и посластичару „Рекорд“ која има традицију од 1933. 

године. Ово је најпознатија и најпосећенија посластичара у Пироту. Понуда колача је врло 

богата и разноврсна. 

Од дневних и ноћних кафића издвојићемо „Red caffe“, „Snatch“, „Euphoria“, „Баш 

челик“, „Хемингвеј“ итд. 
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8. ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ ВРСТЕ ТУРИЗМА 
 

Пиротски крај располаже великим бројем атрактивности које су потребне за развој 

туризма. Треба радити на њиховом искоришћавању и презентовању како би туризам овог 

подручја био што развијенији. Највећи потенцијал свакако представљају Стара планина и 

Завојско језеро, који могу деловати и као самостални ресурси. Иако су и антропогени 

туристички ресурси бројни, они се не могу самостално појавити на туристичком тржишту. 

Планински туризам могуће је развијати због близине Старе планине, која је као 

туристички центар још увек у фази развоја. Ради се на изградњи смештајних капацитета 

који, осим саобраћајне инфраструктуре, представљају основу за почетак развоја туризма на 

неком подручју. 

Стара планина је идеална за посете у зимском периоду. Под снегом је готово 5 

месеци годишње и представља прави рај за љубитеље скијања. На скијалишту „Бабин зуб“ 

налази се четвороседна жичара са покретном траком за укрцавање скијаша, капацитета 

1.400 скијаша на сат, ски лифт капацитета 1.200 скијаша на сат као и дечији ски вртић са 

покретном траком. На делу планине „Јабучко равниште“ налази се прва гондола у Србији 

која превози скијаше од хотела до даљег система жичара. И овде, такође, постоји жичара и 

ски лифт. Постоје ски стазе које су уређене за скијаше свих категорија. На Старој планини 

постоји и систем за вештачко оснежавање помоћу кога се може произвести вештачки снег 

у случају недостатка природног. 

Ловни и риболовни туризам је такође могуће развијати на овим подручјима. 

У југоисточном делу Старе планине налази се ловиште „Стара планина II“. 

Обухвата површину од 40.408 хектара, а ловиште је врло богато животињама. Могу се 

наћи јелен, срна, дивља свиња, медвед, вук, јаребица итд. 

Риболовни туризам могућ је на Нишави, Завојском језеру, Височици и 

Топлодолској реци. Височица и Топлодолска река богате су поточном пастрмком. 

Манифестациони туризам је и те како могуће развијати, нарочито у току лета. У 

том периоду организују се различити сајмови, такмичења, фестивали и сл. Познате 

манифестације су „Сајам пиротске пеглане кобасице“, „Пиротски вашар“, „Међународни 

фолклорни фестивал“, „Освежење фест“ и тако даље. У току лета се организују и бројни 

концерти познатих извођача што додатно привлачи туристе. 
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Већ је поменуто да је саобраћајно – географски положај Пирота врло повољан и то 

му даје могућност развоја транзитног туризма. Пирот се налази на ауто-путу Е-80 који 

представља део коридора 10 односно његов крак Ц. Близина границе са Бугарском је 

најзначајнија повољност за развој транзитног туризма.велики број људи из Бугарске и 

Турске сваког дана пролази кроз Пирот, где се углавном прави пауза од дуге вожње, па 

касније настављају путовање до свог циља. То се може искористити на начин који ће 

довести до развоја туризма, изградње нових и уређења постојећих туристичких 

капацитета, што ће утицати на целокупно становништво Пирота и на повећање броја 

радних места и прихода од туризма. 
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9. SWOT АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКИХ АТРАКТИВНОСТИ 
ПИРОТА 

 

Swot анализa служи за боље упознавање предмета истраживања како би се 

процениле снаге, слабости, прилике и претње. У овом случају, рађена је swot анализа за 

подручје пиротског краја и то у вези са његовим туристичким атрактивностима. 

 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Повољан саобраћајно – географски 
положај у односу на ауто-пут Ниш – 

Софија  

Недовољна опремљеност туристичком 
инфраструктуром дуж ауто-пута Ниш – 

Софија  
Лош квалитет постојеће саобраћајне 

инфраструктуре 
Недовољна примена савремене 

саобраћајне инфраструктуре 
Богатство и разноврсност природних 

туристичких ресурса 
Недовољна искоришћеност туристичких 

ресурса 
Богатство и разноврсност антропогених 

туристичких ресурса 
Неуређеност природних и антропогених 

садржаја у околини 

Културне манифестације Одсутност промоције туристичких 
атрактивности 

Разновврсне групе потрошача 

Недовољан пласман туристичке понуде 
Пирота на тржишту 

Неедуковани туристички радници 
Непостојање специфичног асортимана 

производа 
Непостојање организованог наступа 

на тржишту 
Етнографско наслеђе и архитектура Непостојање локалне водичке службе и 

информативних пунктова Постојање традиционалних делатности и 
заната 

Велики број потенцијалних туристичких 
локалитета и излетишта Непостојање туристичке сигнализације 

Близина Старе планине Лоши хигијенски услови објеката у 
околини 

Завојско језеро 

Недовољна укљученост државних и 
локалних органа, јавних инситуција у 

развој туризма 
Слаба опремљеност квалитетним 

смештајним капацитетима 

Очувана животна средина Недовољна едукација становништва о 
феномену туризма 
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МОГУЋНОСТИ (ШАНСЕ) ОПАСНОСТИ (ПРЕТЊЕ) 

Регионална и међународна сарадња 
Развој туристичке понуде и 

стварањепозитивне слике код туриста 
није једноставан и јефтин процес 

Сарадња са околним и другим 
општинама 

Недостатак финансијских средстава за 
развој и промоцију туристичке понуде 

Све веће интересовање за специфичним 
видовима туризма (рурални, пословни и 

сл.) 

Недовољно ангажовање и улагање 
државних органа у развој туризма 

Краћи, али чешћи одмори запосленог 
становништва указују на посећеност и 

ван сезоне 

Развој домаће и стране конкуренције 
(јефтиније дестинације) 

Могућност развоја екотуризма с 
обзиром на повећану свест туриста о 

заштити животне средине 
Недостатак стручних кадрова 

План изградње ауто-пута Ниш – 
Димитровград  Нижи животни стандард становништва 

Развој Старе планине као туристичког 
центра 

Недостатак предузетничког духа и 
маркетиншког начина размишљања 

 

Када је једном утврђено све што подразумева свот анализа следећи корак је 

осмислити начин како најбоље како искористити снаге и могућности, умањити или 

елиминисати слабости и претње. Због евидентно сложеног задатка, неопходно је овакве 

послове препустити стручњацима. 

 

На основу свот анализе утврђено је да: 

- подручје пиротског краја има природне и антропогене услове који су потребни за 

развој туризма, а такође, и положај Пирота је повољан 

- према извршеној анализи главни проблем представља то што претходно наведени 

природни и антропогени услови нису довољно искоришћени нити на адекватан начин 

представљени на тржишту 

- за активирање пиротског краја као туристичке дестинације потребна је финансијска 

подршка државних и локалних органа 

- треба остварити сарадњу са Бугарском како би се заједно радило на активирању 

потенцијала Старе планине 

- треба радити на стварању такве туристичке понуде која ће, у финансијском смислу, 

бити приступачна свим платежним групама туриста 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Туристичке атрактивности пиротског краја су бројне. Свакако, треба искористити 

њихове потенцијале и на тај начин допринети развоју туризма целокупног краја. У том 

циљу потребна су бројна истраживања како би се проценила њихова вредност и исте 

укључиле у туристичку понуду. 

Повољан положај пиротског краја у великој мери утиче на могућност развоја 

туризма у овом делу Србије, а томе доприносе и остаци из времена византијске, бугарске и 

турске управе као и његова бурна историја. 

Акценат се ставља на природне туристичке атрактивности од којих посебно треба 

истаћи Стару планину и Завојско језеро. Стара планина је планински туристички центар у 

развоју, док Завојско језеро, иако недовољно развијено, има велике могућности које су 

недовољно искоришћене. Свакако, не треба занемарити ни остале вредности попут 

манастира и чувеног музеја. 

Да би се наведене вредности укључиле у туристичку понуду потребно је радити на 

активирању како најатрактивнијих, тако и осталих туристичких потенцијала. За све то 

потребно је обезбедити финансијску подршку, ангажовати стручњаке из различитих 

области, изградити пратећу инфраструктуру. Да би се ова идеја реализовала неопходна је 

помоћ надлежних органа, како локалних, тако и оних на нивоу Републике Србије. 

Велику пажњу треба поклонити и заштити животне средине односно радити на 

томе да се средина загађује у најмањој могућој мери и да се, приликом развоја туризма, 

утицај човека што мање одражава на природу и остале вредности. 

Велика количина материјалних средстава потребна за реализацију плана развоја 

туризма је највећа препрека његовом остварењу. 

Овај рад написан је са намером да се укаже на постојање великог броја туристичких 

атрактивности које треба искоритити приликом развоја туризма. У SWOT анализи указано 

је на снаге и слабости, као и на шансе и опасности које треба детаљно проучити како би се 

помогло у сагледавању свих предности и недостатака овог краја. Предности треба 

искористити, а недостатке санирати или их свести на минимум јер једино на тај начин 

могуће је да се туризам Пирота и околине стално развија и тако доведе на највећи могући 

ниво. 
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