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УВОД 

 

Услужне делатности у свету преузимају примат и све је већи број људи и капитала 

везан за њих, што намеће потребу преструктуирања привреде у Србији. То се одразило 

кроз већа улагања у туризам у нашој земљи, формирање њеног туристичког производа и 

јачање одређених подручја као примамљивих туристичких дестинација. 

У складу са основним дугорочним циљевима и концептом развоја утврђена је 

класификација туристичких дестинација Србије. У тој подели Тимочки крај, поготово 

општина Књажевац, остао је заборављен и није му посвећена адекватна пажња. 

Иако по својим карактеристикама: културно историјско наслеђе, повољан положај, 

постојећа културна и туристичка понуда и бројне манифестације, има услове за то. То је 

први задатака у развоју туризма Туристичке организације општине Књажевац, тј, 

заузимање места на туристичкој мапи Србије, са заокруженом и полифункционалном 

туристичком понудом, која ће задовољити захтеве домаће, али и стране туристичке 

тражње. 

Србија је на историјској прекретници јер пролази завршне реформе. Догађају се 

фундаменталне промене у туризму у којима Србија жели да узме свој део колача, с 

обзиром да је досад био мало искоришћен потенцијал за њен привредни раст. Србија 

данас има само компаративне, а не конкурентске предности у туризму, а није ни 

стратешки позиционирана на туристичком тржишту.  

Србија мора подићи атрактивност својих туристичких производа. Отуда се смисао 

туристичке политике Србије своди на изградњи конкурентске предности њених 

туристичких кластера. 

Предмет овог рада обухвата приказ и анализу туристичких потенцијала  Књажевца, 

са акцентом на  улогу туристичке ораганизације у развоју туризма општине Књажевац. 
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1. Положај општине Књажевац  
  

Књажевачки крај заузима југоисточни део 

Тимочке крајине. Општина Књажевац се налази у 

источном делу Србије, уз границу са Републиком 

Бугарском, као најјужнији град Тимочке крајине. 

Простире се дуж целог слива Трговишког Тимока, 

у доњем сливу Сврљишког Тимока и у горњем 

сливу Белог Тимока. На истоку, према Бугарској, је 

оивичен масивом Старе планине. Југозападну 

границу чине брда и огранци планине Тресибаба и 

виса Јаловик. Са севера граница је планина 

Тупижница и висови Тумба и Здравац, а са запада 

границу представљају висови Слемен и Крстац. Са 

севера се граничи са општинама Зајечар и 

Бољевац, са запада су општине Сокобања и 

Сврљиг, а са југа Бела Паланка и Пирот.  

   Карта 1. Положај општине Књажевац  

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Највиша тачка на територији општине Књажевац је Миџор на Старој планини 

(2.169 м надморске висине), који је и највиши врх у Републици Србији. Најнижа тачка је 

176м надморске висине и налази се у Књажевачкој котлини. Општина Књажевац се убраја 

у веће општине у Србији. Простире се на 1.202 км² и по површини је четврта општина у 

Србији. Простире се у правцу северозапад-југоисток. Општина има укупно 86 насеља, 

укључујући и град Књажевац, у којима према последњем попису из 2011. године, има 

32.763 становника.  Територију општине чине три антропогеографске целине: Тимок, 

Заглавак и Буџак.1 

Тимок или Тимочина, како се у народу назива, захвата већи део територије 

општине Књажевац. Пружа се од подножја Тресибабе код Књажевца, преко насеља 

Минићево до Вратарнице на северу и обухвата 50 насеља, међу којима је и сам Књажевац. 

У шири простор Тимока улази и неколико сокобањских и сврљишких насеља. Са Црном 

реком овај простор повезује Вратарничка клисура, са Бољевцем Бучјанска преседлина, а 

са Сврљигом кршевита Сврљишка клисура. Веза са Заглавком је непосредна, јер је овај 

рејон само његов природни наставак. Назив Тимок је изведен, како се претпоставља, од Т-

м – тама и аqуа – вода. Трачким спајањем ове две речи наводно се добио назив Тимахос, 

који су Римљани преобликовали у Тимацум, а Словени најпре у Тимак, а потом у Тимок.2  

 

                                                           
1 Стојадиновић Б. Јавно информативно предузеће, 1990. 34 стр 
 
2 Челаковић Б. Тимок, Заглавак, Буџак, Сврљиг,  Службени гласник, 2012. 12 стр   5 
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Заглавак је као антропогеографску целину, почетком XX века, проучио Маринко 

Станојевић користећи Цвијићева упутсва. По Маринку Стојановићу Заглавак се пружа на 

истоку до огранака Старе планине на граници Србије и Бугарске, на северу до 

Радичевачке и Јелашничке реке. Јужну границу чини долина Трговишког Тимока, а 

западну подгорје западног планинског сплета. На овом подручју се данас налазе 22 сеоска 

насеља. Становништво је староседелачко, али има и досељениика из пиротског краја, 

Бугарске и са Косова. Назив Заглавак није објашњен у стручној историјској литератури. 

Једино објашњење по народном предању, да је крај заглављен између Берчиновачке косе, 

пограничног зида Старе планине и косе која пролази између насеља Алдинац и 

Репушница.3  

Буџак је трећа антропогеографска целина у књажевачком крају. Насеље Кална је 

центар ове предеоне целине, која се простире у горњем току Трговишког Тимока. На 

истоку се протеже до административне границе са Бугарском, а на западу до огранака 

планине Тресибаба. На овој територији се налази 14 насеља. Природна веза са Заглавком и 

Књажевцем је клисура Коренатац, изнад Горње Каменице. На самој државној граници се 

налази превој Свети Никола, преко којег је у турско доба водио пут из источних делова 

Видинског санџака у његове западне делове. Назив Буџак, према претпоставкама, потиче 

од турске речи која означава угао или ћошак. Предео је у самом ћошку општине 

Књажевац, посматрано по географском положају и веома је неприступачан. У народу 

постоји још један назив „Пиротска ћуприја“. 4 

1.1.  Географски положај  

 

Књажевачки крај је планински предео са израженијом равницом око Белог Тимока. 

Испресецан је великим планинским висовима, огранцима Старе планине на истоку, 

Тупижнице на северу и Тресибабе на југозападу, између којих су заглављене котлине 

мањих или већих димензија. Највећа је Књажевачка котлина у којој је смештен град. На 

планинској греди Старе планине налазе се највиши висови у књажевачком крају који се 

издижу од 1.200 м до 1.750 м надморске висине. Са овог природног бедема се одвајају 

многе косе и брда која се шире по источном делу краја.  

Планинске стране, а посебно западне падине Старе планине, су богате изворима из 

којих се у подножју формирају реке и речице, које се уливају у један од три Тимока. 

Трговишки Тимок тече са југоистока, док Сврљишки Тимок тече са југозапада, да би се 

спојили код Књажевца и формирали Бели Тимок који воде односи на север. Ове реке у 

књажевачком крају имају бројне притоке. Занимљиво је да те притоке добијају имена по 

насељу кроз које пролазе, па тако када прође кроз село Валевац назива се Валевска река, 

али тако је само до Каличине када постаје Каличинска река и са таквим називом се улива у 

Бели Тимок. 

                                                           
3 Челаковић Б. Тимок, Заглавак, Буџак, Сврљиг, Службени гласник, 2012. 45 стр 
4 Челаковић Б. Тимок, Заглавак, Буџак, Сврљиг, Службени гласник, 2012. 78 стр 6 
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1.2.  Економско-географски положај  

 

Општина Књажевац има повољан економско-географски положај. Њен положај у 

региону, али и у Србији указује на добру економску повезаност са регионалним центрима 

у окружењу, као и са Београдом. Истовремено је књажевачка привреда значајан чинилац 

укупног развоја региона. Књажевачки крај располаже ресурсима који могу да омогуће 

самосталан привредни развој.  

У прошлом периоду општина Књажевац је била једна од водећих општина 

Зајечарског округа по свим параметрима привредног развоја. Најбољи показатељ 

економско-географских капацитета књажевачког краја је компаративна анализа 

показатеља степена развоја:  

 

Табела 1. – Остварени народни доходак 1981., 1991. и 2001. године (у .000 динара) 

1981.год  Република Србија Зајечарски округ Општина Књажевац 

По становнику 29,6  25,7  26.5  

У индустрији  104.562.774  1.411.102  517.482  

Укупно 298.592.889  3.894.322  1.034.121  

1991.год Република Србија Зајечарски округ Општина Књажевац 

По становнику 30,4  27,3  28,4  

У индустрији 106.361.832  1.528.072  595.357  

Укупно 301.385.142  4.321.154  1.278.999  

2001.год Република Србија Зајечарски округ Општина Књажевац 

По становнику 35,5  31,8  28,2  

У инустрији 89.770.491  1.657.371  297.273  

Укупно 274.954.406  4.647.371  1.116.225  

Извор: РЗС: „Општине у Србији“. Београд 2002. године 

  

           На основу табеле можемо закључити да је у општини Књажевац током 1981. и 1991. 

године остварен већи национални доходак по становнику од просечног у Зајечарском 

округу, али мањи од просека Републике Србије. Подаци из 2001. године указују на 

смањивање просечног националног дохотка по становнику у општини Књажевац, тако да 

је испод просека Зајечарског округа и знатно је нижи од републичког просека.  

Подаци из 1981. и 1991. године уакзују на већи број запослених на хиљаду 

становника у општини Књажевац у односу на округ и републички просек. Анализом 

података из 2001. године може се установити велики пад запослености у општини 

Књажевац, али и у Зајечарском округу и Србији. Треба имати на уму да се у општини 

Књажевац смањује број запослених, али се смањује и укупни број становника.      
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Табела 2. – Број запослених по делатностима 2002.године 

Делатности  Република Србија  Зајечарски округ  Општина 

Књажевац  

Индустрија  643.298  14.519  5.538  

Пољопривреда  68.452  1.089  222  

Шумарсто  7.170  244  45  

Водопривреда  4.053  224  224  

Грађевинарство  88.246  1.711  274  

Саобраћај  109.216  2.025  188  

Укупно  1.907.503  36.239  9.844  

Извор: РЗС: „Општине у Србији“. Београд, 2002.године. 

На основу табеле може се закључити да у општини Књажевац преко 56% од 

укупног броја запослених ради у индустрији. У Републици Србији у индустрији ради 

33,7%, а у Зајечарском округу је у индустрији запослено 40% од укупног броја 

запослених. У општини Књажевац је запослено 27% од укупног броја запослених у 

Зајечарском округу. На основу броја запослених у водопривреди јасно је да се овом 

делатношћу у Зајечарском округу бави само ДВП „Ерозија“ из Књажевца. 

 

1.3. Саобраћајно-географски положај  

 

Саобраћајно-географски положај општине Књажевац можемо сматрати врло 

повољним. Укупна дужина магистралног пута књажевачке општине износи 33 км, 

регионалног 178 км, а дужина локалног пута је 266 км. Локални путеви омогућавају добру 

комуникацију унутар општине, између сеоских насеља и Књажевца.  

Седам регионалних путних праваца омогућава релативно добру повезаност са 

суседним општинама (Сокобања-Књажевац-Пирот; Сврљиг-Кална-граница са Бугарском; 

Бољевац-Бучје-Књажевац; Сврљиг-Божиновац-Књажевац; Мањинац-Дебелица-Минићево-

граница са Бугарском; Књажевац-Боровац и Зајечар-Бучје), док је повезаност са 

Београдом остварена следећим правцима: Књажевац-Ниш-Београд; Књажевац-Зајечар-

Београд и Књажевац-Сокобања-Алексинац-Београд. Стање и опремљеност магистралне, 

регионалне и локалне путне мреже је неадекватно, иако са савременом подлогом и захтева 

хитну реконструкцију и модернизацију. Путеви имају носеће слојеве који су од бетон-

шљунка без хабајућих слојева. На територији општине 17 км регионалних путних праваца 

није асфалтирано.  

Железничку повезаност општина Књажевац остварује пругом Прахово-Зајечар-

Књажевац-Ниш. Овај железнички правац је трећи по значају у нашој земљи, али није 

електрифициран и постоје заговорници његовог укидања. Он повезује део трансбалканске 

магистрале са доњим Подунављем и јужним обалама Јадранског мора. 
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1.4.  Туристичко-географски положај  

 

Општина Књажевац има перифаран положај у односу на главни правац кретања 

туриста у Србији. Налази се на удаљености већој од 70 км од главног туристичког 

коридора у Србији, ауто пута Е-75. Међутим, општина има изузетно повољан положај у 

односу на споредни туристички правац. Реч је од Источно србијанском туристичком 

правцу, који повезује Ђердапску са осталим туристичким регијама у Србији.  

Гледано са аспекта удаљености од већих дисперзивних ценара, општина Књажевац 

има релкативно повођан туристички положај. Од Ниша је удаљена 60 км, од Београда 286 

км, Новог сада 384 км, а од Суботице 478 км. 

2. Природне туристичке вредности општине Књажевац 

2.1. Геоморфолошке одлике  

Књажевачки крај, морфолошки посматрано, има брдско-планински карактер, са 

развијеном шаховском структуром рељефа која је карактеристична за подручје источне 

Србије. Централни део општине Књажевац заузима пространа котлина, састављена од 

Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока, коју окружују планински венци. У 

морфолошком погледу, разликују се планинска и долинско-котлинска целина које су 

међусобно повезане и испреплетане. 5 

Долинско-котлински део захвата 35,1% од укупне површине општине Књажевац. 

Овај део обухвата централне, ниже делове овог краја, надморске висине до 500 метара. 

Овом делу припадају: долина Белог Тимока (између Књажевца и Минићева), долина 

Трговишког Тимока (уски појас од Трговишта до састава са Сврљишким Тимоком), део 

долине Сврљишког Тимока (од Подвиса до Књажевца), као и долине Коритске, Грезанске 

и Валевске реке.  

Планински део окружује долинско-котлински део. Масив Старе планине заузима 

доминантно место, у пределу Заглавка и Буџака према Бугарској. Миџор (2.169 м) 

највиши врх Старе планине уједно представља и највишу тачку општине Књажевац. Стара 

планина се одликује бројним врховима, чија висина опада према северу где се као 

најмаркантнији истичу Тупанар (1.964 м), Жаркова чука (1.848 м), Бабин зуб (1.758 м) и 

Болван (1.434 м). Планинском подручју општине Књажевац припадају и северне падине 

Тресибабе (787 м), као и јужни део Тупижнице (1.162 м) и ниско-планински предели на 

југозападном и западном ободу књажевачке котлине. У висинској структури планинског 

дела општине Књажевац преовлађују ниске планине од 500 до 700 метара надморске 

висине (37,1%), затим планине висине од 700 до 1.000 метара надморске висине (19,2%) и 

високе планине, изнад 1.000 метара надморске висине (8,6%).  

 

 
                                                           
5 Мучај С, Грађа за топографију књажевачког округа,2011. 89 стр 9 
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Слика 1, Стара планина 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

 

Стара планина је једна од најдрагоценијих природно очуваних области у Србији и 

представља највишу и најлепшу планину источне Србије. Стара планина се пружа уз 

српско-бугарску границу од Вршке Чуке на северу, до Димитровграда на југу, а њен венац 

се протеже у дужини од око 100 км. Припада групи малђих веначних планина, познатији 

као Карпатско-балканске планине. Настала је за време алпске орогенезе. Стара планина је 

према територијалном обухвату велика планина са значајним просторима и врховима 

изнад 1.400 метара надморске висине. Благи и оштри успони, простране ливаде, речни 

усеци и долине, разноврсност биљног и животињског света само су нека од обележја ове 

планине. За поједина удубљења претпоставља се да су циркови јер око Миџора постоје 

снежници. Што се тиче климатских услова Старе планине, они су веома повољни, 

нарочито са становишта развоја туризма. Снежни покривач се задржава скоро пет месеци 

годишње на висинама изнад 1.100 метара што представља одличну основу за развој 

зимско-спортског туризма. С друге стране, летњи месеци пружају изванредне услове за 

развој рекреативног туризма.  

Један од куриозитета Старе планине јесте и Бигрени водопад на Стањинској реци, 

који представља омиљено стајалиште путника. На овој локацији постоји обележена 

пешачка и бициклистичка стаза, која води поред тока Бигреног потока и манастира Светог 

Онфурија. Језерца необично плаво-зелене боје сакривена су у густом растињу, неколико 

стотина метара изнад водопада, али су њихове природне лепоте углавном познате само 

локалном становништву. Разноврсност богатсва којима ова планина располаже била је 

разлог да држава стави Стару планину под заштиту 1997. године. Као резервати природе 

проглашени су Бабуин зуб, Драганиште и Голема река, а водопад Бигреног потока има 

статус хидролошког споменика природе. Стара планина пружа повољне услове за развој 

планинског, спортско-рекреативног, ловног, сеоског и других облика туризма. Поред 

Старе планине, Књажевац је окружен још и планинама Тупижница и Тресибаба, али је 

њихов утицај на развој овог краја знатно мањи у погледу туристичких функција.  
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Тупижница (1.162 м) је кречњачка планина купастог облика која се пружа 

североисточно од Књажевца и препознатљива је по репетитору који се налази на самом 

врху планине. Припада источној зони млађих веначних планина, средњем планинском 

појасу и има меридијански правац пружања. Простире се између Књажевца и Бољевца и 

позната је под именом Ласовачка планина. На западу се завршава високим стеновитим 

одсеком, а на истоку има изглед благо нагнутог платоа. С обзиром да се ради о кречњачкој 

планини, честа је појава крашких облика у рељефу. У хидро-морфолошком погледу ова 

планина је карактеристична по постојању јама. Највећа је „Леденица“, хладни 

спелеолошки објекат у којој се снег и лед задржавају и до осам месеци годишње, као и 

„Давидова пропаст“, дубока стотинак метара. Тупижница је позната и због свог ловишта, 

у оквиру кога се налази и резерват за јеленску дивљач. Због свог купастог облика ова 

планина није била атрактивна за насељавање, али је зато омиљено излетиште и место 

традиционалног изласка на првомајски уранак.  

На Тупижници се традиционално одржава републичка планинска акција „Дани 

јогрована“, као и „Успон на врх Тупижнце“ из села Бучје у које се може доћи асфалтним 

путем из Бољевца или из Књажевца. Лаганим ходом од центра села па до врха може се 

стићи за око три сата. У првом делу стазе креће се уређеним колским путем са благим 

успоном. Средњи део стазе је мало стрмији и пешачи се кроз шуму, док је трећи део стазе 

лагана шетња по гребену, а све 

време успона пружа се предиван 

поглед на околна села и планину 

Ртањ. Поред потенцијала за ловни 

туризам, Тупижница пружа повољне 

услове и за параглајдинг, брдско 

пењање или брдски бициклизам, док 

услови за развој планинског туризма 

нису повољни. Од 2010. године се на 

Тупижници одржава такмичење у 

параглајдингу међународног типа. 6   Слика 2. Тупижница 

                                                       Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Тресибаба (787 м) је Карпатско-Балканска планина средњег планинског појаса. 

Простире се јужно од Књажевца и преко ове планине се остварује комуникација са 

Понишављем и јужним Поморављем. Овде пролази један од значајнијих магистралних 

путева у овом крају Књажевац-Ниш и железничка пруга Ниш-Књажевац-Зајечар-Прахово. 

На Тресибаби је утврђено постојање каменог угља, али због неекономичности 

експлоатације рударство није развијено. Тресибаба је богата шумом и релативно је добро 

насељена, а као најзначајнија, истичу се села: Понор, Крента и Мучибаба. Ова планина не 

пружа повољне услове за развој туризма. 7 

                                                           
6 Сибиновић М. Фактори и фазе економско географског развоја Књажевца, 2008, 112 стр 
7 Стојадиновић Б. Јавно информативно предузеће, 1990, 56 стр 11 
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Клисура Ждрело се налази у атару села Стогазовац, а у народу је позната и као 

Књажевачки метеори. Усечена је у глиновите кречњаке и глинце из периода доње креде. 

Старост стена процењује се на око 100 милиона година. Дужина клисуре је око 300 м. 

Кроз Здрело протиче Зубетиначка река која уласком у село Стогазовац мења име у 

Стогазовачка река. Кречњачке стене се издижу до висине од 70 до 80 м и специфичних су 

формација. Највише литице су Лисичји камен, који се још назива и Момин камен или 

Девојачки камен, као и Здравачки камен. До врха ове литице стиже се путањом у близини 

цркве. Одатле се пружа предиван поглед на клисуру и село. Ширина клисуре у најнижем 

делу, на самом дну, износи 2 до 3 м и ово је био једини пролаз пре просецања пута кроз 

клисуру.  

На дну клисуре, у кориту реке налази се извор кога локално становништво назива 

„Божја трпезица“. Извор има лековито дејство за очне болести. Поред извора пронађен је 

римски жртвеник, што доказује постојање овог извора још у античко доба. Дно клисуре је 

карактеристично по великом броју обрушених блокова стена који су допринели стварању 

великих вирова, као што су: Сињи вир, Телчин вир и Петковски вир. С обзиром да се ради 

о кречњачком терену пећине су честа појава. Вулина пећина се налази на левој страни 

клисуре, у близини излаза из клисуре. Отвор пећине је полукружног облика висине око 2 

м, ширине 8 м и дужине 11 м. Маркова пећина се налази на десној страни клисуре, испод 

врха брда Кулиње и тешко је приступачна. Отвор кружног облика висине око 4 м и 

дужине 5 м. Таваница ове пећине се нагло спушта. По предању ово је пећина Марка 

Краљевића у којој је он често боравио. По дну пећине су видљиви „отисци“ његових 

стопала, а у унутрашњем зиду је удубљење у облику потковице које је „направио“ Марков 

коњ Шарац. Од антропогених вредности ове клисуре издваја се црквица Видовдан, коју је 

по предању изградио цар Лазар. У близини села виде се зидови и темељи старог града са 

кулом, али упркос разним истраживањима, до данас није познато порекло овог града. 

Претпоставља се да потиче из античко-византијског доба, за време владавине Јустинијана, 

који га је можда саградио у одбрамбене сврхе. 

 

2.2. Климатска обележја  

 

У научној литератури, клима књажевачког краја се често дефинише као прелазна 

варијанта између умерено-континенталне климе и климе влашко-понтијског басена на 

северу и планинске климе на југоистоку, због чега се, у мањој или већој мери, осећају 

утицаји различитих климатских типова.  

Климу Књажевца одређује континентални положај општине, односно отвореност 

ка Влашко-понтијском басену и источној Европи, као и удаљеност од Јадранског и Црног 

мора. Масивом Старе планине општина је затворена према истоку и на том простору се 

јављају различите климатске карактеристике у зависности од надморске висине.  
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Улога туристичке организације у развоју туризма општине Књажевац 

 

Најхладнији месец у години је јануар, са просечном температуром -1оС. Број дана 

са температуром нижом од 0оС нагло расте са надморском висином. На највишим 

деловима Старе планине број дана са негативном температуром прелази 100 дана у 

години. Најтоплији месец је јул са средњом температуром од 20,9оС, док је средња 

годишња температура општине Књажевац 10,5оС. Минимална температура, забележена у 

зимским месецима износи -15оС, а максимална температура забележена током лета износи 

40оС. Прелази годишњих доба, односно из зиме у лето и из лета у зиму су поступни. Јесен 

је топлија од пролећа, али се током пролећа излучи највећа количина падавина. (РХМЗ 

Београд, 2014)  

Општина Књажевац годишње прими у просеку 625,7 мм падавина. Број кишних 

дана се креће од 108 до 127 дана. Долински делови општине Књажевац највеће количине 

падавине приме током пролећа, а најмање током зиме. На вишим деловима Старе планине 

максимум падавина је у пролеће, а минимум током зиме, док у нижим деловима ове 

планине максимум падавина је током лета. Број дана са снежним покривачем највећи је у 

децембру, јануару и марту, а дужина снежног покривача се креће од 40 до 150 дана, у 

нижим деловима до 31 дан. Број снежних дана је веома битан фактор развоја зимско-

спортског туризма, пре свега на Старој планини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1. Годишњи преглед падавина у општини Књажевац за 2007. годину. 

Извор: Климатолошка станица Књажевац, 2007. година. 

 

Најјачи ветар који дува на овом простору је кошава, а јављају се још и ветрови са 

запада који су суви током зиме, а у летњем периоду доносе кишу, као и ветрови са Старе 

планине који дувају углавном у пролеће и ветар са југа који за време пролећа доноси 

кишу, а у летњем периоду је сув. Сви ветрови који дувају на подручју општине Књажевац 

су умерене јачине 1,8-2º Бофорове скале.  

Облачност је највећа током зиме, а најмања током летњих месеци. Пролећа су 

облачнија од јесени, што условљава и веће количине падавина. 
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Улога туристичке организације у развоју туризма општине Књажевац 

 

2.3. Хидрографска обележја  

 

Хидрографске особине општине Књажевац представљене су карактеристикама 

свих вода на њеној територији. На подручју општине Књажевац развијена је разграната 

хидролошка мрежа, која је значајно условљена хидро-геолошким, педолошким, 

вегетационим и климатским карактеристикама ове области. Најзначајнији су: Сврљишки 

Тимок, Трговишки Тимок и Бели Тимок.  

 

Сврљишки Тимок кроз општину протиче 

дужином од 56 км. Настаје спајањем трију крашких 

река Пајашке, Висовске и Козјачке реке у источном 

делу Сврљишких планина, на надморској висини од 

575 м. После подземног тока од 800 метара поново 

избија изнад села Периша у општини Свљиг из мање 

пећине који народ назива Врело, а затим тече 

вијугавим током кроз долину, претежно на запад, а од 

Округлице и Сврљига на север-североисток и даље на 

север. Тече кроз широку и плодну долину дугу 20 км, у 

којој је и варошица Сврљиг. Низводно река протиче 

малом Варошком котлином, а затим се пробија кроз 

Сврљишку клисуру. По изласку из клисуре река улази 

у плитку долину и тече до Књажевца. Кроз клисуру 

пролази и железничка пруга Ниш-Зајечар-Прахово.  

     Слика 3. Сврљишки Тимок 

    Извор: www.toknjazevac.org.rs 

У њој је пробијено 19 железничких тунела, који пресецају укљештене меандре. Од 

састава Пајашке, Висовске и Козјачке реке па до ушћа Манојличке и Околишке реке тече 

као Турија, а по примању Изворске реке тече као Сврљишки Тимок, све до састава са 

Трговишким Тимоком у Књажевцу. Дужина вододелнице слива Сврљишког Тимока 

износи 126,5 км, а површина слива је 722 км². Десне притоке су: Манојличка, Околишка, 

Изворска и Жлнска река, а леве: Гулијански поток, Плавачка, Калиничка, Бела и Грезанска 

река. Био је познат по чистој, бистрој и доста хладној води, све до 70-их година, када 

почиње загађивање. Прво у његовом току кроз Сврљиг, што је проузроковало нестајање 

ракова и ретких врста риба, индикатора чисте воде, а затим и у другим деловима реке. 

Трговишки Тимок кроз општину Књажевац протиче у дужини од 47 км. Настаје 

од Црновршке и Стрме реке на Старој планини, са северозападне стране Миџора. Река 

протиче кроз уску долину, дубоку 500 м. Низводније прелази у клисуру са местимичним 

изгледом кањона који је низводно од ушћа Габровачке реке непроходан у дужини од 3,5 

км. У близини Књажевца река пролази кроз Коренатачку клисуру.  
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Улога туристичке организације у развоју туризма општине Књажевац 

 

Она лажи између села Штрпца и Трговишта (по коме је река и добила назив) и 

повезује Књажевачку котлину са узводним делом долине. Трговишки Тимок је бујичног 

карактера, иако има мањи пад од Сврљишког Тимока (око 3%). Дужина вододелнице је 

112 км, а површина слива 543 км². Десне притоке су: Иночка, Каланска, Габровачка, 

Татратска, Алдинска и Штитарска река. Занимљиво је да левих притока нема, изузев 

повремених бујичних токова, који настају изливањем већих количина падавина у кратком 

временском периоду.8 

Бели Тимок или Књажевачки Тимок, како је раније био познат, кроз општину 

Књажевац тече у дужини од 15,6 км. Настаје спајањем Сврљишког и Трговишког Тимока 

на југу Књажевачке котлине на 209 м надморске висине. Тече плодном равницом ширине 

5 км, а од села Равна пробија се уз подножје Тупижничког масива и тако наставља ток до 

Вратарничке клисуре. Под овим називом тече до ушћа Црне реке, северозападно од 

Зајечара, одакле се зове само Тимок. Долина му је широка и густо насељена. Река образује 

и меандре који успоравају отицање и изазивају изливање воде приликом отапања снега у 

сливовима њених саставница, као и после јачих и дужих киша. Дужина вододелнице 

износи 223 км, а укупна површина слива је 2.156 км².  

Спајањем са Црним Тимоком, северозападно од Зајечара формира се ток Тимока 

који се улива у Дунав јижно од Подујевца. Већина притока пресуши у току летњег 

периода, а међу њима највеће су: Јелашничка, Коритска, Селачка, Грлишка и Лубничка 

река. Главне притоке су Јелашничка и Коританска река с десне и Грлишка и Лубничка 

река са леве стране.  

На Грлишкој реци изграђено је и вештачко језеро запремине 12 милиона м³, а 

његова основна функција је снабдевање водом. Бели Тимок је почетком јула 2007. године 

два пута доживео еколошку катастрофу, након изливања амонијака из књажевачких 

фабрика и канализације.  

Поред река на територији 

општине Књажевац постоји и 

термални извор познат као „Бањица“ 

или „Ргошка бања“, по називу села на 

чијем се атару налази. „Бањица“ је 

смештена на десној обали Сврљишког 

Тимока, између села Ргоште и рудника 

Тресибаба и Подвис, 5 км југозападно 

од Књажевца, у северној подгорини 

Бучине, огранка Тресибабе.                         Слика 4. Ргошка бања 

www.toknjazevac.org.rs 
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На овом простору постоји читав низ извора који избијају на водоносном раседу 

дужине 800 м. Бања је позната од давнина, а извори су сматрани „светим местом“, о чему 

сведочи камени масив на коме су стајали кипови посвећени божанствима лековитих вода. 

Прво камено купатило саграђено је 1910. године, на месту некадашњег римског купатила.  

Квалтитет воде до сада није искоришћен на адекватан начин. Бања није туристички 

валоризована, не постоје смештајни капацитети, а једни вид искоришћавања овог 

природног добра је купање у највећем површинском извору „Вир“, површине 5 м² и 

највеће дубине око 1,5 м. Вода из ивора „Вир“ уређеним каналом отиче у Сврљишки 

Тимок и окарактерисана је као субтермална (20-37ºС), а са терапеутског гледишта 

сврстава се у хипотерме. Анализама хемијског и лековитог састава воде утврђено је 

присуство селена, радона, магнезијума, флуора итд. вода је погодна за лечење дисајних 

органа, ишијаса, реуматизма и неких нервних обољења.9 

У плану је изградња смештајних капацитета, аква парка и спа центра. Тиме ће бити 

створена материјална база за пријем и боравак туриста. Ргошка бања својом водом 

снабдева Комплекс базена „Бањица“. Он обухвата отворен олимпијски базен дубине 2,20 

м, базен за децу дубине 60 цм са мини аква парком, ресторан и неколико спортских терена 

за одбојку на песку, мини фудбал, кошарку. Успешни пливачи и ватерполисти користе 

погодности базена током својих припрема. На базену „Бањица“ припремали су се: Нађа 

Хигл, Милорад Чавић, Репрезентација Грчке, многи спортски клубови из Србије и 

околних земаља. 

 

а) Квалитет вода  

Квалитет воде се одређује на основу три критеријума: сапробности воде, количини 

укупног остатка при испаравању и биохемијске потрошње кисеоника за пет дана. 

Сапробност показује бактериолошке особености воде. Променом квалитета воде мењају се 

и организми који је настањују. Укупни остатак при испаравању показује промене у 

количини органиских и анорганских материја. Биохемијска потрошња кисеоника за пет 

дана представља потрошену количину кисеоника раствореног у води, за процес 

оксидације и разлагање органских материја тј. за биолошко самопречишћавање воде. На 

основу ових критеријума дефинишу се следеће класе вода: 10 

• Класа 1 су чисте воде, које у свом природном стању могу да се употребе за јавне 

водоводе, водоводе прехрамбене индустрије и оних којима је за технолошки процес 

неопходна вода квалитета „вода за пиће“. У рекама ове класе вода живе најплеменитије 

врсте риба из породице Салмонидае. На територији општине Књажевац овој класи 

припадају воде у речним токовима планинских река: Иночка река, Каланска река, 

Габровачка река, Алдинска река, Татратска река и горњи токови Штитарске реке и 

Грезанске реке.  

                                                           
9 Стојадиновић Б., Јавно информативно предузеће Књажевац, 1990. 102стр 
10 Гавриловић Љ., Дукић Д., Реке Србије 2002, 59 стр 16 
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• Класа 2 су воде погодне за купање, спортове на води и гајење рибе из породице 

Цупринидае. Уз одговарајуће кондиционирање воде ове класе могу да се користе за 

водоснабдевање становништва и тзв. „осетљиве индустрије“. На територији општине 

Књажевац воде друге класе су речни токови: Стогазовачка река, Калиначка река, Изворска 

река, Жлнска река, горњи токови Трговишког Тимока и Јелашничке реке и доњи токови 

Штитарске реке и Грезанске реке.  

• Класа 3 су воде погодне за наводњавање, индустрију (изузев фармацеутске и неких 

грана прехрамбене индустрије) и узгој риба. Кондиционирање ове воде за пиће је могуће, 

али је у нашим условима неекономично. Овој класи воде у општини Књажевац припадају 

Сврљишки Тимок, доњи ток Трговишког Тимока и Бели Тимок.  

• Калса 4 су воде загађене преко максимално дозвољене концентрације. Привредно су 

потпуно неупотребљиве, осим за пловидбу и хидроенергетику. На територији општине 

Књажевац до сада није било таквих вода.  

Овако висок квалитет воде омогућава повољна геолошка подлога, али и 

ненасељеност планинских простора, тако да су сви потенцијални загађивачи вода 

елиминисани. Равничарски токови поседују воду нешто лошијег квалитета, а разлог су 

велики број насеља и књажевачка индустрија, која отпадне воде углавном одлаже у речне 

токове. Воде Белог Тимока се користе само за наводњавање, док се купање не 

препоручује. 

2.4. Биогеографске особине  

 

Данас је све више наглашена потреба за одржавањем и унапређењем флоре и фауне 

јер је она од великог значаја за људско друштво. Природа је, у савременом свету, све више 

подређена човеку, његовим потребама, али и његовом немару. Биогеографске одлике 

општине Књажевац су производ деловања како друштвених, тако и физичко-географских 

фактора. Флора и фауна су у раној фази развоја људског друштва биле пресудне за 

преживљавање становништва, док је данас њихов утицај знатно шири. Првенствено се 

огледа у природним потенцијалима за развој туризма, а ту се посебно мисли на естетске 

карактеристике предела које могу представљати погодност за бављење рекреацијом. 

Процесом траспирације и испаравања троше се велике количине топлоте, због чега је 

изнад зелених површина током лета температура знатно нижа, а у току зиме знатно виша 

у односу на пределе који нису под вегетацијом, што се у великој мери односи и на већа 

насеља у којима током лета владају несносне врућине. Свежина вегетационог покривача, 

посебно шума, је изузетно привлачна за рекреацију градског становништва. Укупна 

површина шума и шумских засада на територији општине Књажевац износи 43.243 ха, и 

то на три комплекса: Тресибаба, Тупижница и Стара планина. Поред туристичког, 

наглашен је и еколошки чинилац који се огледа кроз заштиту земљишта од ерозије, 

заштиту изворишта воде за пиће, заштиту од јаког дејства ветра.  
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Посматрајући висинске зоне, на висинама изнад 1.000 м највише има субалпске 

букве и смрче, затим планинске букве у комбинацији са пропланцима. Изнад 1.000 м 

заступљене су шуме храста китњака, а у нижем појасу доминирају шуме храста и граба. У 

свим типовима шума јавља се и богата приземна флора и жбунасте врсте као што су 

боровница, малина, клека, здравац, шумарица и др. Такође, квалитет овог подручја 

употпуњује и разноврсно лековито биље, међу којима су најзначајније: коприва, кичица, 

јагорчевина, жалфија, дан и ноћ, дивље малине, гороцвет, велебиље, божур, босиљак, 

мајчина душица, маслачак, медвеђе грожђе, мразовац, перуника, подбел, падубица, 

сапуњача, ситница, татула, чемерика, хајдучка трава и др.11 

Књажевачки крај представља веома погодно подручје за формирање станишта 

великог броја животињских врста. Најзаступљеније су следеће врсте дивљачи: трофејна 

дивљач, срнећа дивљач, фазан, видра, зец, вук, лисица дивља свиња и др. Велика 

заступљеност и разноврсност дивљачи омогућује развој ловног туризма, који представља 

један од најпрофитабилнијих видова туризма у развијеним земљама. 

  

Лов, као спортско-рекреативна делатност, у књажевачком крају има дугу 

традицију. Као хоби, лов се појавио у књажевачком крају 1833. године, након ослобођења 

од Турака. Савез ловачког удружења основан је 1876. године и бројао је 27 чланова. Рад 

удружења прекидају ратови, али је обновљен 1954. године. Данас на простору општине 

Књажевац постоје три ловачка удружења:  

 

 Ловачко удружење „Минићево“, је 

удружење са традицијом дугом више од 110 

година, које газдује ловиштем „Клисура“. 

Ловиште се простире од Старе планине на 

истоку, до Тупижнице на западу. Кроз 

ловиште пролази магистрални пут Ниш-

Зајечар, као и река Бели Тимок. Површина 

ловишта је 20.050 ха.  

 

 Слика 5. Ловачко удружење „Минићево“  

Извор: www.lovac-minicevo.com 

Удружење газдује ситном дивљачи (зец, фазан, пољска јаребица, шљука, препелица 

и др), и крупном дивљачи (дивља свиња, срна и јелен, а од предатора ту су вук, шакал, 

дивља мачка, куна и лисица).  

 

                                                           
11 Стојадиновић В., Милошевић М., Илијић Б., Књажевац, о завичају од А до Ш, 78 стр                  18 
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 Ловачко удружење „Миџор“, са седиштем у Кални, газдује ловиштем 

„Бабин зуб“ чија површина износи 28.000 ха, од чега ловне површине 

обухватају 24.000 ха. Удружење поседује три ловачке куће. Стално гајене 

врсте дивљачи у ловишту су јелен, срна, дивља свиња, зец, пољска јаребица 

и јаребица камењарка.   

 

 Ловачко удружење „Књажевац“ управља ловиштем „Тресибаба“ које 

захвата територију града Књажевца и 55 села у околини. Простире се на око 

68.000 ха, од чега је 48.000 ха у приватној својини. У ловишту се гаји, чува и 

лови: јаребица, препелица, дивља патка, гуска, фазан, зец, срна, дивља 

свиња и јелен, а посебно јаребица камењарка и шумска шљука. Поред ових 

врста доминирају и предатори, као што су лисица, јазавац, дивља мачка, 

куна белица, шакал и вук који представља посебну ловну атракцију и изазов 

за сваког ловца.  

 

На територији општине Књажевац постоји и удружење спортских риболоваца 

„Бели Тимок“. Организација постоји још од 1947. године. Воде Сврљишког, Трговишког и 

Белог Тимока и њихових притока представљају прави мамац за риболовце. У њима живе: 

кркуша, клен, па чак и пастрмка у подножју Старе планине. 

 

3.Друштвено-географске карактеристике општине Књажевац  

 

3.1. Историјат 

 

Књажевачки крај је насељен још у време праисторије. О томе сведоче бројна 

станишта на Бараници, Шкодрином пољу, Дубрави, као и пећински цртеж коњаника у 

Габровници и други многобројни археолошки налази. Плиније, антички хроничар, 

представља овај крај као део римске провинције Мезије у којој су живели Мези, Трачани, 

Дарданци, Трибали, Тимахи који су са словенским племенима образовали староседелачко 

становништво Тимочана. Римско утврђење Тимацум минус код села Равна, са бедемима и 

деловима насеља представљају период историје овог краја до средњег века. Такође, у 

самом граду су пронађени остаци другог касноантичког града Тимацум маиус. 

О средњевековном периоду сведоче градови Равна и Кожељ, црква Свете 

Богородице у Горњој Каменици и манастир Свете Тројице у Доњој Каменици, које су 

грађене у XВ веку, као и први трагови Гургусовца. Гургусовац се први пут помиње у 

турским пописима из 1455. године, али из тог периода има веома мало података. Запис из 

XВИИ века представља Гургусовац као војно утврђење са 46 турских и 120 хришћанских 

кућа.               
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Први српски устанак је захватио књажевачки крај 1807. године кад је Хајдук Вељко 

напао Гургусовац, али га је заузео тек након српско-руске победе на Малајници. Турци 

поново освајају Гургусовац након српског пораза на Чегру. 1813. године, падом Србије, 

турци опет освајају Гургусовац под чијом влашћу се налази све до ослобођења од турака и 

припајања матици Србији 1833. године. У граду је остала Гургусовачка кула, озлоглашени 

затвор за политичке затворенике, који је познатији под називом „Српска Бастиља“.

 Озлоглашена кула је наредбом Књаза Милоша Обреновића запаљена, а грађани су 

њему у част 1859. године променили име града у Књажевац. Политичко стање у земљи, 

тешке економске прилике после рата као и увођење нових пореза довело је до Тимочке 

буне 1883. године. Повод за подизање буне био је прикупљање оружја од народне војске, 

тако је буна захватила и Књажевац и Књажевачки округ октобра 1883, а један од 

покретача буне је био књажевчанин Аца Станојевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Књажевац између два светска рата 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Период између два рата ће остати упамћен по осетном развитку књажевачке 

општине, отварању разноврсних занатских радњи и радионица, као и првих индустријских 

капацитета: кожаре, циглане, винског подрума... тако да Књажевац добија све елементе 

градске средине. У Књажевцу, Други светски рат је започео демонстрацијама против 

потписивања пакта о приступању Југославије Тројном пакту марта 1941. године, као и 

окупацијом града 11. априла 1941. године од стране Немачке. После дугих борби 

Књажевац је ослобођен 10. октобра 1944. године.  

Убрзани развој књажевачког краја отпочиње 1960. године изградњом индустријске 

конфекције „Бранка Динић“, фабрике обуће „Леда“, индустрије трактора и машина „ИМТ“ 

и Тимочке индустрије намештаја „Тина“. Такође, вински подрум прераста у ППК 

„Џервин“. У периоду од 1970. до 1985. године су подигнути објекти по којима се 

препознаје сам град, као што су: Дом културе, Дом здравља, Предшколска установа са 

мрежом вртића, више стамбених блокова, итд.      20 
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3.2. Становништво 
 

3.2.1. Порекло и досељавање становништва  

 

Књажевачки крај је у прошлости трпео многа разарања и освајања, али то није 

проузроковало сеобе становништва са овог подручја. Досељавање становништва на 

подручје општине Књашжевац изазвано је потребом за налажењем бољих услова живота, 

а такође и историјским збивањима, односно бунама и ратовима који су се дешавали у 

непосредној близини. Највише становника се на подручје општине Књажевац доселило 

непосредно после Аустро-турског рата, крајем XVII и почетком XVIII века и то из Загорја 

(околина Видина). Бежећи од турака, народ се све више склањао из питоме равнице 

Загорја у шумовите пределе Старе планине о чему сведоче бројни топоними у многим 

селима, као што су: Алуга, Лешје, Голема шума итд.  

Други период интензивнијег досељавања настао је после ослобођења Тимочке 

крајине 1833. године. Досељавања је највише било из пиротског краја и из Буџака, будући 

да је граница са Турском била повучена управо између Буџака и Заглавка. Ово, тек 

ослобођено, подручје постало је веома атрактивно за насељавање свих оних који су били 

жељни слободе. Такође, у истом периоду досељава се становништво и из Бугарске, која 

још није била ослобођена. Бугарско становништво се највише населило у селима Ошљане 

и Ново Корито где се и данас уочавају разлике у односу на остале Тимочане по ношњи, 

као и неким лексичким одликама у говору.12 

 

3.2.2. Кретање броја становништва 

 

Оно што је карактеристично за становиштво књажевачког краја јесте константно 

опадање броја становника. У периоду од 1931. до 2011. године, број становника се 

преполовио. Највећи допринос томе имају како природно тако и механичко кретање 

становништва.  

На провшини од 1.202 км² данас живи 32.763 становника, од чега 18.809 

становника у самом граду и 13.954 становника у околним селима. Просечна густина 

насељености је 30,9 становника по км². (Републички завод за статистику, 2012.) 

Табела 3. Број становника у општини Књажевац од 1931. до 2012. године 

Година  1931.  1948.  1953.  1961.  1971.  1981.  1991.  2002.  2012.  

Општина  62.637  61.560  61.793  59.445  52.012  48.789  44.036  38.044  32.763  

Књажевац  5.115  4.862  5.906  7.448  11.249  16.665  19.705  19.705  13.954  

Извор: Републички завод за статистику. 

Према подацима из табеле, највећи пораст становништва забележен је од 1961. до 

1981. године, када се број у Књажевцу више него удвостручио. Развој индустрије условио 

је потребу за радном снагом што је довело до миграције сеоског становништва.  

                                                           
12 Група аутора, Књажевац и околина, 1990, 18 стр           21 
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Књажевац је из године у годину популационо све више растао, док су се сеоска 

насеља смањивала, а нека чак остала без становника. Ови подаци указују да се број 

становника на територији општине константно смањује од 1953. године. Разлози овог 

негативног тренда су бројни, али најзначајнија је чињеница да на овом подручју већ 

годинама влада „бела куга“. 

Табела 4. Попис броја становника у насељима општине Књажевац од 1948. до 2002. године. 

Р. бр  Назив насеља  1948.  1953.  1961.  1971.  1981.  1991.  2002.  

1.  Алдина Река  315  332  396  184  35  20  12  

2.  Алдинац  847  744  611  391  151  75  26  

3.  Балановац  666  682  661  568  519  442  328  

4.  Балинац  556  493  400  287  126  61  39  

5.  Балта Бериловац  618  566  448  416  341  256  187  

6.  Бањски Орешац  356  350  323  311  247  154  96  

7.  Бели Поток  1.475  1.498  1.327  1.030  678  446  247  

8.  Берчиновац  566  588  537  434  359  236  174  

9.  Божиновац  259  247  206  136  88  66  26  

10.  Булиновац  367  371  372  343  299  232  194  

11.  Бучје  1.199  1.159  1.159  912  703  540  380  

12.  Валевац  673  678  637  527  495  362  282  

13.  Васиљ  1.789  1.787  1.793  1.544  1.237  984  758  

14.  Видовац  228  230  207  150  116  73  45  

15.  Вина  753  1.057  1.037  866  745  573  438  

16.  Витковац  1.085  1.063  1.000  751  584  508  362  

17.  Влашко Поље  423  422  402  354  311  224  172  

18.  Вртовац  780  767  730  555  447  302  218  

19.  Габровница  792  706  603  201  57  27  10  

20.  Глоговац  284  288  262  208  153  114  73  

21.  Горња Каменица  1.208  1.202  1.092  923  789  537  378  

22.  Горња Соколовица  236  233  189  161  83  74  41  

23.  Горње Зуниче  511  528  544  562  606  526  498  

24.  Градиште  189  184  162  128  73  37  31  

25.  Грезна  364  389  444  363  383  379  329  

26.  Дебелица  1.118  1.007  989  866  687  511  428  

27.  Дејановац  492  466  392  262  106  51  27  

28.  Доња Каменица  1.169  1.166  1.031  750  618  484  371  

29.  Доња Соколовица  429  413  381  316  263  199  136  

30.  Доње Зуниче  695  716  710  602  592  490  409  

31.  Дрвник  259  199  180  149  76  37  15  

32.  Дреновац  446  475  390  328  368  206  145  

33.  Дречиновац  222  226  230  208  169  135  88  

34.  Жлне  1.099  1.054  917  555  403  223  169  

35.  Жуковац  427  419  349  280  216  169  114  

36.  Зоруновац  603  624  529  435  340  246  181  

37.  Зубетинац  741  721  669  566  432  278  192  

38.  Иново  419  394  365  269  215  184  100  

39.  Јаковац  939  961  867  723  597  483  350  
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40.  Јаловик Извор  2.151  2.047  1.734  1.282  734  396  239  

41.  Јања  210  236  288  153  83  52  37  

42.  Јелашница  743  781  767  600  487  353  212  

43.  Каличина  316  313  304  266  310  298  256  

44.  Кална  1.326  1.283  1.292  976  834  629  554  

45.  Кандалица  256  251  223  174  129  88  54  

46.  Књажевац  4.862  5.906  7.448  11.249  16.665  19.705  19.941 

47.  Кожељ  831  755  683  576  432  293  187  

48.  Крента  608  616  573  388  301  178  145  

49.  Лепена  343  329  317  289  239  191  137  

50.  Локва  395  373  313  256  177  106  71  

51.  Мањинац  442  427  412  376  290  201  131  

52.  Миљковац  868  833  798  591  409  239  159  

53.  Минићево  468  486  838  914  1.138  1.026  878  

54.  Мучибаба  783  746  706  461  311  178  110  

55.  Ново Корито  1.212  1.153  962  715  516  360  208  

56.  Орешац  829  948  907  728  522  453  351  

57.  Ошљане  1.588  1.525  1.208  943  679  437  257  

58.  Папратна  495  447  342  201  84  32  13  

59.  Петруша  349  348  326  279  223  161  120  

60.  Подвис  466  574  738  505  514  461  372  

61.  Понор  779  793  705  500  362  211  144  

62.  Потркање  304  293  284  209  184  108  83  

63.  Причевац  418  426  374  282  163  96  54  

64.  Равна  717  717  694  594  440  334  254  

65.  Равно Бучје  521  436  349  218  85  40  28  

66.  Радичевац  429  404  360  260  180  107  59  

67.  Ргоште  672  701  710  582  516  419  321  

68.  Репушница  369  333  297  149  12  6  -  

69.  Сврљишка Топла  691  698  595  477  333  212  112  

70.  Скробница  923  959  899  754  525  325  179  

71.  Слатина  363  353  337  298  247  176  124  

72.  Стањинац  762  707  614  506  289  156  97  

73.  Старо Корито  287  280  250  173  128  78  51  

74.  Стогазовац  452  437  418  346  292  184  137  

75.  Татрасница  820  724  435  102  45  21  5  

76.  Трговиште  606  644  667  913  1.541  1.998  2.202  

77.  Трновац  613  613  566  439  395  292  230  

78.  Ћуштица  1.280  1.296  1.171  952  647  406  253  

79.  Црвење  688  690  642  414  343  237  152  

80.  Црни Врх  1.325  1.303  1.243  805  383  225  134  

81.  Шарбановац  142  145  119  90  68  39  25  

82.  Шести Габар  1.404  1.270  1.110  774  495  308  173  

83.  Штипина  643  651  600  653  644  615  538  

84.  Штитарац  259  254  231  185  142  94  62  

85.  Штрбац  741  719  622  582  453  379  249  

86.  Шуман Топла  313  335  333  236  193  133  78  

Укупно  61.560  61.973  59.445  52.012  48.789  44.036  39.044  

Извор: Републички завод за статистику. 



Улога туристичке организације у развоју туризма општине Књажевац 

 

На основу табеле може се закључити да број становника у селима је у константном 

опадању, изузев села Трговиште где се становништво у последњих тридесет година 

удвостручило. Разлог томе јесте што се Трговиште налази у непосредној близини 

Књажевца. Такође, табела показује да неколико села прети потпуни нестанак 

становништва, као што је то случај у селу Репушница. Највећи број насеља у општини 

Књажевац има од 400 до 1.000становника. само два насеља, Књажевац и Трговиште имају 

више од 1.000 становника, док десетак насеља нема више од 30 становника. Депопулација 

ових насеља узрокована миграцијама становништва на релацији село-град и негативним 

природним прираштајем који је карактеристичан за овај крај. Тренутно је у Књажевцу 

регистровано 13.382 домаћинства. 

 

3.2.3. Миграције становништва  

 

Узроци миграција становништва на територији општине Књажевац су били 

различити. Честе буне и ратови били су главни разлог кретања становништва. Почетком 

XX века узорци миграција су били углавном економског карактера. И данашње миграције 

становништва су условили економски услови, потреба за образовањем, другачијим стилом 

живота, културолошке потребе и неки лични разлози.  

Поред миграција село-град јављају се и дневне миграције. Мотиви дневних 

миграција су најчешће потреба за радним местом и образовањем. Активно становништво 

које живи у селима близу Књажевца углавном је запослено у граду, тако да они врше 

дневне миграције због посла. Постоји и одређени број ученика који из села долазе у град 

како би похађали неку основну или средњу школу, а има и оних који одлазе на школовање 

у неку другу општину. Исти је случај и са студентима из општине Књажевац, за чији број 

не поузданих података. 

Табела 5. Дневне миграције становништва у општини Књажевац, попис 2002.године. 

 Укупно 

радника 

Радници у 

другим 

општинама  

Укупно 

ученика  

Ученици у 

другим 

општинама  

Непознато  

Општина  1.727  252  286  62  70  

Књажевац  229  115  8  8  14  

 Извор: Попис становништва, Београд, 2002.г.  

На основу табеле можемо закључити да највише миграција има међу радницима и 

то у оквиру општине Књажевац. Приметно је и да се велики број ученика школује у 

другим општинама. Разлог томе је понуда већег броја средњих школа, као и мала 

удаљеност већих градова, Зајечара, Неготина и Ниша. 
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4. Туристичке вредности општине Књажевац  

  
У претходном периоду туризам није имао значајну улогу у укупном развоју 

општине. Разлог ниског нивоа развоја туризма општине Књажевац је недостатак 

ангажовања општинских власти за ову делатност. Када говоримо о специфичностима 

развоја туризма општине Књажевац треба нагласити да је прва специфичност могућност 

развоја различитих видова туризма. Различити видови туризма захтевају различите услове 

које општина Књажевац, захваљујући својим природним и друштвеним потенцијалима, 

може да пружи. То су најпре планински и спортско-рекреативни туризам, затим бањски 

туризам, сеоски туризам, ловни туризам, културно-манифестациони туризам итд. 

4.1. Антропогене туристичке вредности  

 

На територији општине Књажевац се налазе бројни културно-историјски 

споменици који сведоче о прошлости овог краја који могу да употпуне туристичку понуду 

овог краја. Најстарије налазиште које сведочи о постојбини људске заједнице на 

територији општине Књажевац налази се у селу Габровница, а ради се о праисторијском 

цртежу. На зиду мале пећине налази се пет цртежа насликаних црном бојом – коњ са 

јахачем, на два места у пећини, коњ са бодежом, један неправилан круг и један врло 

нечитак цртеж. Начин представљања цртежа је прилично шематски и линеаран, а сви 

цртежи су насликани црном бојом, налик на гареж која се стопила са кречњачком 

подлогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Праисторијаски цртеж 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 
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4.2. Касноантички споменици културе  

 

Timacum minus представља римску насеобину чији темељи датирају из првог века 

наше ере. Локалитет се налази надомак села Равна, северно од Књажевца, на левој обали 

Белог Тимока, на југоисточним падинама планине Тупижнице. Налазиште је познато под 

називом „Кулине“. На археолошким ископинама се почело радити у XIX веку, а међу 

првим археолозима који су овде вршили истраживања истичу се Стеван Мучај, Феликс 

Каниц и Јова Мишковић. Систематска археолошка истраживања се обављају од 1975. 

године и од тада је овај локалитет један од приоритета за археолошка ископавања, 

реконструкцију и заштиту. Сматра се да је овде прво био војнички логор за римске 

легионаре, који је касније у III и IV веку прерастао у тврђаву с кулама. Десетине 

примерака римских споменика карактеристичних по натписима које носе, као и бројни 

примерци античке бронзане и мермерне скулптуре, рељефи и други предмети високе 

уметничке вредности пронађени су током ових систематских научно-истраживачких 

радова, али и приликом пољопривредних радова локалног становништва.  

На основу извађених стела из темеља античком утврђења, у етно-парку у селу 

Равна, сачињена је драгоцена лапидаријска збирка етно-споменика, који говоре о 

житељима ових насеобина – Латинима. У згради некадашње школе у Равни изложени су 

бројни вредни предмети, а у дворишту је подигнуто етно-насеље сачињено од кућа и 

помоћних зграда из ранијих периода, које сведочи о богатој народној архитектури. У 

дворишту школе налазе се копије кућа из Горње Каменице и Берчиновца са економским 

зградама. Један део ове богате колекције чува се и у музејима у Београду, Нишу, Зајечару 

и Књажевцу.  

Слика 8. Timacum minus 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 
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Бараница је насеље које се везује за римског императора Барона, мада га неки 

аутори сврставају у средњевековне грађевине. Легенда каже да је овде моћни цар Барон 

преграђивао Трговишки Томок и да су лађе пловиле десетак километара узводно. Друга 

легенда каже да је овде била велика ризница драгоцености израђиваних у бројним 

радионицама Заглавка и околине. Зато данас многи златољупци претражују терен брда 

Бараница. Данас се овде могу наћи новчићи римских царева: Анастасија, Јустина и 

Јустинијана.  

Данас, Бараница представља природно купалиште, омиљено код локалног 

становништва, које се налази на десној обали Трговишког Тимока, у клисури саме реке. У 

самој близини пролази и пут Књажевац-Пирот па је Бараница честа станица путника. 

Бараница је изузетно примамљива и за риболовце и „креативне“ купаче који воле игре на 

води. На око 100 m изнад реке налази се пећина која се састоји из три просторије: 

полукружног предворја из кога се пружају ходници који воде до једне веће и једне мање 

просторије. Купалиште Бараница је најпосећеније током празника, у пролећном и летњем 

периоду. 

4.3. Средњевековни споменици културе  

 

На подручју општине Књажевац постоје 

многобројни остаци црквишта, где су некада постојале 

цркве. Данашње цркве су грађене на њиховим темељима, 

након ослобођења од Турака. Црква посвећена Светом 

Ђорђу у Књажевцу изграђена је 1835. године на месту 

срушене џамије, а звоник са сатом је подигнут 1866. 

године. У то време је била најлепша грађевина у вароши. 

Иконостас је радио Георгије Бакаловић из Сремских 

Карловаца, ученик Стефана Гавриловића, једног од 

најзначајнијих сликара тог времена, а Јеванђеље из 1805. 

године и сребрни краст су поклон од кнеза Милоша. 

Рушена је у Српско-турском рату 1876.-1878. године, а 

данашњи изглед је добила обнављањем 1880. године 

када је иконостас радио сликар Никола Маринковић, 

такође из Сремских Карловаца. Највредније иконе су: 

икона Св. Николе и Исуса Христа које су преостале од 

првоурађеног олтара.               Слика 9. Црква Св. Ђорђе 

    Извор: www.toknjazevac.org.rs 
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Заветни крстови су карактеристична појава традиционалне народне културе 

књажевачког краја, посебно Заглавка и Буџака. До данас је на овом простору пронађено 

више од 130 оваквих крстова. Они нису само културно-историјски споменици, него и 

значајни извори за проучавање села као културне заједнице. Заветни крстови су подизани 

на разним местима. Могу се видети у центру села, на изворима, поред пута, на имањима 

итд. У неким селима је могуће пронаћи и више крстова. Највећи број села има два или три 

крста. Највећи број крстова је посвећен Арханђелу Михаилу, Ђурђевдану, Богородици и 

Св. Петки Русалној.  

На црквиштима су подизани заветни крстови у „ћелијама“. То су зградице од 

слабог материјала, са кровом од ћерамиде. У ћелијама су доношени крстови са других 

места. Понегде се у ћелијама нађе и огњиште, нешто посуђа, наслон за свеће и икона. 

Саставни део ћелије је трем са настрашницом дуж целе стране зграде. Трем служи као 

трпезарија приликом сеоских светковина, али и као заштита од невремена. Мали број 

ћелија је још увек у добром стању, углавном су полусрушене или срушене јер су грађене 

од слабог материјала и напуштене.  

Како је до сада утврђено, најстарији заветни кругови су подигнути 1778. године у 

Кандалици и Јаловик Извору, посвећени Св. Николи. Највећи број крстова је подигнут у 

последњих двеста година. Грађени су од доброг камена, понегде и од познатог бигра. 

Неколико крстова је изграђено готово у висини човека, али је већина мала и тешко 

уочљива од околног растиња. О изради крстова се мало зна, али по свему судећи, клесали 

су их домаћи мајстори. 13 

4.4. Споменици новијег датума  

 

Гургусовачка кула се налази 

на речној тераси, опасана каменим 

зидом са којег се пружа поглед на град. 

Грађена је у периоду од 1842. до 1845. 

године на месту где се пре тога налазио 

турски објекат „Гургусовачки шанац“. 

Крајем XVIII века Турци су на месту 

Гургусовачке куле изградили насеље у 

коме је боравило око 100 Турака. 

Уставобранитељски режим је око 1842. 

године грађевину заосталу од Турака 

преправио у кулу високу два спрата.            Слика 10. Гургусовачка кула 

           Извор:www.toknjazevac.org.rs 

 

                                                           
13 Јовановић Д. ,Књажевачки округ, 2011, 34 стр 28 
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Кула је ускоро постала тамница за истакнуте личности свргнуте династије 

Обреновић. Ова кула, са својим доминантним положајем, називана је „српском 

Бастиљом“. Збацивши кнеза Александра Карађорђевића са власти, Народна скупштина је 

на престо поставила Милоша Обреновића. 17. Јануара 1859. године, кнез је боравио у 

Гургусовац и наредио да се кула запали и сруши. У част кнеза Гургусовчани су променили 

име своје варошице у Књажевац.  

Стара чаршија је насеље уз десну обалу Сврљишког Тимока. Заузима доминантно 

место у центру града и представља најмаркантнији део старог Књажевца. Комплекс зграда 

намењених занатству и становању настајао је од прве половине XIX века, а неки објекти 

су грађени и крајем XVIII века. Кроз изградњу ових објеката испреплетали су се 

различити архитектонски утицаји, тако да овај комплекс прави доказ развоја урбане 

структуре града. Шарене фасаде трговачких и занатских радњи, механа и летњих башти 

огледају се у бистрим водама Сврљишког Тимока. Дуж данашње комуникације кеја 

Димитрија Туцовића налазе се објекти који се посматрано могу поделити у две целине – 

горњи и доњи низ. Горњи низ је најстарији део чаршије кога чине приземни објекти 

саграђени у периоду до 1875. године. опстали су за време Српско-турског рата и великог 

пожара 1876.године. У том периоду уништен је велики број објеката. У склопу доњег низа 

налазе се објекти који су настали касније. Објекти горњег низа су били са старијим 

занатско-трговачким радњама, док су објекти доњег низа у приземљу имали локале, а на 

спрату стамбени простор. Од трговачких и занатских радњи које су некада постојале 

(мешовита роба, кројачи, опанчари) неке постоје и данас.  

Спомен-парк или „Споменик 

Тимочанима палим у ратовима и 

револуцији“представља амбијенталну 

целину која се налази у ужем центру 

града, на месту некадашњег центра. 

Ова галерија споменика на отвореном 

сворена је према пројекту познатог 

архитекте Богдана Богдановића. 

Посебан печат овој целини даје 

фонтана са скулптуром уметника 

Петра Палавичинија. На речној тераси 

испод парка некада је била смештена 

позорница Фестивала културе младих 

Србије. Данас спомен-парк 

представља обавезну станицу 

посетиоца, с обзиром да се са мостића 

у парку пружа прелеп поглед на Стару чаршију.                             Слика 11. Спомен парк 

Извор:www.toknjazevac.org.rs 
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Музеј града налази се у кући радикалног првака Аце Станојевића, који је био 

противник режима Милана Обреновића. Оптужен је за учествовање у Тимочкој буни и 

осуђен на смрт. Спасио се бекством у Бугарску, а након Другог светског рата, маршал 

Тито га је примио у Бели двор као истакнутог борца за народна права. Бројни примерци 

затеченог оригиналног материјала, архивска грађа и лични предмети Аце Станојевића, као 

и материјал који је добијен на поклон од старих књажевачких породица или појединаца, 

чине скроман, али значајан фонд. Овај музеј представља културно-историјски споменик с 

краја XIX и почетка XX века и дочарава време и амбијент у коме је живео Аца Станојевић. 

Просторије горње етаже су искоришћене за излагање разноврсних предмета, док је доња 

етажа простор који је коришћен за бројне „немузејске“ садржаје, као што су изложбе, 

књижевне и музичке вечери, научни скупови. Некада је овај простор коришћен и као сала 

за венчања.  

Завичајни музеј је смештен у згради саграђеној 1906. године. То је била кућа 

породице Сибиновић, бивших власника рудника „Добра срећа“. Зидана је у стилу сецесије 

и под заштитом је државе. Од праисторије и римског доба, преко Византије и средњег 

века, доба Турака, Тимочке буне, па до данашњих дана, у Завичаном музеју чува се трезор 

успомена на минули живот Књажевца. На око хиљаду квадрата смештено је оно што је 

пронађено на археолошким локалитетима или је прикупљено у селима општине 

Књажевац. Током три деценије рада, Завичајни музеј је формирао репрезентативне 

археолошке, етнолошке, геолошке, историјске и уметничке збирке. Најзначајнија је, 

несумњиво, јединствена збирка двопређних чарапа Тимока. Већи део ове збирке музеј је 

добио од просветних радника Видосаве и Светозара Поповића, који су своју збирку од 300 

пари чарапа завештали музеју. Двопређне вунене чарапе најлепши су део народне ношње 

књажевачког краја. Плету се са пет игала и свака је уникат, украшена мотивима из 

природе: цвећем, лишћем, звездама, птицама. Влада Србије је ову збирку ставила под 

заштиту, као и на листу поклона за стране дипломате. Завичајни музеј је често место 

окупљања уметника. Овде се организују изложбе, концерти, као и разноврсне креативне 

радионице.  

„Од свега што човек у свом животном нагону подиже и гради, ништа није вредније 

од мостова“ – Иво Андрић. Књажевац се итекако може похвалити оваквим грађевинам. 

Мостови су углавно изграђени тамо где су некада постојали дрвени мостови који су 

спајали обале Тимока још из XIX века. Данашњи мостови датирају из периода између два 

светска рата или из послератног периода. За Књажевац се често користи назив „Мала 

Венеција“ због градског језгра, односно старе чаршије, као и седам мостова који пресецају 

реке, а спајају људе. Сврљишким Тимоком, који тече кроз сам центар града некада су 

пловили чамци. Мостови представљају врло битне комуникационе споне за Књажевац. 

Најпознатији мост у Књажевцу је „Камени мост“, који је пројектовао Боривоје Раденковић 

1913. године. Са расппоном од 30 метара, у то време, био је највећи мост у Србији. 

Мостови представљају значајну туристичку вредност, а Књажевчани их једноставно зову 

„дрвени“, „бели“, „камени“, или „мост љубави“.                                                      30 
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5. Туристичка организација општине Књажевац 

5.1. Оснивање и делокруг пословања Туристичке организације општине 

Књажевац 

Туристичка организација општине Књажевац 

основана је 2002. године као јавна служба, са циљем  

промоције и унапређења туризма, очувања и заштите 

туристичких вредности општине Књажевац, с обзиром да је 

туризам битна претпоставка развоја општине. Организација 

сајамских наступа, израда промотивних штампаних 

електронских материјала, учешће у организацији бројних 

манифестација, посао је Туристичке организације у 

Књажевцу. Од 2007. до краја 2012. године Туристичка 

организација је управљала Планинарским домом на Бабином 

зубу, на основу одлуке Општине, а током 2012. и 

комплексом Бањица.                                                  

 Слика 12. Симбол ТООК 

       Извор: www.toknjazevac.org.rs  

У складу са чланом 39. Закона о туризму делокруг пословања Туристичких 

организација обухвата: 

 Промоцију туризма на територији локалне самоуправе, на којој је основана, 

 Координацију активности привредних и других субјеката у туризму, 

 Обезбеђење информативно-пропагадних материјала којима се промовишу 

туристичке и друге вредности локалне средине као и обезбеђивање туристичке 

сигнализације, 

 Прикупљање и објављивање информација о туристичкој понуди на територији 

локалне заједнице за коју је основана, 

 Организацију туристичких, културних, спортских и других манифестација, 

 Организацију туристичких информативних центара, 

 Посредовање у пружању услуга у домаћој радиности, 

 Подстицање реализације програма изградње инфраструцтуре, 

 Друге активности на промоцији туризма.      31 
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Туристичка организација општине Књажевац прати трендове кретање на нивоу 

региона и земље у настојању да увек препозна и искористи шансе које су најповољније за 

општину Књажевац.  

Пословање Туритичке организације опшине Књажевац, одвија се у складу са 

важећим документима: Статутом Туристичке организације општине Књажевац; 

Стратегијом развоја туризма Репубике Србије; Мастер планом Стара планина; Планом 

развоја туризма на Старој планини; Акционим планом развоја туризма општине 

Књажевац; Стратегијом одрживог развоја туризма Србије; Стратегијом руралног развоја 

општине Књажевац. 

 

5.2. Организациона структура 

Током 2014. године у Туристичкој организацији општине Књажевац, било је 4 

запослена. Квалификациона структура радника запослених у Инфо центру у Књажевцу 

била је: 3 са ВСС И 1 са ВШС. 

Колектив Туристичке организације општине Књажевац броји четири запослена, 

који су у целости посвећени обављању својих пословних задатака. Бобан Марковић, 

Директор, Ивана Стаменковић- Референт за план и развој туризма, Данијела Арсић- 

Руководилац сектора планирања и развоја туризма, Драгица Ивановић Јоцић-Референт за 

план и развој туризма. 

 

5.3. Начини финансирања 

А) -Буџетска средства 

Према финансијском плану и извештају о пословању Туристичке организације 

Кљажевац за 2014. годину укупни планирани приходи из буџета износили су 10.516.634,00 

динара укључујући и средства из текуће буџетске резерве која су одобрена по одлукама 

Општинског већа. 

Реализовано је 96% укупно планираних средстава, односно 10.085.490,16 динара. 

Б)-Сопствени приходи 

Поред средстава која су Туристичкој организацији одобрена из буџета, Туристичка 

ораганизација располаже и средствима сопственог прихода. Ова средства остварена су 

продајом сувенира у Инфо центру, од провизије приликом продаје услуга у сеоским 

домаћинсвима и изнајмљивање бицикли у летњим месецима. Из сопственог прихода 

финансирана је израда промо кеса од Натрона, израда промо мајица, и куповина робе за 

даљу продају.  

Остварени сопствени приходи у 2014. години били су 695.487,00 динара. 

У завршном рачуну за 2014. годину исказан је суфицит у износу од 37.000,00 

динара. 
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Обавезе према добављачима 

Обавеза према добављачима на дан 31.12.2014. године износила је 831.588,05 

динара. Највеће дуговање односи се на дуг за електричну енергију за Планинарски дом на 

Бабином зубу који се измирује према споразуму са Електродистрибуцијом бр.221 од 

25.04.2013. Остала дуговања према добављачима односе се на текуће пословање и редовно 

се измирује. 

6. Вршење основне делатности 

У основну делатност Туристичке организације спадају: промотивне активности 

које се реализују наступима на Сајмовима туризма, организација Манифестација на 

теритироји општине Књажевац, учешће у Манифестацијама других организатора, израда 

пропагадног материјала итд. 

6.1. Промотивне активности 

6.1.1. Средства промоције 

Као средства пропаганде користи се: графичка средства (проспекти, брошуре, 

публикације, флајери, плакати, разгледнице), пројекциона средства (пропагадно-

туристички филмови), интернет (сајт, друштвене мреже), медијска промоција, директни 

маркетинг (сајмови, изложбе, манифестације…). У изради промотивног материјала у 2014. 

години Туристичка организација општине Књажевац руководила се истраживањем које је 

у 2013. години спровела на сајамским изложбама у директном контакту са посетиоцима. 

a) Графичка средства маркетинга 

Туристичка организација је у 2014. години радила на осмишљавању и изради 

неколико нових врста штампаног материјала, који презентују природне и културно 

историјске вредности које представљају окосницу развоја туризма општине Књажевац. 

У наставку се налази спецификација материјала који је урађен у 2014. години. 

Врста материјала  Број комада 

Флајер „Стара планина“ 1500 

Флајер „Активни одмор“ 1500 

Флајер „За њу“ 1000 

Флајер „За њега“ 1000 

Сет листова „Сеоска домаћинства“ 450 
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Туристички водич на српском 1000 

Туристички водич на бугарском 1056 

Туристички водич на енглеском 998 

Банер Шарк 1 

Натрон кеса велика 904 

Натрон кеса мала 530 

Мајице-из буџетских средстава 110 

Плакате 25 

Захвалнице 50 

Дипломе 30 

Рол ап банер 1 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Због високе цене припреме и стампе захвалница и диплома, а ради уштеде 

средстава, знатан број истих одштампаних је на штампацу који се налази у просторијама 

Туристичке организације. 

б) Пројекциона средства маркетинга 

У складу са планом и програмом рада Туристичке организације општине Књажевац 

за 2014. годину, прочетком исте снимљен је нови промотивни филм конципиран по 

тематским елементима понуде. Урађене су две верзије филма. Прва, која је туристичка 

разгледница општине Књажевац, са свим чиниоцима туристичке понуде. Друга верзија 

обрађује сеоски туризам као вид туристићке понуде који бележи константан раст у 

последњих пар година. 
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в) Интернет и друштвене мреже 

Средство информисања данашњице је интернет – презентација путем сајта и 

друштвених мрежа. Туристичка организација је у току 2013. године покренула нови сајт, 

који је конципиран тако да поједностави потенцијалним посетиоцима пут до жељене 

информације. У 2014. години Туристичка организација општине Књажевац била је јако 

активна на интернету, у смислу ажурурања и извештавања о дешавањима у општини 

Књажевац. Томе у прилог иде све већи број телефонских позива потенцијалних 

посетилаца који су до праве информације дошли управо уз помоћ сајта. Поред веб сајта 

Туристичка организација општине Књажевац је веома активна и на друштвеним мрежама 

што потврђује премашени лимит пратиоца, због чега су били принуђени да отворе нову 

страницу, коју свакодневно допуњују новим актуелним информацијама, путем које су у 

сталној комуникацији са потенцијалним посетиоцима. 

г) Медијска промоција 

Без присуства у медијима врло је тешко задржати се у свести потрошача. Оно сто је 

предност овог инструмента маркетинга јесте ефекат „подсећања“ јавности о кавлитетаима 

које општина нуди. 

У 2014. години у општини Књажевац снимане су следеће емисије: 

 

 „Врх забаве-Стара планина“ – на основу уговора измедју Туристичке 

организације и куће „А Цаст“, где је снимљено 39 прилога о туристичким 

потенцијалима и о занимљивостима општине Књажевац. Емисије су 

емитоване на јутарњем програму студиа Б, у јутарњем програму „Јутро са 

Салетом“, и на 17 радио станица у Србији.  

 „Од злата јабука“. Ова емисија прати музичке догађаје и личности које 

афирмишу изворно музичко стваралаштво. Она окупља истраживаче, 

мелографе, етнологе, етномузикологе и извиђаче.  

 „Енциклопедија за радознале“, серија која траје већ петнаест година. Намера 

аутора је да гледаоцима приближи и предочи светски значајне и важне 

споменике, природне феномене и реткости, историјске догађаје и личности, 

традиционалну архитектуру, народна умећа, обичаје и веровања. Екипа 

емисије предвођена уредником Миодрагом Зупанцом приликом ове посете 

снимила је неколико локација (Бигрени поток-споменик природе, Дебелички 

млин – споменик културе, Архео – етно парк, Цркву Пресвете Богородице, 

Музеј Старе планине школа у Балта Бериловцу, Стара планина са још неким 

пратећим садржајима) које су биле емитоване у неколико емисија на првом 

каналу РТС-а. 
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 „Књига утисака“. У трајању од 60 минута, једном недељно даје приказ 

најновијих информација из земље и света. Значајно место заузимају 

путописи, занимљивости савети, али и одговори на питања гледалаца, вести 

и свима битна природна кретања. Посебна пажња, посвећује се квалитету 

путовања и смештаја, представљању нових и старих туристичких 

дестинација у свету. Едукативни део емисије посвећен је упознавању 

Србије, њених знаменитости, историјских посебности, националних паркова 

и обичаја.  

 

д) Директни маркетинг 

Директни маркетинг је изузетно ефикасан вид презентовања понуде. На овај начин 

потенцијалном конзументу пружа се могућност да се из прве руке информише о свим 

детаљима везаним за понуду, да стекне шири увид од оног који је представљен у 

пропагадном материјалу. Сајмови су изузетна прилика да се презентује понуда општине и 

да оствари пословни контакти, чији позитивни ефекти ће се рефлектовати кроз повећану 

посећеност општине, те и већи приход од туризма. 

 

6.1.2. Учешће на сајмаским изложбама 

 

У 2014. години Туристичка организација узела је учешће у следећим сајамским 

изложбама: 

А)-Међународни сајам туризма у Софији- У 2014. години Туристичка организација је 

посетила сајам на један дан да би створила увид о каквој сајамској изложби се ради (кога 

окупља и каква је посећеност) да би у 2015. години учествовала као излагач. Пропагадни 

материјал достављен је Туристичкој организацији Србије која је била једна од излагача на 

сајму. Бугарска представља врло важно емитивно подручје за општину, јер се последњих 

година знатно повећава број туриста који управо отуда долазе. Они најчешће долазе 

организовано, на продужени викенд и највише их занима боравак на Старој планини. Из 

тог разлога вазно је присуство понуде општине Књжевац на овој сајамској изложби у 

Бугарској. 

Б)-Међународни сајам туризма у Београду-36. Сајам туризма одржан је од 27. фебруара 

до 2. марта 2014. године. Ова највећа туристичка манифестација у земљи и југоисточној 

Европи окупила је велики број излагача из разних земаља света. Туристичка орагнизација 

општине Књажевац је за ову прилику припремила нови, модернизован штанд са акцентом 

на најзначајније потенцијале и садржаје општине Књажевац. Представници Туристичке 

организације потрудили су се да посетиоцима Сајма у потпуности дочарају туристичке 

потенцијале општине Књажевац.  
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Поред штампаног промотивног материјала, посетиоци су могли уживати и у 

промотивном филму који презентује целокупну понуду општине Књажевац. Другог дана 

одржавања сајма огранизована је презентација у којој је учествовао музички ансамбл 

„Мала ноћна музика“ из Књажевца. Вредне домаћице припремиле су гастрономку 

„шареницу“ којом су сви гости и посетиоци били одушевљени. Штанд Туристичке 

организације био је јако посећен током свих трајања сајма. 

В)-Сајам туризма и активног одмора у Нишу- Туристичка организација општине 

Књажевац учествовала је на 15. Међународном сајму туризма и активног одмора, који је 

одржан од 3. до 5. Априла у хали Чаир у Нишу. Сајам окупља најзначајније излагаче из 

земље и региона и представља догадјај на коме посетиоци имају прилику да се упознају са 

разноврсном туристичком понудом општине Књажевац. Такође, сајам је место које пружа 

могућност остваривања контакта са кључним субјектим из света туризма у циљу јачања 

туристичке привреде и регионалног повезивања. Нишки регион је врло важан као 

емитивно туристичко подручје за општину Књажевац. Посебна тема којом се бави овај 

сајам је активан одмор који, као специфичан вид туризма, показује тенденцију раста и 

постаје све популарнији у свету. Управо зато посебан део простора намењен је 

презентацији клубова и удружења за екстремне спортове из целе Србије. Туристичка 

организација општине Књажевац је ставила акценат на промоцију потенцијала општине 

Књажевац за активни одмор и адреналинске спортове. Успостављени су контакти са 

представницима Параглајдинг клуба из Ниша, и Коњичким клубом из Ниша, у циљу 

обогаћивања туристичких садржаја општине. 

Г)-Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу- У Крагујевцу, у 

периоду од 27. до 29. новембра одржава се међународни сајам туризма који је у 2014. 

години окупио 110 излагача из целе Србије и земаља у окружењу. У оквиру сајма одржан  

је и Други продајни сајам зимнице и домаће радиности, стручне трибине и радионице, у 

организацији ЈУТЕ, на којима су представници Туристичке организације узели активно 

учешће. Такође, одржана је и седница групације за рурални туризам. Тема радионице била 

је сеоски туризам. С обзиром да општина Књажевац представља један од лидера, по броју 

кревета и квалитету услуге, дикректор Туристичке организације Бобан Марковић био је 

позван од стане организатора као један од говорника о актуелним проблемима и могућим 

решењима и у овој још увек новој области туризма. 
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7.Организација манифестација на територији општине 

Књажевац 

7.1. Ђурђевдански сусрети – молитва над Миџором 

У селима Вртовац и Балта Бериловац по 16 пут је одржана манифестација Молитва 

над Миџором под поткровитељством општине Књажевац, Туристичке организације 

општине Књажевац у сарадњи са Завичајним музејом и Домом културе општине 

Књажевац. По 16-ти пут чули су се звуци гајди, фрула, труба а младост Књажевца 

увеличала је догађај игром и песмом.  

Манифестација се реализује у два дела. Први део реализован је 6. Маја, на сам дан 

Ђурђевдана, на месту званом Калават. Целокупан обредни део, под подкровитељством 

Туристичке организације општине Књажевац, реализовала је МЗ Вртовац, за чије подручје 

је везан обичај који представља централни елемент на бази кога је надограђен Етно 

фестивал који се одржава прве суботе после Ђурђевдана. За овај први дан Туристичка 

организација је обезбедила превоз фолклора Дома културе, превоз и аранжман трубачког 

оркестра „Тимочки весељаци“, који су увеличали овај догадјај природно кутурно-

уметничким програмом, као и послужење за госте манифестације. 

Други део манифестације реализован је 10. маја у дворишту старе сеоске школе у 

Балта Бериловцу. С обзиром да се радило о јубилеју манифестације, у примарној фази, 

уредјени су нови унифицирани штандови са тендама и купљене су настрешнице, што је 

додатно оплеменило простор реализације манифестације и прузило му једну сасвим  нову 

димензију. Штандови и настрешнице коришћене су и приликом организације других 

манифестација. Учествовало је близу 250 излагача: Фолклор Дома културе Књажевац 

КУД СКЦ „Оро“ из Ниша, и фолклорна група ОШ „Раде Додић“ из Милутовца, локални 

извођачи (здравичари и извођаци изворне народне музике на старим инструментима, 

трубачки оркестар „Тимочки весељаци„ итд). Круну програма, чинио је наступ Биље 

Крстић и ансабла „Бистрик“. 

На манифестацији је било блузи 50 излагача, од којих су неки своје производе 

ревијално излагали, а неки су учествовали у такмичарском делу. Такмичарске категорије 

биле су: Најбоји сир, Најбољи белмуз, Најбоља јагњећа чорба, Лековито биље и 

производи од шумских плодова, Старинска трпеза – удружења, Старинска трпеза – 

индивидуално. Жири у овој категорији био је у саставу: Саша Мишић – председник 

жирија, Драган Глигоријевић – председник управног одбора САЦЕН-а, Стефан Станковић 

– један од најмлађих кувара у Србији и висшеструки добитник престижних награда у овој 

области.        Поред свега наведеног Туристичка организација је обезбедила превоз грађана 

до Балта Бериловца и назад. Најаве манифестације на сајту и друштвеним мрежама 

изазвале су велико интересовање. Нису изостали позитивни коментари и похвале за 

организацију, након реализације манифестације. 
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7.2. Викенд адреналина 

Лето 2015. године у општини Књажевац обогатио је изузетно важан спортски 

догађај. Наиме, од 13-15 јуна на Старој планини организован је Викенд адреналина који је 

обухватао два догађаја: трку „24 часа Копрена“ и „Мото авантура Стара планина“. Трка 

„24 часа Копрена“ је планински ултра маратон у две дисциплине: маунтинбајк и брдско 

трчање. За ову прилику трасирана је најдужа и најтежа стаза у Србији са доста успона и 

квалитетно уредјеним стазама. У трци су учествовали маратонци, маунтинбајкери, 

планинари, триатлонци, оријентирци, спасиоци горске службе. Ова трка је најдужи и 

најтежи маратон у земљи и окружењу. Маратон почиње у поноћ. Постојале су три 

варијанте: на 36, 72, 122 км. За трку се пријавило више од 120 такмичара из 6 земаља. Трка 

је већим делом ишла пиротском страном планине. На територији општине Књажевац биле 

су постављене два пункта, један на Бабином зубу други на Миџору. Квалитет подршке 

коју је Туритичка организација општине Књажевац пружила у организацији и реализацији 

догађаја, разлог је одлуке организатора да се целокупна трка одржи са Књажевачке стране 

Старе планине. Трку је пратила израда промотивног филма свестке продукције. С обзиром 

на мултинационлани карактер, исту су пратили како домаћи тако и међународни медији. 

На овај начин су потенцијали Старе планине за екстремне спортове доспели у светске 

канале промоције. 

У оквиру „Викенд адреналина“ реализован је и Рели четвороточкаша у 

организацији АТВ клуба „Стара планина“ и Туристичке организације општине Књажевац. 

Поред домаћих учесника, у потрази за додатним дозама адреналина, неки од учесника су 

прешли и преко 3000 км и судећи по њиховим коментарима, не жале због тога. Средства 

издвојена за ову манифестацију била су минимална у односу на постигнути обим 

промоције услова које пружа Стара планина за бављење овим адреналинским спортом. 

Такодје, значајан приход остварили су и сеоска домаћинства, трговинске и угоститељске 

радње, као и хотел Фалкенстајнер. 

 

7.3. „Дани дијаспоре“ 

У 2014. години покренута је нона манифестација  под именом „Дани дијаспоре“. 

Манифестација је превасходно намењена Књажевчанима који живе у иностранству, али 

овде проводе своје годишње одморе и распусте. Намера је да се током два дана, колико 

траје манифестација, расељеним људима покаже сви квалитети којима располаже општина 

Књажевац и да се на тај начин укаже на могућности инвестирања у посао код нас. 

Манифестација промовише и враћа у живот све оно чиме се Књажевац поносио а 

временом је заборављено: бина на Тимоку, препржољ, традиционлани светоилијски 

турнир итд. 
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Први део манифестације одржан је 1. Августа на обали Сврљишког тимока, у 

Спомен парку. Представља спој културних, спортских и гастрономских дешавања. У 

атријуму спомен парка своје радове изложили су сликари аматери из Књажевца, који су на 

лицу места и сликали, а затим те слике поклонили организатору, чија је намера да кроз пар 

година одржи изложбу „Књажевац на Тимоку“. 

ОСР „Бели Тимок“ и ловачко удружење Књажевац одржали су своје промоције 

(припремали рибљу чорбу и ловачки гулаш за градјанство). Простор спомен парка 

претворен је у сајмиште на отвореном где се на штандовима могло наћи производи попут 

вина, меда, и разних сувенира. Градом је продефиловаао 14 олдтајмера из Књажевца у 

Организацији удружења љубитеља старовременских возила Књажевца. 

Књажевац има 5 блех оркестара од којих најстарији постоји скоро 30 година.  Сви 

су вишеструко наградјивани, па чак проглашени за светске и економске прваке. По пви 

пут наступили су заједно, у свом родном граду. Долином Тимока проносила се музика у 

изводјењу књазевацких блех оркестара: Дар-Мар, Тимочани, Златне трубе, Барка и 

Тимочки весељаци. Програм је употпунила ревија вечерњих хаљина удружења за негоање 

традиције „Извор“. Првог дана манифестације одржано је такмичење у категорији најбољи 

препржољ – специјалитет са роштиља. У такмичењу су учествовале књажевачке кафеџије. 

Намера Туристичке организације општине Књажевац је да од препржоља направи бренд 

по коме ће општина Књажевац постати позната, с обзиром да се ради о јединсвеном 

гастрономском специјалитету. На мини пич терену одржан је светоилијски турнир у 

малом фудбалу у организацији Асоцијације спортова за се, под покровитељством 

Туристичке организације. 

Други део манифестације конципиран је као промоција спортских капацитета и 

људских потенцијала општине Књажевац. Све активности реализоване су на базену 

„Бањица“, 2 августа. Своју снагу презентовао је најјачи књашевчанин Далибор Илијић, 

вишеструки државни, свестски и европски првак у пауверлифтингу. Одржана су 

такмичења у одбојци на песку и играма без граница, као и избор за мис Књажевац. 

Посебна атракција за све присутне била је пена парти, која је била укључена у трошкове 

продукције. Одмах након завршетка ове манифестације уследио је Фестивал културе 

младих Србије који у организацји Дома културе. Ова манифестација је успешна била и у 

2015-тој години, са још већим бројем посетилаца. 

 

7.4. Сабор на Панаџур 

На велику госпојину, 28 августа 2014. у селу Јаловик извор, одржана је 

традиционална манифестација Сабор на Панаџур. Манифестација промовише изворну 

народну музику и окупља аматере и таленте у овој области музичког стваралаштва. 

Манифестацију посети око 1000 посетиоца. С обзиром на актуелни проблем пражњења 

села, манифестација промовише руралну средину, негује културно народно стваралаштво.  
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Ова манифестација привлачи пажњу великог броја посетиоца и чини да село оживи 

као некада. Гости манифестације били су истакнути уметници Андрија Бајић, Милутин 

Стојановић, Тијана Вучетић – Петројка. Туристичка организација организовала је богат 

културно – уметнички програм и обезбедила превоз грађана из Књажевац и Зајечара до 

Јаловик Извора и назад.  

 

7.5. „Шипуријада“ 

Ова манифестација се одржава у згради сеоског Задружног дома у Новом Кориту, 

последњем насељеном месту на путном правцу од Минићева према граници са Буграском. 

На једном месту окупили су се произвођачи разних производа на бази шипурака, они који 

производе опрему за прераду шумских плодова и потенцијални купци. Главна идеја, са 

којом је идејни творац манифестације Топлица Играњтовић покренуо манифестацију, је 

оживљавање села, популаризација врсте шипурак и њеног благотворног дејства, и 

указивање локалном становништву да се потенцијални извори зараде налазе свуда око нас. 

Поводом манифестације расписан је литерарни и ликовни конкурс у коме су учествовала 

деца предшколског узраста и основци. Туристичка организација, као покровитељ 

манифестације у 2014-тој години обезбедила је аганжман учесника културно – уметничког 

програма, превоз грађана и награде за награђене у такмичарским категоријама. 

 

8. Остале манфестације у којима је Туристичка организација 

учествовала 

8.1. Дани Књажевца у Белоградчику 

Током два дана (10-11 април) одржана је промоција и представљање туристичке 

понуде и гастрономије Књажевца у Републици Бугарској. Манифестација је одржана уз 

подршку: ресторана „Мислен Камик“ Белоградчик, ресторан „ЈБ клуб“ из Књажевца, 

„МДС“ Дејан Миљковић Књажевац, Ивице Милутиновић, Туристичке организације 

општине Књажевац, ресторана „Камионџије два“ из Књажевца, Удружења привредника 

општине Књажевац, Дома културе Књажевац и Удружења грађана „Сабор на Кадибогазу”. 

Овом приликом суседи су показали велико интересовање за туристичку понуду 

општине Књажевац. С обзиром на заинтересованост потенцијалне туристичке тражње из 

Бугарске, Туристичка организација је припремила Туристички водич и на бугарском 

језику, који је на овом скупу први пут представљен јавности. Посетиоци из Буграске 

одушевљени су када добију пропагадни материјал на свом језику. За овај догађај 

Туритичка организација је организовала наступ фолклора Дома културе, ради презентције, 

и обезбедила превоз истог. 
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8.2. Пета национлана изложба паса свих раса 

 

У Књажевцу је априла 2014-те године одржана пета изложба паса  свих раса. 

Догађај је окупио преко 240  учесника из земље и иностранства. Изложба је, по речима 

организатора, била идеална прилика да сви учесници, осим учешћа у такмичењу, могу да 

виде и уживају у лепотама Књажевца. Догађај првобитно није био планиран Планом и 

програмом рада. На упит Кинолошког друштва из Књажевца, на основу добијеног 

решења, Туристичкој организацији су одобрена средства, која су искоришћена за помоћ 

организатору у организацији изложбе. Туристичка организација је из наведених средстава 

обезбедила награде за такмичаре, каталоге, захвалнице и дипломе као и промоцију 

догађаја у специјализованом часпопису „Зов“. 

8.3. Планинарске акције 

Стара планина као један од најзначајнијих потенцијала општине Књажевац постаје 

омиљена дестинација планинара из земље и иностранства. Туристичка организација врло 

успешно сарађује у погледу промоције потенцијала планине за акивни одмор са 

Планинарским друством „Бабин зуб“. Туристичка организација општине Књажевац 

подржала је у 2014. години све планинарске акције које су организоване у општини 

Књажевац. 

А)-„Ускршњи успон на Грнчар” 

Планинарско друштво „Бабин зуб“ из Књажевца и „Планинарски савез Тимочког 

региона“ организовали су регионалну акцију „Ускршњи успон на Грнчар“. Око 

организације овог догађаја Туристичка организација није имала никакве финансијске 

трошкове. Подржала је акцију у смислу промоције и обезбедила пропагадни материјал 

који је био подељен учесницима. 

Б)-„Дани јоргована“ 

Дани јоргована је традиционлана планинарска акција у организацији Планинарског 

круга „Шиљак“ из Бољевца, Планинарског друштва „Бабин зуб“ из Књажевца, Туристичке 

организације општине Књажевац и општине Књажевац као покровитеља. Успон креће из 

подножја планине Тупижнице, из села Бучје. Догађај окупља преко 400 планинара сваке 

године као и око 40 планинарских друштава из читаве Србије. Туристичка организација 

као генерални покровитељ обезбедила је у 2014. години ручак за све учеснике и госте. Том 

приликом подељен је пропагадни материјал представницима планинарских друштва из 

читаве Србије. 

Ова манифестације промовише здрав живот, планинарење, дружење у природи, 

одрживо коришћење расположивих ресурса, и сваке године окупља све већи број 
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В)-„Стазама Старе планине“ 

Традиционална планинска акција „Стазама Старе планине” одржава се сваке 

године јула месеца у организацији Планинарског друштва „Бабин зуб“ из Књажевца. 

Учесници акције су освојили највиши врх Старе планине у Србији, Миџор, прелазећи 

преко врхова Жаркова чука, Прилепски врх и Тупанар. У 2015. години учествовало је око 

370 планинара из 22 планинарска друштва. Акција је сврстана у званичне планинарске 

акције код Планинарског савеза Србије, што је веома значајно са становишта пропагирања 

планинарења у општини, али и упознавања учесника из других крајева са туристичким 

потенцијалима општине Књажевац. Туристичка организација је обезбедила намернице за 

припрему ручка за планинаре, освежење, превоз планинара. 

Г)-„Међународни дан пешачења” 

15. октобра 2014. године је обележен међународни дан пешачења на свим 

излетиштима у Књажевцу. Преко 400 дечака и девојчица из основних и средњих школа, 

културно – уметничких друштава и омладинских – спортских клубова, више од 100 

родитеља са децом је изашло на стазу здравља „Јевик“, стазу задовољства „Ждрело“ 

Стогазовац и пешачке стазе „Јевик” – Бараница. Према речима организатора ово је била 

најмасовнија и најсадржајнија, најјефтинија и најздравија физичка активност у Србији. 

Туристичка организација је помогла организацију тако сто је обезбедила освежење за 

учеснике. И ту прилику искористили за дељење пропагадних материјала. 

8.4. Сабор н Кадибогазу 

Традиционална манифестација „Сабор на Кадибогазу“ је проистекла из добрих 

односа општине Књажевац и општине Белоградчик. Током три дана, колико траје 

манифестација, отвара се граница између Србије и Бугарске и промовишу се привредне и 

културне вредности са обе стране границе. Из године у годину број излагача са обе стране 

се повећава. Сабор на Кадибогазу прати богат културно – уметнички програм. У 2014.  

години у оквиру Манифестације, Михаил Миков (председник Народног собрања 

Републике Бугарске) и Александар Антић (министар енергетике у Влади Србије) свечано 

су обележили почетак радова на изградњи граничног прелаза Кадибогаз. С обзиром на 

традицију пријатељства два братска народа Србије и Бугарске дугу преко 45 година, као и 

на значај прекограничне сарадње и дугогодишњу тежњу обе стране да се коначно отвори 

границни прелаз на поменутој локацији, манифестација је од изузетног значаја за општину 

Књажевац. Туристичка организација је обезбедила превоз грађана из Књажевца и 

освежење за излагаче и учеснике културно – уметничког програма.  
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8.5. Мото скуп 

Туристичка организација подржава и мото скуп која се одржава јула месеца сваке 

године. Туристичкој организацији одобрена су додатна средства уз помоћ којих је 

подржала ову манифестацију. Тим средствима покривени су трошкови монтаже бине на 

којој је организатор реализовао свој програм. Мото скуп окупља учеснике из целог света и 

добра је прилика за промоцију општине Књажевац, с обзиром да се ради о специфичном 

сегменту тражње, у питању су посетиоци „хедонисти“ који воле да искусе и уживају у 

свим благодетима подручја које посете. 

8.6. „IX Сусрети Етно удружење и асоцијација Србије“ 

Удружење за неговање традиције „Извор“ Књажевац, уз подршку општине 

Књажевац, организују ову традиционлану Манифестацију која има за циљ промоцију 

зимске туристичке понуде и сеоског туризма на Старој планини као и очување наслеђа и 

духовне вредности општине Књажевац и региона и очување националног индетитета 

Србије. 

2014. године целокупни програм манифестације прилагођен је представљању 

Ђурђевданских обичаја „Молитве под Миџором“ – која је првонаграђена на такмичењу 

туристичких дестинација, у оквиру ЕДЕН програма, која промовише нематеријалну 

културну баштину и њено активно укључивање у туристичку понуду. 

Учесници манифестације били су представници из 32 града Србије, гости из 

Републике Бугарске, Македоније, Русије, културни и јавни радници, представници 

туристичких агенција и представници медија.  

У оквиру манифестације изведен је богат културно – уметницки програм са 

реномираним извођачима и модном ревијом под називом „Завештање за будућност“. По 

узору на пређашње године одржано је такмичење у обредном пешкиру за старије 

категорије као и за категорију школске деце. Другог дана сајма учесници основних и 

средњих школа приказали су „Посело на Тимоку“, као и прича о свом граду, додељена су 

признања за обредни пешкир. 

У оквиру манифестације додељене су награде поводом расписаног конкурса за 

најбољи дизајн „ЛОГО“ вароши као и решење за сувенире вароши. 

Туристичка организација није имала финансијских трошкова поводом 

манифестације. „Етно сусрете“ подржала је маркетиншки, запослени су учествовали у 

организацији, а туристичка организација је била један од излагача и промотер туристичке 

понуде општине Књажевац. С обзиром на велики број учесника из земље и иностранства 

ово је била идеална прилика да се промовише ресурси којима општина Књажевац 

располаже. 
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8.7. Промоција риболова на територији општине Књажевац 

 

С обзиром на хидрографске потенцијале којима располаже општина Књажевац, 

риболов је важан део туристичке понуде, који још увек није валоризован у потпуности у 

туристичке сврхе на чему ће активно радити у предстојећем периоду. Током 2014. године 

организоване су две акције у организацији ОСР „Бели Тимок“ уз подршку Туристичке 

организације. Прва акција је била ревијалног карактера и обележила је отварање 

риболовачке сезоне. Овај вид промоције окупио је велики број посетиоца и учесника. 

Друга акција била је у припремању рибље чорбе на обали Сврљишког Тимока. С обзиром 

да Књажевац лежи на три реке и великом броју планинских потока непроцењив је 

хидриграфски потенцијал којим располаже, а самим тим и потенцијали за риболов као 

један од сегмената туристичке понуде општине Књажевац. ОСР“ Бели Тимок“ у том 

смислу преставља битног сарадника Туристичке организације у погледу промоције свега 

наведеног. Туристичка организација била је покровитељ догађаја.  

ТООК ће у складу са својим надлежностима ставити акценат на риболов у 

будућности јер овај вид активности представља значајан комплементарни садржај 

општине Књажевац. 

 

8.8. „Стара планина Челинџ“ 

У 2014. години пети пут по реду на Старој планини, на стази Јабучког равништва, 

одржан је маунтин бајк куп Стара планина на коме се надметало близу 100 такмичара из 

више клубова из Србије, Македоније, Буграске, Грчке и Црне Горе. Такмичење су 

организовали бициклистички клуб из Новог Сада и бициклистички клуб Србије. Трка је 

2014. године уврштена у међународни календар УЦИ и бодована је у квалификационом 

циклусу за ОИ Рио 2016.  На основу захтева организатора, а ради успешне релаизације 

програма, Туристичка организација је обезбедила смештај за стручњаке који су радили на 

припреми и организацији такмичења.  

 

9. Остале активности Туристичке организације 

9.1. „Снежни четвртак“  

Уочи зимске сезоне 2013⁄14 Општина Књажевац потписала је уговор о сарадњи са 

ЈП Скијалишта Србије о бесплатном скијању ученика основних и средњих школа са 

територије општине Књажевац. Акција је обухватала бесплатан ски пас, инструктора 

скијања, ужину, бесплатан превоз до скијалишта и назад. Током зиме 2014. године 

реализовано је 6 акција. Око 300 ученика имало је прилику да усаврши скијање или да 

савлада основне кораке овог спорта. Акција је финансирана из редовно одобрених 

буџетских средстава. А по основу уштеде која је Туристичка организација остварила по 

другим ставкама из својих програмских активности.     45 
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9.2. Акција промоције туристичке понуде општине Књажевац код 

локалног становништва 

Туристичка организација је организовала и две акције посете скијалишту на Старој 

планини за пензионере и инвалиде рада са територије општине Књажевац, а све у циљу да 

би старијим суграђанима који нису у могућности да самостално посете ски центар, 

приближили новоизграђене садржаје на планини. На путу до Старе планине учесници 

акција су имали прилику да посете једне од најинтересантнијих локалитета на територији 

општине Књажевац. Организован је обилазак једног сеоског туристичког домаћинства, 

водопада Бигар код Калне, посета цркве Св. Богородице у Доњој Каменици и Цркве и 

манастира Св. Тројице у Горњој Каменици. 

9.3. Пети туристички форум Србије 

У току априла месеца 2014. године  Туристичка организација Србије, у сарадњи са 

домаћином, Туристичком организацијом Бора, организовала је пети по реду туристички 

форум. Форум је одржан од 8 – 11 маја у хотелу „Језеро“ на Борском језеру. На форуму је 

учествовало више од стотину учесника, представника преко 40 локалних и регионалних 

туристичких организација Србије, представници Туристичке организације Србије на челу 

са директором Горданом Пламенац, директор Националне туристичке организације Црне 

Горе, Љиљана Цукић, директор Националне асоцијације туристичких агенција ЈУТА, 

Александар Сеничић, Георги Генов из Удружења хотелско-угоститељске привреде 

Србије, као и многобројни представници медија из Србије и Македоније. Централни 

програмски део Форума су представљале едукативне сесије и радионице које су 

организоване, са намером да се учесници Форума упознају са савременим трендовима у 

представљању и промоцији туристичке понуде. У раду форума учествовала је и 

Туристичка организација Књажевац. 

 

9.4. Књажевац победник конкурса „ЕДЕН Србија 2014“ 

ЕДЕН програм покренула је Европска комисија на предлог Европског парламента 

2005. године, са циљем да се непознате и мање видљиве туристичке дестинације учине 

видљивим, да се дестинације међусобно повезују у Европску мрежу изузетних 

дестинација, да размењују искуства и примере добре праксе. 

Европска комисија сваке године расписује конкурс и спроводи га преко 

националних туристичких организација. Конкурси су тематски и у 2014. години конкурс 

је био усмерен на тему „Туризам и нематеријално културно наслеђе“. Организатор и 

реализатор конкурса била је Туристичка организација Србије. С обзиром да право учешћа 

у конкурску имају земље чланице Европске уније, и земље кандидати за чланство у ЕУ, 

Србија је у 2014. години по први пут узела учешће у овом програму.  
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На конкурс се пријавило преко 50 градова и општина. Туристичка организација 

општине Књажевац је на конкурсу аплицирала са манифестацијом „Ђурђевдански 

сусрети-Молитва под Миџором“. Петочлани стручни жири у саставу: др Виолета Орловић 

Ловрен – амбасадор ЕДЕН програма у Србији са Филозофског факултета Универзитета у 

Београду, Данијела Филиповић из Етнографског музеја у Београду, Данијела 

Вићентијевић из сектора за туризам минитарства трговине, туризма и телекомуникација, 

професор др Јован Попеску са факултета за туристички и хотелијерски менџмент 

Универзитета Сингидунум и др. Бојан Зечевић професор са Економског факултета 

Универзитета у Београду , одабрао је 5 финалиста, а њихов коначан редослед утврђен је 

након инспекцијских посета дестинацијама. 02. Августа ТОС је званично саопштио да је 

на основу одлуке стурчног жирија Први победник ЕДЕН конкурса у Србији општина 

Књажевац, а да су пратеће дестинације Ковачица, Топола, Нова Варош и Кучево. 

Национална церемонија доделе награда победничкој и пратећим дестинацијама одржана је 

у оквиру прославе Светског дана туризма и доделе награде „Туристички цвет“ крајем 

септембра 2014 године. Награде победницима уручио је лично господин Мајкл Девенпорт, 

шеф делегације ЕУ у Србији. Изабране дестинације биће увршћене у „Мрежу изузетних 

дестинација Европе“, чији су циљеви стварање платформе и подстицање других 

дестинација у Евопи да усвоје моделе одрживог туристичког развоја. Овом победом, 

општини Књажевац отворена су врата многих европских фондова у којима је тренутно 

преко 40 милиона еура намењено одрживим пројектима везаним за туризам и 

прекограничну сарадњу. Сви медији у Србији пренели су да је Књажевац победник ЕДЕН 

конкурса за 2014 годину а општина Књажевац стекла је право да се декларише као 

„Изузетна дестинација Европе“ овај успех биће у времену које долази велики подстрек за 

још веће залагање на свим пољима развоја туризма Књажевца.  

 

9.5. Први форум Источне Србије 

Први форум источне Србије одржан је 7-8 октобра 2014. године у Књажевцу на 

Старој планини. Идеја о организацији форума родила се након састанка који су 

организовале колеге из Зајечара, а на којима је било речи о заједничким наступима на 

сајмовима и активностима Туристичких организација региона Источне Србије. Круг 

званица проширен је и на градове Пожаревац, Велико Градште, Голубац, Бела Паланка, 

Бабушница, Пирот и Димитровград. С обзиром на то да је Књажевац победник ЕДЕН 

конкурса, ово је била прилика да колеге из окружења упознају природне, културне и 

туристичке потенцијале општине и увере се зашто је баш Књажевац победник. У 

планинарском дому одржан је састанак на коме се разговарало о могућностима 

заједничког наступа на сајмовима туризма како би се смањили трошкови, појачао ефекат 

наступа, и објединила туристичка понуда Источне Србије. Један део трошкова Форума 

био је финансиран из котизације које су плаћале Туристичке организације за своје 

представнике, а преостали део из средстава Туристичке организације општине Књажевац. 
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9.6. „Обележавање 100 година од почетка Првог светског рата“ 

 

2014. године обележена је као година сећања на почетак Првог светског рата. Тим 

поводом организивано је обележавање овог важног догађаја у Горњој Каменици 

пригодним културно – уметничким програмом. Туристичка организација је покрила 

трошкове извођења музичког програма. 

 

9.7. „X изложба туристичких публикација“-Крушевац 

 

На јубиларној изложби у Крушевцу, Туристичка 

организација општине Књажевац је била награђена у две 

категорије. У категорији допунски промотивни материјал-

туристичка организација кандидовала је чоколаду која у 

свом паковању садржи разгледницу са мотивима 

Књажевца и за њу освојила треће место. У категорији 

„сајтова“, сајт Туристичке организације освојио је другу 

награду. 

 Слика 13. Сувенир 

                                                                                 Извор: www.toknjazevac.org rs. 

С обзиром да се ради о националном такмичењу на коме су учествовали и гости 

Републике Српске, као и представници Туристичких организација Црне Горе, освојене 

награде у изузетно јакој конкуренцији представљају јасан знак да је Туристичка 

организација на висини свог задатка и да прате све трендове, као и да доноси иновативне 

идеје које су запажене. Досадашње искуство је показало да је чоколада омиљени сувенир 

посетиоца, јединствен поклон из Књажевца. Сајт ТООК-а који је у почетку био оштро 

критикован добио је признање и доказ да је функционалан и користан посетиоцима и 

потенцијалним туристима. 

 

9.8. „VII изложба сувенира и туристичких публикација“-Лесковац 

 

Од 13. До 14. Новембра у Лесковцу је одржана седма по реду „Изложба сувенира и 

туристичких публикација“ на којој је учествовало близу 50 излагача из земље и 

иностранства. У оштрој конкуренцији Туристичка организација општине Књажевац, 

освојила је три награде.  

Туристички водич освојио је треће место у категорији „Вишелисних туристичких 

публикација са преко 50 страна“. Чоколада са мотивима Књажевца поново је награђена, 

овим путем другим местом у категорији „Употребних предмета“, а специјалну награду 

освојио је сет разгледница „Књажевац тамо где су пријатељи“. 
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9.9. Уређење излетишта Бигар потока 

Прва фаза 

Природа представља врло важан сегмент туристичке понуде општине Књажевац. 

Једно од омиљених излетишта пролазника је Бигрени водопад – хидролошки споменик 

природе од 1981. године који се налази око 7 км од Калне у правцу Пирота. 2011 године на 

овој локацији уређена је пешачка и бициклистичка стаза. Током 2014 године Туристичка 

организација покренула је иницијативу за наставак радова уређења, сви радови који су 

изведени урађени су у консултацији са Заводом за заштиту природе са седиштем у Нишу. 

У овој етапи уређења изведени су следећи радови: 

- Расчишћавање терена у горњем току водопада 

- Израда песачког моста на Стањинској реци код водопада Бигар 

- Постављање два бурета са поклопцем, за одлагање отпада, на платоу код водопада 

Бигар 

- Фарбање сандолином две печурке са клупама на платоу водопада Бигар. 

Након ових радова добијена је локација која нуди бројне могућности, шетње, 

уживање у освежавајућем ваздуху  поред водопада, одмор од буке и свакодневне вреве. 

Бигар се полако позиционира у склопу туристичке понуде општине Књажевац. Промоција 

локалитета се ради у сагласности са одрживим коришћењем, води се рачуна о 

капацитетима места који се не смеју премашити. 

Друга фаза 

Друга етапа уређења ове локације уследила је пар месеци касније и представља 

наставак радова. Реализација друге фазе финансирана је из средства Фонда за заштиту 

животне средине општине Књажевац. Туристичка организација је у 2014. години 

аплицирала са два пројекта за уређење локације Бигар потока: 

-Пројекат „Одрживо коришћење хидролошког споменика природе Бигар поток у сврху 

туристичке валоризације“ 

-Пројекат  „Промоција хидролошког споменика Бигар поток“ 

I Пројекат-„Одрживо коришћење хидролошког споменика природе Бигар поток у 

сврху туристичке валоризације“ 

Маја месеца 2014. године Туристичка организација поднела је фонду за заштиту и 

унапређење животне средине молбу за одобрење новчаних  средстава за пројекат 

„ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОЛОШКОГ СПОМЕНIКА ПРИРОДЕ БИГАР ПОТОК 

У СВРХУ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦIЈЕ“.          49 
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После одобрења новчаних средстава на износ од 199.473,40 динара, спроведени су 

следећи радови уређења на локацији Бигар поток: 

- Поткресано је растиње и обезбеђен прилаз локалитету 

- Постављене су две печурке од дрвета са клупицом и столом 

- Постављено је неколико дрвених клупа и пикник столова 

- Постављено је неколико корпи за смеће. 

У току радова строго се водило рацуна да се не угрози флора и фауна у кориту и 

око самог потока. Сав мобилијар израђен је од дрвета и савршено се уклапа у 

амбијенталну целину. 

После завршених радова забележен је већи број посетиоца. Такође, с обзиром да су 

крашки облици рељефа ретки облици, који се карактеришу геолошким и геоморфолошким 

куриозитетима, настојаће се да се ова локација укључи у едукативне руте (школске, 

екскурзионе и посете у научне сврхе) што је у сагласности са одрживим коришћењем 

хидролошког споменика природе-Бигар поток. 

 

II пројект-„Промоција хидролошког споменика Бигар поток“ 

Други пројекат који је финансиран из средстава Фонда за заштиту и унапређење 

животне средине је „ПРОМОЦИЈА ХИДРОЛОШКОГ СПОМЕНIКА ПРИРОДЕ БИГАР 

ПОТОК“. 

Овим пројектом промоција Бигреног потока рађена је у складу са концептом 

орживог коришћења и управљања природним и културним ресурсима. Средства су била 

намењена за израду пропагадног флајера. У току реализације пројекта прикупљене су три 

понуде за идејно решење флајера, извршен је одабир најповољније понуде, а затим је 

најповојнији понуђач приступио изради припреме за штампу и штампи 1.000 флајера. Као 

резултат добијен је квалитетан пропагадни материјал који ће се делити на свим 

манифестацијма и сајмовима на којима ће Туристичка организација учествовати у 2015. 

години. 

9.10. Пројекат „Сајам здраве хране“ 

Туристичка организација општине Књажевац је у 2014. години такође аплицирала 

код Фонда за заштиту и унапређење животне средине и са пројектом „Сајам здраве 

хране“. 

Планиране активности по ово пројекту утичу на развој свести локалног 

становништва и посетиоца о важности здраве исхране, ризицима у производњи и 

дистрибуцији хране и значају складног и уравнотерженог одрживог развоја локлне 

заједнице. 
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Како би се показале битне фазе у ланцу производње, дистрибуције и указало на 

значај здраве исхране реализован је пројекат „Сајам здраве хране“ који је обухватао већи 

број активности: 

- Продајну изложбу локалних производа здраве хране, 

- Организаацију квиза за децу на тему здраве хране, 

- Тематски маскенбал „Здрава храна“, 

- Конкурс за децу старости 7-12 година за најбољи литерални рад на тему здраве 

хране, 

- Конкурс за децу старости 5-8 година за најбољи ликовни рад на тему здраве хране, 

- Презентација дечијих радова пристигли на конкурс кроз организовану приредбу, 

- Предавање на тему „Здрава храна-здрава зивотна средина-одрзиви развој“, 

- Израда тезги за продају здраве хране 

 

Реализацијом пројекта, туристичка организација је започела Манифстацију за коју 

се очекује да ће постати традиционална. Крајњи циљеви који су остварени: 

- Деца предшколског и школског узраста информисана су о значају здраве хране за 

раст и развој, а такође су награђена и 25 детета за своју креативност. 

- Урађене су тезге које ће се користити дужи низ година како за ову тако и за друге 

манифестације и догађаје. 

- Подигнута је свест о важности коришћења здраве хране, као и о значају очувања 

животне средине у циљу производње здраве хране 

- Активно су укључени локални произвођачи хране у туристичку понуду општине 

Књажевац 

- Обогаћен је садржај туристичке понуде. 

 

У реализацији пројекта биле су укључене све образовне установе са територије 

општине Књажевац, већи број удружења грађана и власника пољопривредних газдинства. 

Сви учесници у пројекту били су задовољни бројем и садржајем реализованих акивности. 

Све активности биле су медијски подржане од стане интернет телевизије 

„Књажевацинфо“. Туристичка организација ће настојати да манифестацију „Сајам здраве 

хране“ реализује и у будуће са новим додатним садржајима и ангажовањем већег броја 

излагача и учесника. 
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9. 11. Преуређење излога Инфо центра 

Инфо центар се налази на адреси Књаза Милоша 37. Туристичка организација је 

овде премештена фебруара 2011. године. Том приликом извршена је адаптација 

просторија, које су претворене у канцеларијски простор са сувенирницом. Приликом овог 

уређења задржан је стари портал – излог који је био од дрвета и у лошем стању. У 2014. 

Туристичка организација је извршила замену старог за новим који је модеран, уређен од 

квалитетног материјала са термоизолацијом. Излог је учинио Инфо центар видљивим за 

пролазнике, али допринео и смањењу утрошене електричне енегрије за грејање 

канцелариских просторија. Створена је могућност да се у излогу истакну битне награде 

које је Туристићка организација добила у 2014 години, пропагадни материјал и сувенири 

који се могу купити у сувенирници. Изнад улаза је постављена модерно дизајнирана 

надстрешница која има улогу заштите излога од различитих временских прилика. 

У просторијама Инфо центра у 

Књажевцу можете купити сувенире са 

обележјима Књажевца, вина и ракија из 

књажевачких подрума. Такође, постоји 

могућност изнајмљивања бицикли на 1 сат, 

6 сати (полудневна) или 12 сати (дневна), 

уз личну карту. 

Они који током летњег одмора не 

могу без двоточкаша и који воле овакав 

вид рекреације, могу Књажевац упознати 

са ветром у коси. Кружна тура предвиђа 

обилазак Архео – ено парка у Равни, 

Винарије Јовић, Бањице и базена уз 

успутну дегустацију етно хране.                          Слика 13. Изнајмљивање бицикли 

                                                                Извор: www.toknjazevac.org.rs 

9. 12. Сарадња са сеоским домаћинством 

Сеоски туризам представља врло важан сегмент туристичке понуде општине 

Књажевац. На основу закона о туризму и у складу са статутом, туристичка организација 

општине Књажевац активно учествује као посредник у регистрацији и категоризацији 

сеоских туристичких домаћинства.  

Интензиван развој сеоског туризма почео је 2007. године управо када је 

Туристичка организација покренула кампању информисања локалног становништва о 

могућностима самозапошљавања и остваривања зараде кроз туризам као додатну 

делатност. Од 3 домаћинства које су се те године регистровале, број је константно растао 

да би 2014 године број категорисаних сеоских домацинстава достигао 30 сеоских 

туристичких домаћинстава са око 360 лежајева.            52 
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Туристичка организација је наставила са својим активностима и у 2014. години 

информишући, већ регистроване и потенцијалне сеоске домаћине, о новим прописима, 

шансама и могућностима. 

Туристичка организација је организовала представљање јединственог 

резервационог система намењеног власницима кућа за одмор, сеоских домаћинстава и 

угоститеља и тиме пружила могућност за интензивније укључивање на туристичко 

тржиште и ефикасније пословање. Почетком 2014. године уређен је серијал кратких 

промотивних филмова о свим репрезентативним сеоским домаћинствима која су била 

категорисана у том тренутку. 

 

9. 13. Сарадња са другим субјектима по различитим основама 

 

У циљу унапређења квалитета туристичке понуде општине Књажевац, радило се на 

јачању сарадње свих предузећа, организација, установа и појединаца везаних за 

туристичку понуду општине Књажевац. 

- Запослени Туристичке организације присуствовали су различитим семинарима, 

предавањима и састанцима како би употпунили своје знање, стекли нова сазнања и били у 

корак са променама на туристичком тржишту. 

-  Туристичка организација је сарађивала, између осталог са Пливачким ватерполо клубом 

„Књажевац“ приликом организовања школе пливања. Пријављивање учесника и 

информације о реализацији школе пливања обављано је  у просторијама Инфо центра 

туристичке организације. 

-  Сарадња је остварена и са основном школом „Раде Додић“ из Милутовца чији су 

ученици припремили 100 пакетића које је Туристичка организација донирала ученицима 

нижих разреда основних школа поводом Светог Саве. Ова акција је реализована 

захваљујући директору О.Ш. „Раде Додић“, Александру Ранђеловићу, који је пореклом 

књажевшанин.  

-  У току мајских поплава 2014. године Туристичка организација је из сопстених средстава 

донирала намирнице и средства за хигијену угроженим подручијама општине Трстеник. 

- Скупштина општине Књажевац склопила је уговор са ЈП Скијалишта Србије о 

бесплатном скијању на Бабином зубу за децу из Књажевца. Испред СО Књажевац улогу 

организатора преузела је Туристичка организација општине  Књажевац. На овај начин 

деци је  омогућено да науче да скијају и да проведу дан на Старој планини.  

-  Турисичка организација је сарађивала са основним школама, и у својим просторијама на 

захтев наставника, ученицима су запослени представили занимања и звања у туристичкој 

привреди, како би се лакше определили за будуће средњешколско образовање. 

-  Сарадња са Центром за радно ангажовање младих из Књажевца допринела је да се 

велики број младих кроз волонтерски програм укључи у рад установе, и тако стекне прво 

радно искуство. 
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-     Образовно васпитне установе са териротије општине укључивали су у релаизацију 

културно уметничког и спортског програма на манифестацијама са циљем повећања 

свести о вредностима и заштити културног и природног наслеђа завичаја. 

-  Туристичка организација Србије као кровна организација свих туристичких 

организација у нашој земљи иницирала је заједничко предстваљање на сајмовима туризма, 

организовала је велики број разних пословних скупова у земљи и инострантсву на којима 

је учествовала директно или индиректно и Туристичка организација општине Књажевац. 

-    Дом културе и Завичајни музеј незаобилазни су у креирању туристичке понуде и 

реализацији многобројних манифестација и других туристичких програма у општини. 

Заједнички тимски рад усмерен ка квалитетном приказивању културног наслеђа 

доприноси све бољем позиционирању Књажевца као општине са квалитетном и 

атрактивном туристичком понудом.  

-   Јавно предузеће Спортско туристички ресурси Књажевац значајан је партнер у 

реализацији промотивних и пословних активности везаних како за летњу тако и за зимску 

туристичку понуду. 

-      У 2014. гоодини Туристичка организација је сарађивала и са Удружењем за неговање 

традиције  „Извор“ из Књажевца у смислу промоције културног наслеђа општине 

Књажевац, које предстваља интегрални и незаобилазни део општине Књажевац. 

-  На пољу промоције риболова, једног од облика активног одмора, Туристичка 

организација општине Књажевац сарађивала је са ОСР „Бели Тимок“. 

-  Туристичка организација општине Књажевац настоји да окупи сва удружења, 

организације и појединце, чија би понуда могла битно да допринесе обогаћивању 

туристичке понуде општине Књажевац. Тако је и успостављена сарадња са Удружењем 

љубитеља старовременских аутомобила из Књажевца, која је била саставни део 

манифестације „Дани дијаспоре“. 

-     Општина Књажевац заузима све значајније место на мапи планинарских друштва из 

Србије и иностранства. Кроз Књажевац пролази и европски песачки пут. Турисичка 

организација општине Књажевац  сарађивала је са планинарским друштвом „Бабин зуб“ 

током 2014. године подржавајући све планинарске акције које окупљују велики број 

планинара и кроз промоцију општине Књажевац за активни одмор, тј. Планинарење. 

-     Туристичка организација је у 2014 сарађивала са удружењем предузетника Књажевац 

на промоцији свих производних потенцијала општине Књажевац. Такође су узели учешће 

и у организацији и реализацији културно – привредне и туристичке манифестације „Сабор 

на Кадибогазу“. 
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10. Маркетинг план 
 

Маркетинг план је један од најзначајнијих елемената стратешког развоја 

туристичких дестинација. Маркетинг планом дестинације дефинишу се основне стратешке 

маркетиншке активности које је потребно предузети како би се остварила визија и 

дефиисани циљеви туристичког развоја. 

Основу маркетинг плана туристичких дестинација чине маркетинг активности које 

се примењују у одређеном периоду како би се интензивније комерцијализовали 

туристички производи, повећао укупан туристички промет и остварио дугорочни раст 

тржишног учешћа. 

Маркетинг планом Књажевца биће дефинисане основне маркетинг активности које 

потребно спровести у периоду од наредних д е с е т година како би се повећао туристички 

промет у дестинацији и остварила дефинисана визија и циљеви турстичког развоја. 

Маркетинг план Књажевца треба да представља основу на којој ће се развијати конкретне 

активности у складу са будућим развојем туризма у дестинацији и трендовима на 

интернационалном и домаћем туристичком тржишту. 

У маркетинг плану Књажевца од посебног значаја су маркетиншко комуницирање 

и испоручивање нових вредности које ће бити створене развојем туристичких производа 

на подручју општине реализацијом инвестиционих пројеката, програма конкурентности и 

планова развоја туризма. Стратешки приоритети маркетинг плана Књажевца су следећи: 

 

1. брендирање 

2. дефинисање циљних тржишта 

3. маркетинг план производа 

4. интегрисане маркетиншке комуникације 

5. интерни маркетинг 

 

Носилац свих активности предвиђених маркетинг планом мора бити Туристичка 

организација општине Књажевац.  

 

Брендирање дестинације представља један од кључних елемената развоја туризма и 

маркетинг плана. Изградња бренда (брендирање) је метод креирања јединственог 

индентитета производа уз помоћ имена, дизајна, знака, симбола или њихове комбинације, 

а на бази диференцирања у односу на друге конкурентске производе. Бренд дестинације, у 

ширем смислу, представља јединствен збир искустава које пружа мешавина рационалних, 

емоционалних, социолошких и културних вредности и користи које постоје на некој 

дестинацији. Брендирање дестинације туристи виде различито од конкурентских 

дестинација и добијају осећај додатне сигурности приликом доношења одлука о 

путовању.  
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У процесу изградње бренда дестинације морају се постићи два основна ефекта: 

прво, бренд посетиоцима треба да даје одређено обећање у погледу квалитета услуга и 

богатства доживљаја, и друго, треба да доприноси јачању успомена на искуства 

доживљена конзумирањем туристичких производа. Брендирање Књажевца је процес 

креирања идентитета општине као туристичке дестинације у циљу изградње имиџа који ће 

га учинити препознатљивим и различитим у односу на конкурентске дестинације на 

домаћем и иностраном туристичком тржишту. Брендирање је маркетинг процес који 

захтева напор током дужег временског периода. Брендирање подразумева дефинисање 

следећих елемената: 

 дефинисање примарних (опипљивих, објективних) атрибута дестинације на 

којима ће бренд бити базиран; 

 одређивање рационалних користи које посетиоци могу имати, а које су базиране 

на примарним карактеристикама/атрибутима дестинације; 

 емоционалне користи које посетиоци могу доживети; 

 личност бренда која комуницира диференцирајуће карактеристике Књажевца као 

туристичке дестинације; 

 вредност бренда која има одређено значење за посетиоце; и 

 дефинисање суштине бренда која одсликава есенцијалне карактеристике 

Књажевца као туристичке дестинације. 

Завршна фаза у процесу брендирања треба да представља креирање: 

 основне поруке (слогана). Порука треба да опише подручје, да буде јасна, кратка и 

јединствена. Циљ је да се порука лако упамти, да осликава вредности града и учини 

Књажевац препознатљивим на светском туристичком тржишту; Препорука је да 

основни слоган буде:  

Књажевац – тамо где су пријатељи! 

 креирање симбола. Морају се креирати симболи који ће одсликавати и 

комуницирати суштину бренда/есенцијалне карактеристике Књажевца. Симболи 

морају остати препознатљиви и користити се на свим средствима маркетига. У 

креирању симбола препорука је да се држи основних боја са грба општине (зелено 

и жуто), као и најупечатљивији симбол са грба – штит са изрнутим знаком Y који 

симболизује ушће Сврљишког и Трговишког Тимока. 
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11. Табелрни приказ утрошених средстава према намени за 2014. годину 

Врсте трошкова 
Износ Укупно утрошено 

Плате и доприноци запослених 
 -3.809.167,00 

Стални трошко и остали трошкови 
 -2.183.674,72 

Набавка робе за даљу продају 
 -290.360,00 

Трошкови промоције 

-Штампани пропагадни материјал 

-Туристички пропагадни филм о Књажевцу 

-Врх забаве 

-Од Злата јабука 

-Књига утисака 

-Енциклопедија за радознале 

 

-328.303,00 

-60.000,00 

-395.000,00 

-5.980,00 

-19.150,00 

-12.640,00 

-821.073,00 

Сајмови, изложбе, форуми и др. 

-Сајам у Софији 

-Сајам у Београду 

-Сајам у Нишу 

-Сајам у Крагујевцу 

-Пети туристички форум 

-Први форум Источне Србије 

-Обележавање почетка Првог св. рата 

-10.Изложба публикација-Крушевац 

-7.Иѕлозба публикација-Лесковац 

-Сајам здраве хране 

 

-9.818,00 

-568.390,50 

-114.491,56 

-58.034,07 

-6.000,00 

-74.062,00 

-19.500,00 

-6.539,00 

-8.169,00 

-112.869,00 

-977.873,13 

Манифестације 

-Молитва под Миџором 

-Викенд адреналина 

-Дани дијаспоре 

-Сабор на Панаџур 

-Шипуријада 

-Дани Књажевца у Белоградчику 

-Пета национална изложба паса 

-Планинарске акције 

-Сабор на Кадибогазу 

-Мото скуп 

-Промоција риболова 

-Стара планина челнџ 

 

-682.483,00 

-129.509,44 

-507.320,51 

-223.432,00 

-44.000,00 

-45.443,00 

-222.875,00 

-121.364,00 

-31.905,00 

-147.000,00 

-64.505,00 

-39.078,00 

-2.258.914,95 

Остале активности Туристичке организације 

-Снежни четвртак 

-Уређење Бигра 

-Преуређење излога Инфо центра 

 

-260.144,00 

-436.775,50 

-109.337,00 

-806.256,50 

Свеукупно утрошено 

-Средства из буџета 

-Средства из Фонда за заштиту животне средине 

-Сопствени приходи 

 

-10. 085,490 

-366.342,60 

-695.487,00 
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Закључак 

 

Туристичка организација општине Књажевац послује у складу са принципа 

друштвено одговорног пословања. Тај концепт заснива се на одговорном односу према, 

заједници, животној средини и свим субјектима са којима је остварена сарадња, што 

представља стуб успешног пословања. 

Услови за активни одмор током зиме су све бољи и препознатиљиви су на 

туристичком тржишту потрошачима у земљи и у иностранству. Током зиме, смештајни 

капацитети су попуњени, што указује на то да је потребно даље ширење капацитета 

изградњом нових смештајних јединица и скијашке инфраструктуре. У летњем периоду 

богат и разноврстан програм повезује већи број учесника у ланцу туристичке потрошње и 

доприносећи повећању квалитету понуде и укупног промета. 

Циљ пословања Туристичке организације је: Књажевац – романтично стечиште 

добронамерних посетиоца и општина задовољних Књажевчана. Све њене активности 

усмерене су у том правцу. 

Према речима директора Туристичке организације општине Књажевац Бобана 

Марковића, највећи проблем са којим се сусрећу је превозно средство. Јер све активности 

на терену обављају сопственим, приватним аутомобилом. Остале проблеме, како наводи 

директор, немају и имају одличну сарадњу са надлежнима у општини Књажевац. 
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