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Сажетак: 

Источна Србија је типска планинско-котлинско-долинска регија, погранична према 

Румунији и Бугарској. Простире се јужно од Ђердапа до слива Власине и долинских 

развођа према Јужној и Великој Морави. У даљем раду испитиваће се могућност 

комбиновања еколошки одрживих облика туризма, као и могућности за развој еко и 

сеоског туризма на простору Источне Србије. 

Кључне речи: Источна Србија,потенцијали, одрживи туризам, сеоски туризам, екотуризам. 

 

 

Abstract: 

East Serbia is a typical mountain-valley area, bordered with Romania and Bulgaria. The area 

goes from south of Djerdap to plum of Vlasina and valley divide toward South and Big Morava. 

In the further work, we will be examaning the possibility of combining sustainable types of 

tourism and the possibility of eco tourism and countryside tourism in the area of Eastern Serbia 

as well. 

Key words: eastern Serbia, potentials, sustainable tourism, countryside tourism, ecotourism. 
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Увод 

 

Источна Србија представља, у туристичком смислу, веома значајну регионалну 

целину. Смештена је између Моравског и Тимочког басена, на позицији између главног и 

споредног туристичког правца, одувек је привлачила пажњу туриста. Одликује се бројним 

природним и антропогеним вредностима. 

Ово подручје има велики потенцијал за развој екотуризма и сеоског туризма. 

Постоји велики број етно села на простору Источне Србије која су покренула овај вид 

туризма. Да би овај вид туристичког кретања заживео, као и да би се појавио на 

турстичком тржишту потребно је предузети одређене мере.  

Предмет рада јесу потенцијали еко и сеоског туризма у Источној Србији. Тежи се 

приказивању тренутног стања и показује основа за даљи развој. У првом делу рада је 

образложен географски и туристички положај, животна средина и одрживи развој, 

екотуризам као специфични облик одрживог туризма и могућност комбиновања еколошки 

одрживих облика туризма. У другом делу рада је представљена тржишна позиција 

региона, антропогене, етнографске, уметничке, манифестационе и пејзажне туристичке 

вредности, материјална база за развој туризма и SWOT анализа. У трећем делу рада се 

говори о сеоском туризму, тренутном стању, стратегији и перспективи развоја сеоског 

туризма и етно села на простору Источне Србије. 

Циљ рада је да се покаже какве су могућности за равој и експанзију еко и сеоског 

туризма у Источној Србији. 

Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. Изучавање 

је представљало комбинацију квантитативних метода (статистика и интернет анализе) и 

квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из датих мишљења 

разичитих аутора). Коришћена је и стручна литература из области туризма на основу које 

су дефинисани најзначајнији појмови. 
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1. Географско-туристички положај 

 

1.1. Географски положај 

Источна Србија је типска планинско-котлинско-долинска регија, погранична према 

Румунији и Бугарској. Простире се јужно од Ђердапа до слива Власине и долинских 

развођа према Јужној и Великој Морави. Обухвата и сливове Млаве и Пека, без њиховог 

дела Стига и Браничева. Овој планинској регији се прикључује наш део Понтског 

(Влашког) басена. Северну, већу половину чини карпатска Србија, а јужни део балканска 

Србија. У опсегу ове езорегије са две субрегије налази се петнаестак микроегија: Хомоље, 

Звижд, Пореч, Кључ, Ђердап, Црноречки, Сокобањски, Старопланински крај, Сврљиг, 

Заплање и друге. (Марковић Ђ.,Павловић М.,1995). Ова мезорегија захвата површину од 

13 607 km². 

 

1.2. Туристички положај 

Приликом разматрања туристичког положаја Источне Србије, најважније је указати 

на: положај Источне Србије према главним туристичким правцима, положај према 

главним туристичким дисперзивима и положај према конкурентним туристичким 

просторима. Положај Источне Србије према главним туристичким правцима је веома 

повољан. Имајући у виду да су комуникативни правци истовремено и туристички, можемо 

закључити да се Источна Србија ослања на најпрометнији правац кроз нашу земљу-

Коридор 10. Основна основица укупног спајања и прожимања на простору Србије је 

саобраћајница Београд-Ниш (лежи на међународном Коридору 10) односно широко 

коридор Велико Моравске удолине (Јовичић Д.,2009). Коридор  10 је део значајног 

европског југоисточног туристичког правца који се грана на неколико путева значајних за 

туризам, а за Источну Србију је најбитнији правац који води од Подунавља, преко 

Београда, затим долином Мораве и Нишаве према Бугарској, односно, долином Јужне 

Мораве и Вардара према Грчкој и Турској. 

 Близина Источне Србије саобраћајно-туристичким чвориштима (Београд и Ниш) 

има велики значај за развој иностраног, пре свега транзитног туризма. На територији 

Србије се сустичу и бројни међународни железнички правци који Источну Србију могу да 

повежу са истоком и западом, као и са севером и југом. Речни саобраћај је могућ на 

Дунаву, тачније на паневропском коридору 7 који спаја Северно са Црним морем. Овај 

пловни пут је пуштен 1992. године то је пловни пут Рајна-Мајна-Дунав и то је најважнији 

водени европски пут. Што се тиче повезаности путем ваздушног саобраћаја, од већих 

цивилних аеродрома гравитирају аеродром ,,Никола Тесла“ у Београду и аеродром ,,Цар 

Константин“ у Нишу. Аеродром ,,Поникве“ у Ужицу који је тренутно војни аеродром, 
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налази се у процесу трансформације у цивилни аеродром. Путне, железничке, авио и речне 

везе имају изузетан значај за транспорт робе, путника и информација на релацији север-југ 

и исток-запад.  

Конкурентни туристички простори Источној Србији могли би да представљају 

Јужна и Западна Србија са својим природним и антропогеним вредностима, затим 

природне и антропогене вредности Војводине, као и земље из окружења са својим 

атрактивностима. Источна Србија би на туристичком тржишту могла да изађе са 

адекватном комбинацијом природних и антропогених вредности које би могле да привуку 

туристе и тако нађу своје место на туристичкој мапи Србије па и региона. Источна Србија 

је релативно близу већих градских целина и простора гушће насељености. Већи градови у 

Источној Србији су Ниш (260 000 становника), Зајечар(60 000), Пирот (58 000), Бор (34 

000) и Неготин (18 000). 

 

 

Слика бр.1 Положај Источне Србије (Извор: www.google.rs) 
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2. Животна средина и туризам 

 

 

2.1. Утицаји туризма на животну средину 

Туризам свој развој темељи на очуваној и хуманој животној средини. Туритички 

производ биће у толико атрактивнији у колико подразумева боравак у здравој и очуваној 

животној средини, са својим природним и културним вредностима. Међутим, досадашњи 

развој туризма, чија је одлика масовност, показао је да је дошло до неких негативних 

последица по животну средину, културу и друштво, па се сходно томе морају разрешити 

различити проблеми у циљу даљег развоја туризма. Типичан пример су неке од светски 

афирмисаних дестинација, као што је нпр. Коста Брава у Шпанији, која је стекла огромну 

репутацију развојем масовног туризма. Али, сада се оне суочавају са великим изазовима 

пооштрене конкуренције на тржишту. Појављују се неки други региони, као што су 

Источна Азија и Пацифик који нуде неке нове могућности и тако се све више афирмишу 

као атрактивније туристичке дестинације. Уз повећано интересовање за природну средину, 

све већи број туриста даје предност посети очуваним природним пределима над посетом 

традиционалним градским и приморским туристичким центрима. 

Међузависност између привредног развоја и животне средине најбоље се може 

уочити кроз развој туризма. Укупни утицаји туризма на животну средину истовремено 

могу бити и позитивни и негативни. Најпре треба детаљно сагледати и једну и другу 

страну утицаја туризма на животну средину, како би се приступило адекватном 

дефинисању циљева даљег развоја. 

 

 

2.2. Позитивни утицаји 

Деградација животне средине је очигледно и све већа у свим деловима света. Многи 

делови земље суочили су се са деградацијом станишта и ареала, све већим степеном 

нечисте воде и ваздуха, као и повећање површина захваћене ерозијом. Све то утицало је на 

наглашеније контрасти између загађених делова и некадашњег стања животне средине, 

што је створило тешко решиве еколошке проблеме. 

Са становишта туризма могу се разликовати две врсте простора као базичног елемента 

за развој туризма: 

1. Простор у коме се ствара или појачава потреба туристичких кретања и 

2. Простор који стимулише развој туризма. 
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Позитивни утицаји туризма се огледају у томе што туризам има позитивну улогу у 

друштвено-економском развоју многих земаља доприносећи  и културној размени, 

унапређивању међународних односа и миру у свету. Поред тога, туризам је једна од ретких 

делатности која, захватајући велике просторе очуване природе, валоризује оне елементе 

простора које за многе делатности не представљају готово никакав интерес. Туризам јесте 

корисник простора, али није неповратни потрошач природних елемената, већ се, напротив, 

његовим развојем, уз одговарајућу изградњу објеката, долази до оплемењивања простора.  

Један од посебних видова позитивног утицаја туризма на животну средину јесу 

заштићена природна добра. Услед јачања свести о загађивању животне средине, у многим 

земљама су предузете одређене мере заштите природе. Зштићене природне реткости и 

објекти изазивају велико интересовање туриста и самим тим их чине посебним 

туристичким вредностима. 

Да би позитивне последице током времена надмашиле негативне, потребно је потпуно 

се усмерити овој новој категорији заштите природе тј.турстичкој заштити приликом 

израде просторних планова. 

На простору Источне Србије, Стара планина је најбољи пример како валоризовати и 

очувати природну средину. Стара планина је природно добро од изузетног значаја (1 

категорија).Донета је уредба о заштити ПП ,,Стара планина“ 2009.године. Одређени су 

режими заштите, којих има три, и власничка структура, која је подељена на државно 

власништво и друштвено власништво. Управљање парком природе врши ЈП ,,Србијашуме“ 

и РЈ ,,Парк природе Стара планина“. Они воде рачуна о заштити и унапређењу животне 

средине. Један од најпозитивнијих утицаја је управо то што на простору парка природе  

постоји 400 km обележених туристичких пешачких стаза, бројни мобилијар, информативне 

табле, путокази и маркационе ознаке. Завод такође има бројне активности,а то су:  

-Мониторинг птица ( истраживање ноћних грабљивица-COBA) вишегодишњи пројекат 

-Рекогносцирање 

-Израда вештачких кућица 

-Постављање кућица 

-Мониторинг стања (www.zzps.rs) 

Постоји још много ,,акција“ и планова који се спроводе на овом простору у циљу 

заштите и очувања природне среднине. Свакако је једно од подручја где је повећана свест 

о значају здраве и очуване средине и негде где се стално ради на томе. 
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2.3. Негативни утицаји 

Са једне стране, масовни туризам доноси низ бенефиција и ствара повољне могућности 

за развој туристичких земаља. Међутим, са друге стране, тај исти, убрзани развој и 

неконтролисани туристички промет може озбиљно угрозити животну средину, а још је 

већа опасност од перманентног и поступног деградирања средине. Негативни утицаји 

туризма на животну средину, иако веома бројни, јер укључују различите активности које 

стварају неповољне ефекте, се могу сврстати у неколико категорија: 

1. Загађивање вода 

2. Загађивање земљишта 

3. Загађивање ваздуха 

4. Нарушавање пејзажа 

5. Угрожавање биодиверзитета 

6. Прекомерна потрошња 

7. Угрожавање локалног становништва 

Све ово се дешава и на простору Источне Србије. Све више се валоризују природне и 

антропогене вредности, и сваке године је све већа посећеност туриста. Самим тим повећан 

је и ризик од угрожавања туристичких вредности и природе. Сваке године овај крај посети 

велики број екскурзија, и теренских настава. Једне од најугроженијих категорија после тих 

посета су загађивање земљишта, нарушавање пејзажа и угрожавање бодиверзитета. 

 

 

 

3. Одрживи развој и одрживи туризам 

 

3.1. Одрживи развој 

Туризам се дефинише као појава која значи путовање изван сталног места боравка. 

Он се развија на бази туристичких ресурса-атрактивних туристичких фактора. Туризам XX 

века одликује велика масовност и стални раст. Зато његов даљи развој мора бити одрживи 

развој, а то подразумева уравнотежен економски, социјални и културни развој без 

угрожавања животне средине чиме ће се и будућим генерацијама омогућити да се 

развијају на истом или вишем нивоу као и садашње. (Јовичић Д., Мр.Вања Ивановић, 

2004). 
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 Концепт одрживог развоја стекао је своју пуну афирмацију на Конференцији УН о 

животној средини и развоју у Рио де Женеиру, 1992. Године, када је јасно наглашено да 

заштита животне средине представља интегрални део свеукупног људског развоја. Према 

овом опште прихваћеном концепту, свака делатност мора приликом планирања и 

доношења одлука да максимално уважава захтеве животне средине, како би њен развој био 

трајан, јер у супротном може доћи до самоуништења. (UNEP,1994.) 

 

 

3.2. Одрживи развој туризма 

Данас је увелико присутна фаза ,,Побећи од свега“ . У складу са тим и уз чињеницу 

да на свету постоји безброј прелепих места за одмор, рекреацију, дружење, истраживање, 

учење и сл., људи све више и више путују. Тражња је све већа за очуваном природном 

средином, па су најатрактивније оне туристичке дестинације које имају очувану природну 

средину, заштићену природу и антропогене туристичке мотиве. 

За туризам, једног од светски најдинамичнијих економских сектора, се очекује да се 

његов раст утростручи до 2010. године. Упоредо са таквим његовим растом, расту и бриге 

о утицају туризма на животну средину, који воде озбиљним покушајима да се негативни 

утицаји смање путем одржвог развоја. У неким афирмисаним туристичким дестинацијама, 

као и у дестинацијама у развоју, јавили су се протести локалног становништва упућени 

даљем развоју туризма. Један од најпознатијих дугорочних протеста се десио на острву 

Гоја у Индији. Наиме, један хотел са пет звездица троши више него пет локалних села 

заједно, а један посетилац таквог хотела 28 пута више струје него локални становник. Овај 

пример спада у групу еколошких аспеката негативних последица развоја туризма, као што 

су и емисија штетних гасова од стране тристички саобраћајних средстава, огромно 

коришћење ресурса и производња отпада, коришћење земљшта у туристичке сврхе и др. 

Поред еколошких, аспекти негативних последица се могу сврстати у две групе: 

1. Економски аспекти- утицај сезонских чинилаца на туристичко пословање, удео 

неквалификованих и слабо плаћених послова у укупној запослености, уништавање 

традиционалних облика запошљавања (пољопривреда, рибарство) и 

2. Социо-културни аспекти- губитак културног идентитета, нестанак традиционалног 

система вредности, угрожавање људских права, криминал, проституција и др. Један 

од примера за ову групу је пример племена Масаи у Источној Африци, које је било 

исељено из своје земље, да би то место било претворено у ационални парк намењен 

сафари туризму.  

Наведени примери и протести указују на то да туризам, нарочито његов будући развој, 

мора да буде планиран и организован на начин који доприноси квалитету живота локалног 
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становништва и заштити природног и културног окружења. То и представља основу 

концепта одрживог развоја, дефинисање од стране Светске комисије о животној средини и 

развоју (Брунтланд комисија). Ова комисијадефинисала је одрживи развој као развој којим 

се испуњавају потребе сдашње генерације, без ускраћивања могућности будућим 

генерацијама да задовоље своје потребе. 

Одрживи развој подразумева три главна принципа: 

1. Еколошки принцип који подразумева такав развој туризма који се не супроставља 

еколошким процесима и биолошком развоју простора. 

2. Социо-културни принцип указује на повећано учешће локалне заједнице и локалног 

становништва у планирању и одлучивању развоја. 

3. Економски принцип представља економски ефикасан развој са циљем правилног 

управљања и стварања основа за опстанак будућих геерација. 

Крипендорф (1992) је анализирајући могућности за реализацију одрживог туризма у 

Европи, пошао од следећих параметара: 

а) деградација животне средине од стране туризма наставља се прогресивним 

темпом; 

б) свест о индикаторима одрживости и горњем прагу туристичког развоја је 

недовољна; 

ц) развој масовног туризма, праћен великом концентрацијом посетилаца у 

појединим местима у одређеним временским периодима представља огроман 

проблем; 

д) садејством претходна три параметра подстичу се многи конфликти између 

локалног становништва и туриста, који се манифестују у: 

-губитку љубазности, смењују мотивације, повећању агресивности; 

-нарушавају локалне културе као прворазредне туристичке атракције; 

-пружају погрешне информације туристима 

г) досадашње мере предузете у циљу отклањања негативних трендова нису дале 

очекиване ефекте. 

По Крипендорфу, постоји само један циљ који треба остварити да би се развој 

туризма ускладио са животном средином, а то је ,,одрживи развој“ или ,,квалитетан раст“. 

Под тиме се подразумева повећање квалитета живота, економског просперитета и 

субјективног осећања благостања , што може бити остварено мањим коришћењем 

необновљивих ресурса и мањим притисцима на животну средину и људска бића. У 

еколошком смислу, једини могући раст туризма је онај којим се потрошња енергије и 

деградираност животне средине смањују у апсолутном а не само у релативном износу. 

Прихватање стратегије одрживог туризма као стратегије будућег развоја туризма 

значи да се укупни будући развој на свим нивоима и од стране свих учесника треба 

одвијати на принципа и у складу са концептом одрживог развоја. 
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Неодрживи туризам (масовни туризам) Одрживи туризам 

Брзи развој Спори развој 

Не уважава социјалне чиниоце и факторе 

животне средине, агресиван 

Уважава социјалне чиниоце и факторе 

животне средине, опрезан 

Неконтролисан развој Контролисан развој 

Несразмеран, неумерен развој Развој у мањим размерама 

Развој руковођен краткорочним интересима Развој руковођен дугорочним интересима 

Секторски приступ туризму, искључиво 

сагледавање интереса туризма 

Холистички приступ туризму, уважавање 

интереса других делатности које су више 

или мање везане за туризам 

Даљинска, централизована контрола развоја Локална контрола развоја 

Нестабилан рзвој Стабилан развој 

Квантитативни развој Квалитетан развој 

Фокусиран на цену услуга у туристичком 

промету 

Фокусиран на вредности које се могу 

добити за новац 

Необучени или недовољно обучени кадови Континуирано образовање и обука кадрова 

Неразвијена структура занимања у туризму Развијена структура занимања у туризму 

Публицитет туризма се изграђује према 

застарелом,клишеираном моделу 

Едукација туриста и читаве јавности о 

значају и предностима туризма 

Монокултуран приступ туризму са 

акцентом на његовим економским ефектима 

Регионални приступ туризму каочиниоцу 

интегралног развоја широких просторних 

целина, односно регија 

Табела бр.1: Карактеристике одрживог и неодрживог туристичког привређивања 

 

Одрживи туризам у Источној Србији се развија споро. Постоји много препрека, али исто 

тако и могућности за овај вид туризма. Највећи проблем је што се развија на локалном 

нивоу и у мањим размерама и што је све фокусирано на вредностима које се могу добити 

за новац.  

 

 

4. Екотуризам као специфични облик одрживог туризма 

4.1. Одрживи туризам-концепт и принципи 

Развој туризма је знатно више него код других делатности условљен квалитетом 

животн средине,њених природних и културних вредности, јер се степен очуваности и 

атрактивности животне средине непосредно одржава на могућности развоја туризма у 

датом простору, нарочито ако је у питању рекреативни туризам. 
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 Захватајући велике просторе очуване природе, туризам је делатност која валоризује 

оне елементе простора који су за низ других делатности од маргиналног значаја, као што 

су језера и реке, видиковци, планинске области прекривене снегом, мочваре, пећине и 

јаме, реликтне и ендемичне врсте биљака и животиња, лепоте пејзажа. Туризам је 

својеврсни корисник животне средине, а специфичност му је у томе што није неповратан 

потрошач природних елемената. Контролисаним развојем туризма, уз изградњу 

одговарајућих садржаја, долази до оплемењивања простора. (Трумбуловић-Бујић Љ., 2014) 

Дефиниција одрживoг туризма, још није прецизно утврђена и доживљава сталне 

промене. Концепт одрживог развоја стекао је пуну афирмацију на Конференцији УН о 

животној средини и развоју у Рио де Женеиру, 1992. Године када је јасно наглашено да 

заштита животне средине представља део свеукупног људског развоја. (Кићовић М., 2012) 

 Крипендорф, сматра да је од круцијалне важности усаглашавање развојних цињева 

туризма са животном средином.  Под тим подразумева повећање квалитета живота, 

економског просперитета и субјективног осећања благостања, што може бити остварено 

мањим притисцима на животну средину и људска бића. Развој туризма, заснован на 

интегралном комплексном пристурпу, који подједнако акценат ставља на 5 компоненти:  

• ,,остварење економског профита 

• очување животне средине 

• афирмација социјалног интегритета 

• неговање културних особености локалог становништва 

• оптимално задовољавање туристичких потреба“ (Јовичић Д.,2009) 

Јовичић износи једну од неприхватљивијих дефиниција одрживог 

туризма;,,Одрживи туризам подразумева интегралан и комплексан развој туризма који 

обезбеђује истовремено остваривање хетерогених цињева, од којих ни један не сме постати 

доминантан у односу на остале, а то су: 

-остварење економског профита  

-очување социјалног интегритета локалних заједница 

-афирмација културног идентитета рецептивних области 

-заштита животне средине 

-оптимално задовољење туристичких потреба (Јовичић Д.,2009) 
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4.2. Појам и дефиниција екотуризма 

Екотуризам представља туристички промет у заштићеним природним добрима или 

пределу са очуваним природним карактеристикама и богатим биодиверзитетом, у којем је 

интезитет изграђеног и урбанизованог на изузетно ниском нивоу и у којима туризам не иде 

на штету изворних природних карактеристика.  

Према Међународном друштву за екотуризам (TIES) екотуризам је дефинисан као 

,,одговрно путовање у област природе, којим се чува животна средина и одржава 

благостање локалног становништва“ (Драговић Р.,Филиповић И.,Николић Ј.,2009) 

Екотуризам је облик туризма у којима је главна мотивација туриста посматрање и 

уживање у природи, као и традиционална култура која преолађује у овој области. Такође, 

екотуризам садржи образовне карактеристике, органзован је у малим групама, 

еккотуризам умањује утицаје на природну и социо-културну средину. Екотуризам 

подржава заштиту природних области (обезбеђивањем економских повластица за локалне 

заједнице, обезбеђивање алтернативних запослења, повећање свести о заштити природних 

и културних добара, како међу локалним становништвом тако и међу туристима).  

Екотуриста, заљубљеник у природу, посетиће дестинацију због једног или више 

интересовања за  еволуцију природе. То путовање комбинује образовање, рекреацију и 

авантуру. Неки аутори истичу да је туризам базиран на природним ресурсима као што у 

релативно очувана заштићена природна добра, природна станишта, резервати и друга 

подручја са заштићеним биљним и животињским светом стаништима. 

 

 

4.3. Развојне тенденције екотуризма  у  Србији 

Поред економског утицаја, екотуризам за локалну заједницу има и културни значај. 

За многе екотуристе су културни чиниоци интересантни, међутим, они који су заштићени 

или обновљени не морају нужно бити и они које локална култура високо вреднује. 

Обнављање старих фестивала и споменика културе, у неким случајевима, одиграли су се 

тако да представљају дугорочне претње опстанку неких култура у њиховом изворном 

облику. Осим повољности које наша земља пружа, постоје и многа ограничења. Најчешће 

долази до лошег разумевања принципа екотуризма, одсуство инфраструктуре (како 

комуналне, тако и саобраћајне), низак ниво еколошке свести становника, одсуство јасних 

стандарда и сл.  

Основу за развој екотуризма Србије представљају заштићена подручја природе-пет 

националних паркова, пет Рамсар локалитета, један резерват биосфере, 120 резервата 
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природе, 20 паркова природе, око 470 споменика природе, као и 215 биљних и 427 

животињских врста које су означене као природне реткости.  

Екодестинације у Србији које би могле да буду почетак и ослонац развоја 

екотуризма су: 

• Приридни резерват Засавица 

• Клисура реке Градац 

• Стара Планина 

• НП Ђердап 

• НП Тара 

• Власинско језеро 

• Резерват биосфере Голија-Студеница 

За сада,екотуризам у већем обиму, заступљен је на салашима, планинским селима и 

етноселима у ужој Србији. 

Екодестинације у Источној Србији су: Национални парк Ђердап, Стара планина, кањон и 

клисура реке Градац, кањон реке Замне, Вратњанске капије ,врело Млаве, Крупајско врело. 

 

 

4.4. Врсте екотуризма 

Како је екотуризам регулисано путовање природом, уз допринос очувању 

екосиситема и поштовање инструмената локалне заједнице могуће је издвојити више 

модела екотуризма у нашим крајевима.Различите регије поседују потенцијале за развој 

најразличитијих видова екотуризма. Врсте екотуризма које се у литератури издвајају су:  

- Екотуризам у заштићеним природним добрима,  

- Екотуризам зелених планина, 

- Туризам ,,белих“ вода, 

 - Авантуристички туризам 

-  Излетнички туризам,  

- Локални фестивал 
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- Еко-етно центри 

- Еко-едукациони центар 

- Зелени хотели ( Трумбуловић-Бујић Љ., 2014) 

Србија тек треба да примени и искористи своје природне ресурсе као атрактивне 

факторе туристичке понуде. За сада су прве две категорије, екотуризам у заштићеним 

природним добрима и екотуризам зелених планина једине на правом путу. 

На простору Источне Србије је заступљен авантуристички туризам, излетнички 

туризам, локални фестивал, еко-етно центри и еко едукациони центри. Највећи потенцијал 

су зелени хотели, на простору Старе планине и Ртња, као и екотуризам у заштићеним 

природним добрима.   

 

 

4.5. Учесници у екотуризму 

Боље разумевање основних карактеристика одређених типова туриста доприноси 

бољем познавању одређених облика туризма. Појава екотуриста у савременом туризму 

везује се за крај 20.века. Тадау свету долази до темељне промене, првенствено у дрштву и 

политици, које се преносе на све остале сфере људског друштва. ,,Нови туристи“ су више 

независни и флексибилни, више инсистирају на властитом искуству. Нова група туриста 

своје активности темељи на принципу: уживати,а не уништити. Разлике између 

традиционалних туриста и ткз. ,,нових туриста“ приказани су у табели бр. 2 (Трумбуловић-

Бујић Љ., 2014) 

 

Стари традиционални туристи Нови туристи 

Траже Сунце Траже нова искуства 

Следе масе Желе да сами доносе одлуке 

Данас овде сутра, сутра одсутни Види, уживај, али немој нарушавати 

Покажи да си био Забава сама по себи 

Надмоћ Разумевање 

Воле атракцију Воле спорт и природу 

Хране се у хотелском ресторану Конзумирају домаћу храну 

Хомогени Хибридни 

Табела бр. 2 Извор:Трумбуловић-Бујић Љ.(2014): ,,Екологија и туризам“, Високо 

техничко-пословна школа струковних студија, Ужице 
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Након приказаних разлика између традиционалних и екотуриста треба истаћи и 

основне групе туриста које се идвајају са становишта екотуризма. Класификације су 

многобројне, а најприближнија дели екотуристе у следеће групе:  

Самоиницијативни екотуристи- Туристи са највећим степеном екотуристичког искуства. 

Они путују појединачно, одседају у разноврсним типовима смештаја и имају велику 

покретљивост у простору. 

Екотуристи организованог путовања- Туристи у овој групи очекује висок степен 

организације унутар туристичког програма и путује у егзотичне и ненасењене дестинације 

(нпр.Антарктик). 

Школске и научне групе- Подразумева укључене у научно истраживање дестинација. 

Они бораве дуже на једном месту и спремно подносе услове дивљине, боље него други 

екотуристи. 

Бројна демографска истраживања, спроведена на подручју Северне Америке, 

омогућила су профилисање екотриста. Наиме, као основне карактеристике издвајају 

следеће: 

- Старост: 35-54 године, мада старост варира у зависности од активности и других фактора 

(нпр.трошкови); 

- Пол: 52% екотуриста су женског и 50% мушког пола, иако с могу учити јасне разлике у 

звисности од активности; 

- Образовање: 82% је са вискоим образовањем; 

- Дужина путовања: 50% испитаника највише воли путовања која трају између 8 и 14 дана; 

- Трошкови: туристи који су већ путовали у природу били су спремни да потроше више 

него традиционални туристи; 

- Важни елементи путовања: највише навођена одговора као разлог путовања у обасти 

нетакнуте природе била су: локалитети у дивљини који се посећују, посматрање дивљих 

животиња и пешачење; 

- Мотивација за следеће путовање: два најважнија одговора туриста који су путовали у 

области природе: уживање у природи, стицање нових искустава и упознавање нових места. 

(Трумбуловић-Бујић Љ.,2014) 

Поред екотуриста, категорије која је од круцијалног значаја за овај облик мотивског 

кретања, треба навести и: домицилно становништво, туроператоре, националне владе и 

локалне органе власти, невладине организације и агенције за развој. 



20 
 

4.6. Главна ограничења у развоју екотуризма 

Недговорним коришћењем природних ресурса може се озбиљно угрозити капацитет 

издрживости простора. У привредно развијеним земљама све више се шири свест о томе да 

очување природних богатстава треба бити примарни циљ. Наиме, очувана средина је та 

која помаже и чини основу за развој туризма, али ако је развој туризма добро планиран-

помаже даљем очувању природе и оплемењивању простора. Индустријализоване земље са 

јаким привредама и високим просечним животним стандардом, услед све већих 

импликација по животну средину, теже већој потрошњи времена и средстава на еколошке 

проблеме. 

Као основни циљ развојне политике екотуризма треба да буде усклађивање високо 

развијеног и просторно концентрисаног туризма који ће генерисати довољно средстава за 

очување и унапређење животне средине, а не екстензивни и масовни туризам по сваку 

цену, својствен за протекли период. Ради бржег и бољег развоја туризма доносе се одлуке 

о стварању мастер или пословног плана туристичких дестинација. Мастер план, на једном 

месту, истиче све предности и мане регије, као и предлоге и планове за развој дате реије. 

Главне препреке у развоју екотуризма, идентичну су за све потенцијалне екотуристичке 

дестинације у Србији. Ту се, пре свега, мисли на:  

- Неадекватне смештајне капацитете које не задовољавају интернационалне стандарде 

- Недовољна афирмација природних природних и антропогених ресурса, што води до 

непрепознатљивости Србије на туристичком тржишту 

- Неодстатак саобраћајне инфраструктуре и недоступност локалитета 

- Недоступност обимних инвестиција у овај облик туризма 

- Мали проценат професионално образовних људских ресурса и њихово учешће у 

планирању развоја екотуристичких кретања 

- Неадекватна заштита простора (Трумбуловић-Бујић Љ.,2014) 
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4.7. Могућност комбиновања еколошки одрживих облика туризма 

Српски рурални простор је један од друштвено и природно најразноврснијих у 

Европи, па је зато управљање њговим развојем веома захтевно. Захваљујући бурној 

историји, али и пропустима у политици, он је данас економски и социјално разорен. 

Међутим, вредно природно и културно и културно наслеђе које је и поред свих недаћа 

сачувано у савременим условима може представљати велики потенцијал за развој туризма.  

Сеоски туризам се у Србији дефинише као туризам који посетиоцу нуди ,,рурално 

окружење“ тако што му омогућава да на јединствен начин прикаже живот природе, 

културе и људи у руралним деловима. Посетилац ужива у аутентичним, оригиналним 

искуствима и враћању коренима или суштини  руралног начина живота. 

 Понуда у руралном туризму не обухвата само видљиве карактеристике природе, 

архитектуре, народних умотворина, гастрономије већ и оне невидљиве као што су, на 

пример, традиционална гостољубивост, обичаји, култура односа с природом, култура 

комуникације, веровања и легенде локалног становништва различитих националности и 

религија који су на конкретном простору развили специфичан начин живота. Управо тај 

доживљај је јединствене мултидимензионалне мреже живота остварен кроз лични контакт 

с локалним становништвом  чини рурални туризам јединственим.  

Сеоски туризам у нашој земљи је још увек у зачетку и још увек није препознатљив 

туристички производ. До сада је сеоски туризам подржан са више од 32 000 регистрованих 

и нерегистрованих кревета у руралним подручјима, од којих је само 10 000 у сеоским 

насељима. (Ђорђевић Милошевић С.Миловановић Ј.,2012)Везе сеоског са екотуризмом су 

нераскидиве, преплићу се и зависе једна од друге. Ту се првенствено мисли на изградњу 

смештајних капацитета са начелима екотуризма, које сеоско домаћинство нуди као 

својеврсни доживљај туристима. Локална заједница, гостопримство и традиционална 

гастрономија, боравак у природи, нуди се као заједнички производ за екотуристе, који 

имају високе захтеве.  

Екотуристима су занимљиви дбро очувани природни простори, који су већи 

случајева рурални, са традициналним кућама и малим бројем посетилаца, и основни циљ је 

строго подржавање еколошких захтева природне средине.  И поред тенденције пражњења 

села у нашој земљи, људи овог краја остају му верни. Када се говори о сеоским 

домаћинствима, треба навести податак да велики број становника се и даље бави 

пољопривредом и сточарством,а временом заживеће и туризам. Увидевши економски 

значај туризма, многе породице, у своју свакодневницу увели су новине. Многа 

домаћинства данас, поред своје основне функције, нуде смештај туристима. Поред самог 

смештаја у традиционалним кућама и брвнарама, они могу понудити традиционалну 

гастрономију игостопримство, боравак у природи, али и чучешће заинтересованих на 

радове у пољу.  
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Предност доласка је близина Старе планине, која је једна од главних планинских 

центара у нашој земљи. Домаћа радиност представља низ активности које појединац, или 

цела заједница спроводе у руралним подручјима. Основни циљ је израда нових или дорада 

већ постојећих предмета код којих преовлађује ручни рад, имају своје естетско обележје и 

везује се за одређено географско подручје. У производе домаће радиности спадају стари, у 

неким областима већ изумрли занати, и првенствено су их стварале жене у зимским 

месецима, а као најважније међу њима издвајају се: вез разних текстилних производа, 

израда производа дрвне домаће галантерије, израда предмета са народним везом, израда 

сувенира,ћилимарство, производња качкаваља, пеглане кобасице. Очување етнографских 

карактеристика и предмета Источне Србије  је од велике важности за развој ове врсте 

туристичких кретања. Данас, људи из целе Србије и околних земаља посећују ове крајеве, 

њима занимљииве због ових обележја. Народна ношња и фолклор имају дугу традицију, и 

сви мештани се труде да тај дар природе и очувају.   

 

 

4.8. Пројекције будућег развоја 

По најновијој стратегији и правцима развоја међународног туризма, предност у 

развоју имаће незагађена природна средина, неистражена или слабо позната етнографска и 

историјска наслеђа и различити рекреативно-здравствени програми. Због повољне климе, 

великог богатсва хидролошким ресурсима и биодиверзитетом, али и препознатљивом 

гостопримству , овај регион је изузетно погодан за развој различитих облика туризма.  

Преко развијеног туризма и његових специфичних облика ова област може 

остварити веће економске и социјале ефекте. Развој туризма треба планирати у складу са 

низом комплементарних делатности, које преко инвестиције и активне заштите планинског 

подручја доводе до повећања прихода од развоја туризма.Будући развој треба планирати са 

циљем заштите локлних интереса, побољшања услова живота и рада, и активним 

укључивањем локалног становништва у туристичку понуду.  

Суштина развоја екотуризма, као специфичног облика одрживог туризма јесте у 

томе да се очува висок ниво квалитета околине. Позитиван утисак који туристи понесу са 

собом, представља гаранцију да ће се вратити и у будуће и да ће своја искуства поделити 

са пријатељима, што прдставља најбољу рекламу за дестинацију. За предвиђање 

очекиваног туристичког промета и развоја туризма на овом подручју не постоје 

одговарајући поуздани индикатори. Планиране инвестиционе активности се огледају у 

изградњи нових смештајних капацитета.  

Општине које још увек заостају за просечним нивоом развоја значи да ће будући 

развој туризма представљати значајан фактор равномернијег регионалног развоја привреде 
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Србије. Позитивни ефекти, одразиће се и на демографски развој, посебно у оним насељима 

где се дуже запажа смањење броја становника и домаћинства. Битно је да се побољша 

квалификациона структура запослених, посебно оних са вишом и високом школском 

спремом. Приликом предвиђања будуће тражње, потребно је дефинисати идеалног госта 

дестинације и колико тај идеални гост кореспондира са традиционалним циљним групама. 

Повећање броја туриста у конкретној туристичкој дестинацији, директно утиче и на 

остале привредне делатности, првенствено преко повећања производње и потрошње 

различитих производа. Саобраћај, угоститељство и трговина су делатности које би имале 

највеће економске ефекте са повећањем туристичке тражње. Треба тежити оптимлном 

развоју  туризма, оптималном искоришћавању природних и антропогених ресурса које овај 

регион поседује. Ако се то одржи, Источна Србија може изаћи из сенке, и заузети своје 

место на туристичком тржишту, које јој свакако припада. 

 

 

 

5. Тржишна позиција региона 

 

Источна Србија је по многима јединствена, неоткривена, незаштићена и пре свега 

сигурна дестинација са богатим културно историјским наслеђем. У односу на период од 

пре 10 година овај регион бележи пораст туристичког промета, што није само резултат 

ниске почетне базе, него и објективно све већег интереса за путовањима страних и 

домаћих туриста. Бројне атракције које могу да генеришу значајну туристичку тражњу 

налазе се широм региона: од предивне природе и специфичних бања са микро климом до 

мирних села и интересантних градова, тј.варошица. (пројекат ,,veni, vino, vici“, од стране 

ЕУ кроз IPA програм прекограничне сарадње Бугарска –Србија) 

 Тренутно је у току одређени број инвестиционих пројеката у туризму (Ски-центар 

Стара планина, Спортско-рекреативни центар Подина-Сокобања,... исл.), мада се за 

значајан број пројеката траже и приватни инвеститори, међутим, Источна Србија још увек 

не остварује значајне резултате у домену туризма и није позиционирана на туристичкој 

мапи у региону, што се види из структуре гостију где стани туристи чине мање од 10%, па 

чак ни у озбиљнијој мери на националном тржишту (налази се иза Западне Србије, 

Београда и Војводине). Туристички центри у региону Источне Србије су: Сокобања (бања), 

Стара Планина (Књажевац и Пирот), Гамзиград (бања), Зајечар (град културе). И поред 

више туристичких центара мора се напоменути да, осим Сокобање, остали не бележе 

значајнију туристичку посећеност, и да се преко 60% ноћења целог региона оствари у овом 
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туристичком месту. Када је реч о Источној Србији, као кластеру, веома је битно истаћи да 

је она позната као посебан кластер  у оквиру Стратегије развоја туризма Србије и као 

регион са великим потенцијалом за развој туристичке делатности. Основне карактеристике 

туристичке понуде и промета региона Источне Србије можемо да сублимирамо у неколико 

ставки и то:  

- Подручје Источне Србије је посети око 100.000 туриста годишње и оствари се око 

1.000.000 ноћења; 

- Јака домаћа туристичка тражња при чему домаћи туристи остварују већину ноћења; 

- Највећи просечан број ноћења остварен је у Сокобањи и Зајечару и већи је од просека 

броја ноћења Србије док је у осталим општинама остварен мањи број ноћења у односу на 

републички просек; 

- Укупан број запослених у туристичком сектору је око 3.000; 

- Укупан број хотела у државном и приватном сектору је 150; 

- Укупан број кревета у хотелима је око 15.000; 

- Највећи број објеката за смештај туриста је мале категорије, махом 2 звезде или 3 звезде; 

- Не постоје модерне форме туристичке понуде попут тематских паркова, адреналинских 

паркова, тематских хотела, wellness центара или инфраструктуре која би сервисирала 

тражњу туриста са посебним интересовањима . (пројекат ,,veni,vino,vici“,од стране ЕУ кроз 

IPA програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија) 

 

 

 

6. Антропогене туристичке вредности планинских и бањских 

центара у Источној Србији 

 

6.1. Стара планина 

Стара планина је одувек представљала важно планинско развође за водопаде са 

једне стране. Тимока и Нишаве и са друге стране слива реке Искра, у западној Бугарској. 

Под турском управом Стара планина је била гранична територија за три санџака-пашалука: 

Видински, Нишки и Софијски. За време Првог српског устанка, Стара планина је имала 

улогу географске преправке за турске упаде на ослобођену територију Србије, на простору 
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Гургусовачке (Књажевачке) и једног дела ослобођене Пиротске нахије. Као природна међа 

Србије и Бугарске, Стара планина је својим северозападним делом, пред крај Првог 

српског устанка, била и војно-политичка граница између Србије и Турске. Кнез Милош је 

настојао свим силама да западна страна Старе планине дође под српску власт и да се ту 

поставе српске границе страже, док су Турци то упорно одбијали. Тај спор Срба и Турака 

је трајао више година, од 1831. до 1834.године. Тада је постављена нова државна граница 

између Србије и Турске, која је важила све до 1878.године. Тада је постављена нова 

државна граница између Србије и Турске, која је важила све до 1878.године.  

У овој српско-турској дипломатско-политичкој међусобици било је веома важно 

питање ко ће господарити стратешки веома значајним кланцем (клисуром) Свети Никола, 

на Старој планини, којим се из Тимочке крајине у Србији прелазило Загорје, у западну 

Бугарску. Кланац Свети Никола је много значио и у војно-стратешком погледу, јер су се 

преко њега могли вршити и оружани упади из Србије у Бугарску и обратно. Кланац Свети 

Никола је много значио и у војно-стратешком погледу, јер су се преко њега могли вршити 

и оружани упади из Србије у Бугарску и обратно. 

 Због рђаво нацртане и погрешно одмерене размере, кланац Свети Никола је остао 

Турцима. Тако су Србији припали само огранци Старе планине. Губитком кланца, турци су 

обезбедили везу путем од Видина до Ниша. Кланац Свети Никола заузела је српска војска 

у децембру 1877.године, ослободивши и део Белоградичке нахије. Пошто је тада 

ослобођен цео Пиротски округ, нова српско-бугарско граница, одређена на Берлинском 

конгресу, 1878.године,пружала се већо дужином планинског гребена Старе планине, са 

врхом Миџором, који је припао Србији.  

Стара планина је била коначно ослобођена од турске власти, а са њом је престала и 

народна хајдучја, која је овај крај чувала од многих турских упада и пљачки. Остале су и 

до данашњих дана у народном сећању дивне песме о овој горовитој планини, богатој 

пашњацима и изворским водама, која се и данас чује по селима Пиротског краја. 

 

 

 

6.1.2. Етнографске туристичке вредности 

Када говоримо о етнографским туристичким вредностима, обично се подразумевају 

обичаји, народна ношња, фолклор, гостољубивост,гастрономија, светковине, естетика и 

други елементи традиционалног и савременог живота. 

Домаћа радиност и занати на ширем простору Старе планине имају дугу, богату и 

разноврсну традицију. Умешаност многих заната су мајстори и њихови помоћници 
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временом пренели далеко ван сво завичаја. Значај појединих заната и број заната временом 

се мењао. Док су се једни појављивали и развијали, други су доживљавали трансфорацију 

или губили. Занати, који су се очували до данашњег дана и који могу ући у туристичку 

понуду овог простора, свакако су: ћилимарство и израда качкаваља. 

 Ћилимарство 

 И поред многобројних студија о пиротском ћилиму, нису још увек утврђени 

његови почеци. Неки сматрају да је дошао са истока, други да је био ту и пре Турака, док 

неки сматрају да је аутохтон. Постоји више разлога да се ћилимарство баш овде развије на 

такав начин. Пре свега, због развијеног сточарства, односно овчарства на Старој планини и 

изразите трговачке функције Пирота у среддњем веку. С обзиром на сва ова излагања, за 

пиротски ћилим се може рећи да је јединствен. Његова уникатност и оригиналсност 

сеогледа у квалитету и трајности, шарама и бојама, као и разбоју, на коме је израђен. 

Орнаменти, њихов облик и боја, чине пиротски ћилим препознатљивим свуда у 

свету. Они су препуни симболике  садрже византисјке, кинеске, грчке и турске елементе, 

модификоване маштом и умећем ћилимарке. На пиротском ћилиму доминирају 

геометријски мотиви, а један од најчешћих је ромб-орнаментиста праисторијском 

традицијом, који се јавља и на керамици, металу и бронзи. Форма разгранатог дрвета у 

више варијација понавља се на овим орјенталним ћилимима и позната је свим 

источњачким народима. На пиротском ћилиму јавља се као стабло са гранама, преточеим у 

шаре. У најстарије шаре спада пресек венаца, уплетених у енац, који иде око целог поља, у 

виду ромба. Шаре на ћилиму су разноврсне и имају своје називе. Када бисте упитали неку 

од преосталих ћилимарки у Пироту шта је најважније за квалитет ћилима, добили бисте 

свуда исти одговор, а то је вуна. Сматра се да је једино вуна са старопланинских оваца 

погодна за израду пиротског ћилима. Раније се бојило природним бојама, док се у новије 

време користе анимске,готове боје. (Владимир Ђорђевић, 1979) 

Једну од најбогатијих збирки пиротских ћилима поседује Музеј понишавља, у 

Пироту. Такође, збирку пиротских ћилима имају: Народни музеј у Нишу, Етнографски 

музеј и Музеј примењене уметности у Београду, што чини значајан скуп ових, све ређих 

предмета на тржишту уметничких вредности. Пиротски ћилими се чувају у другим 

музејима у земљи и ван земље, чак и у познатим музејима у свету, ко што су Викторија и 

Алберт музеј у Лондону. Налазе се и по светилиштима, манастирима, црквама, џамијама, 

али и у приватним домовима грађанских породица, где се најћешће чувају из пијетета, као 

заоставштвине или рад љихових предака. Последњих година, израдом оригиналних 

ћилимова, веома успешно бави се предузеће ,,Понишавље“ из Пирота, чувајући и 

настављајући традицију, дугу неколико векова. (Владимир Ђорђевић,1979) 
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Пиротски качкаваљ 

Поред ћилима, симбол и обележје овог краја је и качкаваљ, производ,чију су 

вештину израде становници старопланинских села научили од Црновунаца, односно 

Каракачана, који између 7.и 19.века живели на Старој планини. За ова сточарска племена 

се претпоставља да воде порекло од Грка или Цинцара. Временом, они су се одселили или 

асмиловали са локалним становништом. Најстарији писани подаци о изради качкаваља на 

старој планини датирају са почетка 18.века. Обимнију производњу качкаваља почели су 

1882.године Никола Ћирић и Цека Крстић. Потражња за овим производом довела је до 

пораста произвдња, па је почетком 20.века било око 20 трговаца-извозника качкаваља. 

Данас се производњом овог пиротског специјалитета бави ДП Млекара и Млекарска школа 

,,Др Обрен Пејић“. Пиротски качкааљ је познат широм света због своје специфичне ароме, 

која настаје захваљујући богатим пашњацима. На 40.000 ха старопланинских пашњака, 

који се простиру на висини од 1.200 до 2.169m, 50-их година прошлог века написано је 

преко 100.000 оваца, а данас има мање од 50.000. У овоме треба тражит узрок губитка 

качкаваља као робне марке. Комплементарни развој планинског и бањског туризма у 

источној Србији. Пропали су сви покушаји заштите произода, као и током 90-их година 

20.века најављивање ,,ренесансе пиротског качкаваља“. Исту судбину доживела је и 

манифестација ,,Дани пиротског качкаваља“ (Владимир Ђорђевић,1979) 

 

 

 

6.1.3. Уметничке туристичке вредности 

Културно-историјски споменици 

Бројни су куктурно-историјски споменици овог простора, који говоре о прошлоти 

једног времена. Налазе се на месту настанка или се чувају у посебним установама. Постоје 

грађевине и споменици, који су стари неколико стотина година. То су средњовековна 

утврђења, цркве, споменици и старе куће. 

Тврђава на Црном врху је једна од најочуванијих тврђава ове врсте у Србији. Подигнута је 

у периоду 1892-1893.године, на највишем делу Црног врха, одакле се пружа диван поглед 

на читаву пиротску котлину. На грађењу овог утврђења, које никада није било 

употребљено у сврхе, због којих је подигнуто, учествовало је неколико хиљада заапрега из 

читаве југоисточне србије. Повезана је путем, који има камену подлогу, али је запуштен. 

Око саме тврђаве постоји добро очувани пут, а стотину метара даље, налази се недавно 

подигнут стуб телевизијског репетитора, висок 22м. Тврђава је изграђена од великих 

камених блокоа, чија дебљина достиже 160цм. Унутрашњост тврђаве чини шест 
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просторија и велики хол са лепим сводовима и вентилацијом кроз кров. Околина тврђаве је 

обрасла вегетацијом са дивним малим пропланцима. Има предлог да се овај обекат, који је 

некада зидан за рат, адаптира у туристички објекат и служи као излетиште и одмаралиште. 

Темачки манастир Свети Ђорђе се налази 18 км северно од Пирота, а зове се по селу и 

реци Темској ( село је удаљено 3 км од маастира, а река протиче испод самог манастира). 

Подигнут је у другој половини 16.века и задужбина је породице Дајановић. Живопис 

главног дела анастира је из 1576.године, а 1654.године је дозидан данашљи спољни 

нартекс. У току 17.века манастир је више пута страдао и био обнављан. Манастир има 

основу у облику триконхоса, са куполом, која се преко лука ослања на зидове. Спољашњи 

нартекс, поред осталог, има нарочито занимљиве фреске, које илуструју страшни суд и 

легенду светог Ђорђа. Дрворез на иконостасу су вероватно радили мајстори Дебарске 

школе. Манастир се налази у шумовитом пределу, поред реке Темске, а поред њега и у 

њему се може летовати. Река је богата рибом и погодна за купање. Почетком 1994. Године, 

Скупштина општине Пирот је донела одлуку о привременој заштити околине манастира 

Свети Ђорђе. 

Манастир Светог Јована, код Вискочке Ржане је новијег датума. У њему се може и 

летовати, а у непосредној близини има добрих терена за скијање и камповање. Одмах 

изнад манастира је прелеп комплекс четинарске шуме.  

Пећинска црква, црква Светог Петра и Павла се налази код села Рсовци, на десној 

страни реке Височице, а Старој планини, у пећини брда Калик. Реч је о атрактивном 

средњевековном споменику културе са остатком фресака из 13.века. Пећина је смештена 

10-ак метара изнад нивоа реке, у стени. У камени масив су укљештена врата и два прозора, 

што представља отвор пећине. Са јужне стране се налази прозор, обликован помоћу сиге, а 

на северној страни је сачуван остатак првобитног живописа, фигура Хистоса Младенца. 

Фреска Христос Младенац је готово јединствена у српско фреско-сликарству. Исус је 

представљен као млад и ћелав. Наиме, фреске у испосници нису биле подложне 

епископској цензури и отуда мишљење да су Исуса у Рсовцима сликали сами испосници. 

Црква Светог Петра и Павла у Рсовцима је проглашена културним добром и под заштитом 

је државе од 1981.године. 

На једном од најлепших места у Горљем Високу, на саставу Јеловичке и Брлошке 

реке окружен шумом, подигнут је планинарско-туристички спомен дом, посвећен палим 

борцима и жртвама фашистичког терора Горњег Висока. То је леп планинарско-

туристички објекат, који пружа удобан одмор туристима, који све више посећују овај крај. 

Од старих цркава треба свакако поменути и цркву Светог Ђорђа у Дојкинцима из 

15.века(која је под заштитом државе од 1984.године) и цркву Свете Параскеве У Темској 

из 15.века, такође. 
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6.1.4. Манифестационе туристичке вредности 

Туристичке манифестације доприносе обогаћивању садржаја туристичког боравка, 

продужењу тристичке сезоне и повећању дневне и укупне потрошње гостију. 

Манифестација ,,Молитва под Миџором“ 

Туристичко-привредна манифестација ,,Ђурђевдански сусрети-Молитва под 

Миџором“ одржава се сваке године у селима Вртовац и Балта Бериловац. Манифестација 

почиње у селу Вртовац, где се одвија процесија у част Ђурђевдана и Светог Ђорђа, 

заштитника сточара. Завршава се клањем јагњета, украшеног цветним венцем и свећом на 

рогу испред крста, у који је уклесан лик Светог Ђорђа. Затим се манифестација наставља у 

селу Балта Бериловац, где се уз спортске игре одржава и такмичење мештана Старе 

планине у справљању старинских јела. Притом се бира најукуснији сир и специјалитет вог 

краја ,,белмуж“ 

Сабор на Панаџир  

На велику Госпојину, 28.августа сваке године се, у подножју Старе планине, у селу 

Јаловник Извор, код Књажевца, одржава се сабор народне изворне музике, који се 

популарно назива ,,Панаџир“. Сабор окупља фрулаше, хармоникаше, гајдаше,трубаче, 

певаче и блеџ-оркестре. 

 

 

 

6.1.5. Пејзажне туристичке вредности 

За разлику од амбијенталних туристичких вредности,код којих на малом простору 

доминирају антропогене творевине, пејзаж у смислу туристичке вредности, превасходно је 

природна категорија, оплемењена, али и деградирана објектима, који дприносе 

целовитости простора и његовом типичном изгледу, који је у функцији туризма. 

Од природних пејзажа Старе планине свакако доминирају планински пејзажи. У 

дужини читаве трасе, од Пирота и Књажевца до самог врха Миџор, наизменично се 

смењују предивни видици на сам планински масив,непрегледне шуме, бујне пашњаке, 

долине немирних река, нетакнуту природу и велики број занимљивих морфолошких 

облика. 

Када говоримо о антропогеним пејзажним вредностима, већи степен у градацији 

завређују рурални или сеоски пејзажи. Њихова карактеристика се испољава у изгледу тих 

насеља, која и данас одржавају дух прошлог времена. Куће (грађене од камена, цигле и 
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црепа) и њихове окућнице углавном потичу из периода друге половине 20.века. Међутим, 

поред сваке од њих налази се бар по једна стара кућа, амбар, плевља, кочина или тор, који 

су грађени у пеиоду самог настанка села. Осим ових старих кућа, могу се видети старије 

кућице, представљене брвнарама, талпарима и дашчарима. Грађане су системом 

повезивања и хоризонталног слагања брвана, талпи или дасака. Од друге половине 19.века 

почиње са градњом ,,моравског“ типа куће, чија је главна одлика трем или ајат, постављен 

по дужини куће у приземном делу и доксат, који се издиже. На доксату почињу да се праве 

сводови, лучни отвори, који дају карактеристичан печат спољном изгледу куће. 

Сликовита планинска села и кућице представљају праве пејзажне туристичке 

вредности, које се могу валоризовати развојем туризма на селу, као и излетима и 

обиласцима ових крајева Старе планине. 

 

 

6.2. Сокобања 

Поред бројних природних туристичких вредности, Сокобања се на туристичком 

тржишту појављује и са значајним антропогеним објектима. На основу степена љиховог 

атрактивног дејства, оне представљају комплементарне туристичке мотиве и доприносе 

обогаћивању садржаја боравка туриста. 

На основу туристичкие вредности, могућнсти валоризације и облика појављивања 

све антропогене туристичке вредности овог краја могу се поделити на културно-историјске 

споменике и културно-туристичке манифестације. 

Најатрактивнији антропогени туристички мотиви, који су предстваљени вредним 

културно-историјским споменицима су:Сокоград, остаци Антике (представљени 

различитим археолошким налазиштима), турско купатило Амам, манастир Св.Архангела, 

црква Св.Преображења Господњег и зграда Милошевог конака. 

Сокоград је најстарији културно-историјски споменик на простору Сокобање. 

Налази се у клисури реке Моравице, у еколошки очуваном амбијенту излетишта 

Лептерија. Утврђење је настало у периоду освајања овог простора од стране Римљана у 

1.веку пре нове ере. Касније, током историје, Сокоград је увек био центар збивања 

напростору Сокобаљске котлине, тако да никада није изгубио на значају. Овај утврђени 

град представља споменик културе од националног значаја. На граду су делимично 

изведени рестауратски радови. Међутим, осим коначно утврђене споменичке вредности, у 

валоризацији овог објекта за развој туризма није се ишло даље, тако да он још увек 

представља потенцијални туристички ресурс. 
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Турско купатило Амам се налази у бањском парку, са кадом, коју је користио 

Кнез Милош Обреновић. Купатило потиче још из периода Римљана, о чему сведоче 

материјални трагови-фрагменти античких опека. Мања купатила, која су у склопу 

комплекса, изграђена за време тТурака. Кпатило је више пута обнављано како би задржало 

историјску вредност и аутентичан изглед. 

Манастир Св.Архангела удаљен је 8 км од Сокобање. Смештен је на северној 

падини Озрена, на око 850 м надморске висине, у природно живописном амбијенту, 

окружен буковом шумом. У непосредној близини манастира налази се велики број извора, 

од којих је два каптирао Хајдук Вељко. Спомен чесма поред манастира изграђена је 

1874.године, а звоник 1875.године. Манастир је током историје више пута рушен и 

обнављан. Са сигурношћу се зна да је први пут обновљен за време Првог српског устанка, 

по наређењу Карађорђа. Последња реконструкција манастира била је 1992.године. Сваке 

године, 26.јула на Аранђелов дан у комплексу манастира одржава се народни сабор, који 

окупља велики број присталица и посетиоца бање. (Јовановић Ј.,Раивојевић А.,2006) 

Зграда Милошев конак саграђена је за потребе администрације кнежевине Србије. 

Налази се у центру Сокобање и дуго времена је представљала синоним овог места. Због 

свог специфичног положаја (на мермерном шеталишту) зграда је више пута мељала своју 

намену. Адаптирана је у угоститељски објекат и укључена у туристичку понуду. 

Православна црква Св.Преображења Господњег у Сокобањи, сазидана је 

1892.године поред темеља старе цркве, коју је подигао још краљ Милутин. Црква 

Св.Преображеља Господњег поседује Јеванђеље из 1836.године, на коме је оригиналан 

потпис Кнеза Милоша. Ткође, црква поседује и завидну архивску збирку, која са мањим 

прекидима бележи историјски развој овог краја још од 1835.године. 

Већима културно-туристичких манифестација има локалну или регионалну 

контрактивну зону. За време летње сезоне, у оквиру баљског културног лета, организују се 

бројне манифестације, које употпуљују садржај боравка туриста, али и делују као посебан 

мотив одговарајућих сегмената тражње. Нивоом атрактности посебно се истичу: ,,Прва 

хармоника Србије“, ,,Златне руке“(сабор народног стваралаштва становништва 

Сокобаљског краја) и ,,Св.Јован Биљобер“ (манифестација, којом се организује брање 

лековитог биља на падинама Ртња). Културно-туристичке манифестације, као што су 

,,Златне руке“ и ,,Св.Јован Биљобер“ и поред тога што носе традицију и начин живота 

становника Сокобање, имају локалну контрактивну зону и доста слабу препознатљивост на 

туристичком тржишту, што ће у каснијем периоду вероватно довести и до њиховог 

потпуног заборава. (Радивојевић А.,2005) 
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6.3. Гамзиградска бања 

Територија Источне Србије има веома дугу и бурну историју. На овим просторима 

су живели људи још у прастаро доба и кроз векове са собом остављали трагове свог 

постојања, који се огледају у археолошким остацима, историјским споменицима, кутури, 

обичајима, навикама и сл. Иако је основна орјентација у развоју Гамзиградске бање 

усмерена на здравствено-лечилишни и рехабилитациони туризам, мора се истаћи 

постојање једног од најатрактивнијих и најзначајнијих културно-историјских споменика на 

нашим просторима, ,,Felix Romuliane“, царске палате цара Maximiliana.Оно што ову бању 

издваја из клишеа бања на нашим просторима је управо тај антрополошки печат, који је од 

већег значаја и по коме је бања можда и познатија у односу на њену основну функцију као 

бање. Први археолошки трагови су пронађени у 50-ак пећина, које су биле настањене још у 

најстарије доба. Међутим, у обради антропогених вредности, акценат ће бити стављен на 

античко доба, односно време доласка Римљана на ове просторе. На основу археолошких 

остатака из тог периода не може се утврдити тачно време доласка Римљана на просторе 

Црног Тимока. Оно се везује за време покоравања Дарданаца, 70-их година пре нове ере, за 

време Гаја Стрибонија Куриона, када је заузео и простор Мезије према Дунаву. Други 

поход Римљана на ове просторе био је 29-28-године пре нове ере, за време војсковође 

Марка Лиција Краса. 

6.3.1. Царска палата ,, Felix Romuliana“ 

Највећи римски објекат из периода 3.века на овом простору био је царска палата, 

Felix Romuliana“, код Гамзиграда и она се једино може упоредити са царском палатом 

Диоклецијана. Захвата простор од 6,5 ха, опасан одбрамбеним системом од 20 кула, унутар 

кога се налазе остаци старијег система од 4 куле. Овај локалитет се налази у долини Црног 

Тимока, недалеко од села Гамзиград, 10 км од Гамзиградске бање и око 11 км од Зајечара. 

Изграђен је на простору Римске империје, која се најпре (у 1.веку) називала Горља Мезија, 

а касније ( у 3.веку) Приобалска Дакија. (Срејовић Д.,1995) 

Прве податке о остоцима ове монументалне царске палате налазимо у геолошким и 

историјским списима на немачком језику, у књизи ,,Bergmannishe in Serbien im Jahre“  

1835.године, када је рударски инжењер, Барон фон Хердер, боравио на просторима Србије, 

по налогу кнеза Милоша, ради истраживања рудног богатства. 

Касније, о остацима римске античке развалине, писао је и немачки геолог, 

А.Брајтхаупт, а у другој половини 19.века , писао је и познати путописац, Феликс Клинц, 

који је боравио на овим просторима. Он је истицао да је Гамзиград ,,један од најсјајнијих 

споменика прошлих времена, па и један од највећих и најочуванијих споменика римске 

архитектуре у Европи“. 

Крајем 19.века владало је уверење у научној јавности тог времена да је Гамзиград 

био велики војни логор (Кострум) и то убеђивање остаје до 80-тих година 19.века, због 
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чега је овај археолошки локалитет сматран римским утврђењем ,,Каструм“ код 

Гамзиграда. 

Обимна истраживања почела су 1953.године. Међутим, у првим годинама 

истраживања, установљено је да се на овом месту налазе остаци луксузних грађевина са 

мозаицима, уместо војних грађевина. Ископавања, започета 1953.године, показала су да у 

оквиру бедема постоји неколико палата и храмова, као и то да је на брду Магура откривен 

сакрални комплекс, који чине 2 гробнице и 2 тулума. (Срејовић Д.,1995) 

Крајем 1969.године, у западном делу откривен је, поред улаза у једну  дворану, 

подни мозаик са приказом Диониса, који је од велике уметничке вредности. 

Током 70-их година настављена су интензивна истраживања и пронађени остаци 

подова неколико грађевина са мозаицима, здови су били осликани фрескама и покривени 

скупим мермером и порфиритом великих димензија. Тада је разбијена тврдња да је то 

римско војно утврђење или нека луксузна вила или бања, већ је утврђено да је у питању 

велелепни дворац из римског доба. 

Академик Д.Срејовић је доста времена проводио на остацима римског утврђења и 

1984.године решена је загонетка око настанка овог монументалног споменика. Наиме, у 

југозападном делу палате, са подом од мозаика, пронађен је велики камени блок, на коме 

је исклесан назив ,,Felix Romuliana“ (Срејовић Д.,1995) 

Овим проналаском решене су дилеме у научним круговима о врсти, постанку и 

намени овог утврђења и констатовано је да је то остатак римске царске палате ,,Felix 

Romuliana“, за коју се знало да постоји, али је локација непозната. 

На основу добијених података приликом истраживања, археолози и архитекте су 

направили макету идеалне реконструкције палате Felix Romuliana. Из овога се може 

видети да је то вероватно била блистава и раскошна царска палата, усамљена, на слабо 

насељеном простору, надомак значајних војних путева, који су водили преко територије 

садашњег Зајечарског округа. 

Рестауриран, у приличној мери уређен, овај локалитет полако доживљава сваког 

дана све већу туристичку валоризацију. Палату, са својим пратећим елементима, који се 

налазе у непосредној близини, свакодневно посећују многобројни гости кроз транзитни 

туризам, ђачке екскурзије, а за стациониране госте Гамзиградске бање  обилазак је 

саставни део боравак. Felix Romuliana је 2007.године стављен под заштиту Унеско-а, што 

говори о значају и важности овог локалитета. (Срејовић Д.,1995) 
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7. Материјална база за развој туризма 

 

Материјална основа или база је поред природнх и антропогених потенцијала веома 

битан фактор развоја туризма. Материјалну базу чине рецептивни фактори 

(угоститељство), комуникациони фактори (саобраћајнице) и фактори туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре. Значајан део материјалне базе, као основе развоја 

туризма, није грађен искључиво за потребе туризма. Смештајни и угоститељски 

капацитети су намењени и пословним људима, путницима, чији мотиви путовања нису 

туристички, као и домаћем становништву, нарочито у мањим туристичким местима. Од 

развијености материјалне базе зависи тренутно стање и будићи развој туризма одређеног 

локалитета. 

Под туристичком инфраструктуром, подразумевамо објекте за спорт и рекреацију, 

одмор, информисање, снабдевање, едукацију и забаву туриста (скијалишта, купалишта и 

плаже), тематске и забавне паркове, туристичке инфраструктурне центре, центре за 

прихват туриста и посетилаца, одмаралиште поред пута, објекте наутичког туризма, терене 

за голф, мале вештачке акумулације са купалиштем, базене за купање, велнес објекте, 

забавно-рекреативне стазе и путеве, уређене обале река и језера, објекте за посматрање 

природних реткости, објекте за предах и краће задржавање туриста, објекте за 

авантуристичке активности и многе друге (Закон о туризму Републике Србије,2012) 

У туристичкој супраструктури према истом закону, поред угоститељских објеката 

спадају и галерије, изложбени, забавни и конгресни обекти који су у непосредној вези са 

угоститељским објектима и објектима спортско-рекреативног садржаја или са њима чине 

јединствену целину. (Марија М. Братић, 2015) 

Неки од објеката инфра и супра структуре, осим туристима намењени су 

задовољавању потреба домицилног становништва (на пример: објекти забаве, спортски 

објекти, за лечење, ресторани, трговина и слично). Рецептивни фактори у значајнијој мери 

опредељују квалитет и ниво туристичке понуде и јављају се као значајни индикатори 

степена туристичке развијености одређене туристичке дестинације. (Марија М. Братић, 

2015) 

За туристе у туристичким дестинацијама посебну улогу имају угоститељски 

објекти, који представљају функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор 

који испуњава прописане минималне, техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање 

угоститељских услуга, односно за обављање угоститељских делатности. (Марија М. 

Братић, 2015) 
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7.1. Стара планина- смештајно-угоститељски капацитети 

 

Туризам на Старој планини је тек у иницијалној фази, а до сада је имао неке помаке 

у двема општинама Књажевцу и Пироту. На ширем подручју Старе планине постоје 

различите врсте објеката за смештај туриста, као што су: хотели, аутокампови, конак, 

планинарски домови, одмаралишта, гарни хотел, ловачки дом, као и многобројна 

домаћинства. Међутим, оно што лимитира туристички развој јесте недовољна развијеност 

туристичке инфраструктуре. 

До сада су на подручју Старе планине, на деоници Јабучко раваниште хотел 

,,Фалкенштајнер“, испод врха Бабин зуб изграђени: планинарски дом ,,Бабин зуб“ и Хотел 

електропривреде Србије ,,Бабин зуб“. А на Видличу, испод врха Басарски камен, хотел 

,,Планинарски дом“ и такође у близини Пирота одмаралиште ,,Врело“. У оптицају је и 

врло коришћен приватни смештај, од којих су најпримамљивије етно куће, фарме, конаци, 

виле и домаћинства. 

 

Назив и тип смештајних капацитета на 

Старој планини 

Број лежаја 

Планинарски дом ,,Бабин зуб“ 80 

Хотел ,,Бабин зуб“ 60 

Хотел ,,Фалкенстеинер Стара планина“ 380 

Хотел ,,Планинарски дом“ А.Д.Тигар 43 

Одмаралиште ,,Врело“ 33 

Конак ,,Стара планина“ 60 

Хотел ,,Балкан“ 103 

Заједно 759 

Табела бр.3 Преглед броја свих капацитета на Старој планини (Извор: 

www.mojaplaneta.net) 

 

Од приватног смештаја можемо издвојити: Конак и кафана ,,Ждрма“ (у селу Црни 

врх) са сопственим рибњаком пастрмке и старопланинским специјалитетима, етнокућа 

,,Торлаци“, фарма ,,Колиба“, вила ,,Сунце“, вила ,,Дукат“, домаћинство ,,Станисављевић“, 

домаћинство ,,Прокоповића“ и многи други објекти за приватни смештај љубитеља 

природе. 

 

 

 

http://www.mojaplaneta.net/
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7.1.1. Остала инфраструктура 

 Постојећу туристичку инфраструктуру на подручју Старе планине, у општини 

Књажевац чине: јединствена скијашка атракција гондола (једина у Србији) и беби лифт на 

Јабучком равништу, ски стазе, затим олимпијски базен са термоминералном водом, 

градски спортски терени и спортске хале, спортски терени у ргошкој бањи, купалиште 

Бараница на Трговишком Тимоку. 

Садржај скијашког центра ,,Бабин зуб“ чине стазе на локацијама ,,Коњарник“, 

,,Сунчана долина“. Скијалиште ,,Бабин зуб“ поседује четвороседну жичару ,,Коњарник“ са 

покретном траком за укрцавање скијаша, капацитета 1.400 скијаша на сат и ски лифт 

,,сидро“ ,,сунчана долина“ капацитета 1.200 скијаша на сат. 

На локацији ,,јабучко равниште“ налази се прва гондола у Србији, као и дечији ски 

вртић са покретном траком. Осмоседна гондола превози скијаше од хотела у даљи систем 

жичара и стаза. У оквиру овог дела скијалишта изграђена је и четвороседна жичара, и ски 

лифт тако да је повезан са делом скијалишта на ,,Бабином зубу“. Више од 13 km одлично 

уређених стаза, азличитих тежина, припремљене су за скијаше свих категорија. За 

љубитеље екстремнијих спортова, обезбеђена је стаза за слободну вожњу. Поред тога, у 

ски центру Стара планина је изграђен систем за вештачко оснежавање, како би, и у случају 

недостатка природног снега, посетиоци центра могли да уживају у зимским спортовима. 

Ово је само почетак развоја скијашког центра на Старој планини. Изградњом 

система жичара и ски стаза, смештајних капацитета као и друге инфраструктуре, Стара 

планина ће веома брзо постати један од највечих и најзначајнијих скијашких центара у 

Србији, посебно намењен љубитељима скијашких спортова и квалитетног скијања у 

окружењу неизмерне лепоте и нетакнуте природе. 

У општини Пирот налази се и скијалиште са два ски-лифта, ски стазе на Басарском 

камену, велико градско купалиште и регулисан ток Нишаве, као и градски стадиони и 

терени. Од изузетног значаја за туризам је постојање услужних угоститељских и 

трговинских објеката. На подручју општина постоји и велики број кафана, угоститељских 

објеката, трговинских радњи које могу допринети разноврсној туристичкој понуди овог 

краја. Међутим, ван самих општинских центара нису довољно развијених садржаји 

угоститељства, трговине и превоза који су релевантни за туристички развој. 
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7.2. Соко бања- смештајно-угоститељски капацитети 

Највећи значај у развоју материјалне базе туризма и угоститељства у сокобањи има 

хотелско туристичко предузеће ,,Лептерија“, једно од већих предузећа те врсте у Србији. У 

његовом саставу су 3 хотела: ,,Здрављак“ (три звездице), подигнут на левој обали 

Моравице, располаже са свим садржајима, који се могу наћи у једном туристичком 

објекту. Има и два затворена базена са термоминералном водом и медицински блок са 

акупунтуром, физио и кинези-терапијом. Поред објекта су и терени за тенис, фудбал, 

кошарку и мали фудбал, погодни за приепреме спортиста. Хотел ,,Здрављак“ са својом 

понудом може задовољити и најпробирљивије госте. 

Поред хотела, Сокобања има и бројне ресторане, кафане, кафиће и разне друге 

објекте, намењене спортско-рекреативним и забавним садржајима посетилаца. 

 

Назив и тип смештајних капацитета у 

Сокобањи 

Број лежаја 

Хотел ,,Здрављак“ 502 

Природно лечилиште ,,Бањица“ 270 

Хотел ,,Сунце“ 184 

Хотел ,,Моравица“ 200 

Хотел ,,Турист“ 105 

Хотел ,,Парк“ 26 

Специјална болница Сокобања-здравствени 

и комерцијални део 

560 

Приватни смештај (собе за 

изнајмљивање,станови, куће за 

одмор)категорисане и некатегорисане 

Око 11.000 

Бања Јошаница-смештај, већином 

некатегорисани 

Око 1.000 

Заједно 13.847 

Табела бр.4 Преглед броја сих капацитета у Сокобањи (Извор:Организација за туризам, 

културу и спорт општине Сокобања, статистички подаци, Сокобања) 

 

 

7.2.1. Здравствени лечилишни објекти и услуге 

Здравствена и туристичка делатност у Сокобањи имају исту ресурсну основу,па не 

изненађује њихова повезаност у погледу прстора, организације и функције. Осим опште 

медицине у Сокобањи је развијена и специјализована медицина, балнео-климатологија, 
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заснована на лековитом дејству природних фактора, намењена превенцији, лечењу и 

рехабилитацији бањских гостију. 

Изграђену основу ове модерне гране медицине чини неколико специјализованих 

здравствених установа, опремљених модерном медицинском технологијом за дијагностику 

и терапију, као и стручним кадром. У љима се при лечењу најчешће примењује купање, 

инхалирањее, балнео-терапија, физиотерапија, аеросол-терапија, масаже, кинези-терапија, 

акупунтура и едукација болесника. Специјализоване здравствене установе у Сокобањи 

располажу са укупно 840 лежајева у објектима лечилишног типа. 

Специјализована болница за плућне и очне болести и туберкулозу ,,Озрен“, на Озрену је 

најстарија  здравствена установа  у том крају, и позната је и ван граница наше земље. 

Данас болница на Озрену располаже са 280 лежајева, који су ангажовани од Фонда 

здравствене заштите Републике Србије. Ова болница је базирана на комплементарној 

примени природних лековитих фактора, нарочито климатских и амбијенталних вредности, 

савремених метода и достигнућа у области балнео-климатологије и одгоарајћих 

медикамената. Лечење висинском климом, субалпском климом (Озрен 1.074m), најпре 

делује променом атмосферског притиска, који утиче на количину ваздуха у плућима, 

крвни притисак, рад срца итд. Озрен на болеснике делује лепотом предела, разноврсном 

флором и могућностима за излет (близина водопада ,,Рипаљка и излетишта ,,Беле воде“). 

Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних 

болести ,,Сокобања“. Болница располаже са 560 лежајева, од којих је 300 у новом заводу 

Б категорије. Запослено је 296 радника, а од 15 здравствених радника, 35 су лекари 

различитих специјалности. Опремљена је савременом дијагностиком за испитивање 

плућне функције,лабораторијом и рендген кабином. У болници се спроводи програм 

респираторне рехабилитације као и општа локомоторна рехабилитација. Терапија се 

спроводи у купатилу ,,Бањица“, купањем у хидротермалној води температуре 28-30˚C, и у 

купатилима ,,Парк“ и ,,Сокоград“, купањем у хипертермалној води температуре 45˚C, која 

је погодна за разне облике дегенеративног реуматизма, поссттруматских стања, 

гинеколошких обољења исл. 

 

 

7.3. Гамзиградска бања - смештајно угоститељски акпацитети 

Смештајно-угоститељски капацитети представљају значајан елемент туристичке 

понуде неког места. Од њиховог броја и размештаја зависи величина и квалитет 

туристичке понуде. Смештајне капацитете можемо поделити на основне и 

комплементарне, при чему су основни капацитети: хотели, мотели, туристичка насеља и 

пансиони, док су комплементарни капацитети: приватне собе, кампови, одмаралишта 
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логори и сл. У угоститељске објекте убрајамо: кафане, радничка, омладинска и дечија 

одмаралишта, барове и посластичаре. На територији града Зајечара послују три хотела, 

велики број ресторана, кафана, кафића, пицерија и бифеа. 

 

Назив и тип смештајних капацитета  у 

Гамзиградској бањи 

Број лежаја 

Хотел ,,Србија“ 164 

Гарни хотел ,,Коњ“ 33 

Гарни хотел ,,Гринка-М“ 28 

Хотел ,,Кострум“ 91 

Заједно 316 

Табела бр.5 Преглед броја свих капацитета у Гамзиградској бањи (извор: 

www.mojaavantura.com) 

 

7.3.1. Здравствено-лечилишни објекти и услуге 

,,Завод за рехабилитацију и превенцију Гамзиградска бања“ је здравствена установа 

хотелског типа, са 3 звездице. Изграђен је 1972.године и до сада је неколико пута уређиван  

и реконструисан. У хотелу има 85 соба са 210 лежајева. Хотел поседује и најсавременије 

медицинске апарате за дијагностицирање, превенцију, рехабилитацију и лечење. У објекту 

се налази неколико сала са купатилима за терапеутске и лековите потребе, у којима се 

користе термоминералне воде Гамзиградске бање. Лечење се обавља под назором 

високостручних специјализованих кадрова здравственог центра Гамзиградска бања, који 

послује у оквиру Здравственог центра Зајечар. У Гамзиградској бањи нема података о 

броју лежајева у приватном смештају, али се процењује да постоји око 150-160 лежајева. 

Угоститељски капацитети општине Зајечар су се знатно изменили током последњих 

15 година. То је последица измене власничке структуре и орјентације предузетника на 

адаптацију капацитета у угоститељству, кроз отварање различитих врста ресторана, 

кафана, кафића, објеката брзе хране итд. 

 

 

 

 

 

http://www.mojaavantura.com/
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8. SWOT анализа 

SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора и даје 

могућност да се на њих благоврмено утиче. Тачније, SWOT анализа омогућава да се 

утврди где се у садашњој ситуацији организација налази, које су јој главне предности и 

слабости и какве су јој шансе и које су препреке да се стигне до планираних циљева у 

будућности.  

 

Снаге Слабости 

-Географски положај регије 

-Река Дунав са својим природним 

богатствима 

-Стара планина, парк природе 

-Недурнита природа, еколошки чиста 

подручја 

-Природне лепоте: шуме, планине, 

језера, јединствен пејзаж 

-Богатство флоре и фауне 

-Познато гостопримство људи према 

странцима 

 

 

-Ограничен приступ до свих 

атрактивних дестинација (путеви који 

повезују главне изворе посетилаца као 

што је Београд су у лошем стању) 

-Неразвијена базична инфраструктура 

како по општинама, тако и заједничка 

инфраструктура регије 

-Недовољна брига свих структура и 

лица која су везана за туризам и за 

место становања у регији 

-Непостојање основне туристичке 

просторно-урбанистичке документације 

за велики број општина и непостојање 

праксе општина у планирању развоја у 

партнерству са суседним општинама на 

нивоу регије. 

Шансе Претње 

-Унапређење бањског , 

манифестационог, планинског, 

руралног, спортског туризма и разних 

активности на отвореном 

-Заштита и очување природне околине 

-Укључење локалних заједница у 

туристички развој 

-Инфраструктурни промашаји, 

поготову отпадне воде и путеви, 

упропаштавајући доживљај посетилаца 

и околине 

-Деградација инфраструктуре и 

природне околине 

-Економска рецесија-слаба куповна моћ 
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-Кључне атракције по могућности 

повезане са осталим комерцијалним 

активностима 

-Тржиште посете планинскоги 

бањског туризма и остале могућности 

дужег остајања у крају 

од стране домаћег тржишта 

-Опадање популације 

- Недостатак регионалне координације 

ресурса и промоције 

-Недостатак спољних и унутрашњих 

улагача  

Табела бр.6  SWOT анализа 

 

Територија Источне Србије се одликује великим потенцијалима за развој туризма и 

на основу табеле можемо одредити њене снаге и могућности за развој туризма у односу на 

одређене претње које негативно утичу на туризам овог краја. За развој инфраструктуре и 

туристичке понуде, ова територија би у будућности требала да потражи помоћ од државе 

преко могућности добијања кредита и субвенција од стране министарства за туризам.  

 

 

9. Сеоски туризам у Србији 

 

  Tуризам у Србији има изваредне могућности за развој сеоског туризма. Те 

могућности произилазе из очуване и неизграђене природе, чистог ваздуха и река, богате 

флоре и фауне, очуваног традиционалног начина живота...Ове погодности су нарочито 

изражене у брдским и планинским пределима, што туристима отвара могућности за 

упражњавањ бројних активности, као што су: бициклизам, шетња, планинарење, 

организовани излети итд. Могуће је чак и укључивање у пољопривредне послове 

(обрађивање земље, брање воћа, напасање стоке) уколико туристи за тим покажу 

интересовање. 

Вишевековна историја и традиција подразумева постојање бројних културно-

историјских споменика који такође могу бити предмет туристичке посете и који се могу 

успешно валоризовати. Цркве, мнастири, остаци Римске и Античке културе само су неки 

од мотива који се могу искористити за креирање туристичке понуде у нашим селима. 

Поред тога велику вредност имају објекти традиционалне архитектуре, као и занатски 

производи. А могућа је и организација бројних манифестација (изложбе, приредбе и сл.) 

како би се туристи упознали са традиционалним начином живота и обичајима. 
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Сеоска подручја, као специфичне и комплексне привредне, друштвене и еколошке 

средине у нашој земљи захватају преко 65% укупне територије, а на њима живи око 50% 

становништва. Већина сеоских насеља је неразвијено, недовољно опремљено адекватном 

инфраструктуром, са ниским нивоом урбанизације итд. Разлог неразвијености ових 

простора произилази из њихове недовољне искоришћености. Управо због тога долази до 

процеса деаграризације и руралног егзодуса. Овакви негативни трендови могли би да се 

зауставе деловањем у правцу развоја инфраструктуре, комуналних услова и отварањем 

могућности за запошљавање локалног становништва. 

Развој сеоског тризма у Србији започиње пре тридесетак година и то спонтано. 

Градско становништво креће у села, у жељи да побегне од ужурбаног и стресног начина 

живота. Туризмом се баве само поједина домаћинства. Временом сеоски туризам добија 

постепено масовнији карактер. У развој и омасовљење овог вида туризма укључују се 

бројна туристичка друштва, земљорадничке задруге и туристичко-угоститељска привреда. 

Светска Туристичка Организација (WTO) препоручује Србији развој сеоског 

туризма. Стратегија о развоју туризма Србије предвиђа значајне активности у овом облику 

туризма и придаје му приоритетни значај. Сеоски туризам треба да омогући очување 

природе, сеоске средине и културне баштине, али такође и да економски мотивише 

локално становништво, како би се спречио његов одлазак са села и подстакло ућешће у 

овој делатности. Овај вид туризма не само да би омогућиозаштиту животне средине, већ и 

напредак и развој села у Србији. 

Сеоски туризам у Источној Србији 

Источна Србија, као регион, такође има одличне могућности за развој сеоског туризма. 

Очувана и незагађена средина, чист ваздух, богата флора и фауна, све су то потенцијали за 

основу и покретање овог вида туризма, као и туризма уопште. Брдски и планински 

предели су повољни за различите активности: планинарење, излети и шетње. Регион је 

богат културно-историјским споминицима, као и бројним манифестацијама, које су 

заступљене на овом подручју.  

Источна Србија јесте погодна за развој сеоског туризма, али је већина сеоских насеља 

неадекватно опремљено, за овај вид туризма и понуду туриста. Највећи проблем је 

инфраструктура, са ниским степеном урбанизације, као и неадекватни комунални услови. 

С обзиром да живимо брзим животом, и да сваком треба мир и одмор за душу и тело, све 

више људи се враћа на село. Посебно су ти случајеви забележени на територији Источне 

Србије. Много домаћинства је покренуло сеоски туризам вођени својом идејом и 

концептом боравка на селу. Много је младих људи, породица, дошло, купили су имање и 

отпочели самостално сеоски ие ко туризам. Пар домаћинстава има у понуди поред 

смештаја и организоване планинске шетње, излете и радионице. Постоји и пар села који 
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имају подршку локалне самоуправе,а ли углавном еј свако домаћинство за себе, и тако 

формирају понуду.  

 

 

9.1. Тренутно стање сеоског туризма 

Од укупно 6152 насеља у Србији, само 261 су градског типа и седишта општина. На 

простору Источне Србије се налази 309 сеоских насеља. (www.paundurlic.com). 

Пољоприведно становништво чини око 17% од укупног броја становника републике 

Србије, а пољопривредне површине заузимају 59,8%. Произилази да Србија има 

изванредне услове за развој сеоског туризма. Прва села су се укључила у туристичке 

токове осамдесетих година прошлог века. Крајем осамдесетих година XX века туризмом 

се бавило 50 села, са око 3000 лежаја у 800 домаћинстава. Према подацима из 2000. Године 

сеоским туризмом се бави 154 домаћинстава у 41 селу, са укупно 699 лежаја. Данас се 

сеоским турзмом на територији Србије бави око 300 домаћинстава у 34 општине. У понуди 

је око 2500 лежаја. Наравно, с обзиром на могућности које нуде наша села, потенцијали за 

развој овог облика туризма нису ни приближно искоришћени. 

 

 

9.2. Стратегија развоја сеоског туризма 

Да би сеоски туризам део жељене ефектени развијао се на адекватан начин, 

неопходно је сачинити стратегију његовог развоја. Кључна питања и принципи стратегије 

развоја сеоског туризма могу се поделити у три влике категорије: 

-Социјални аспекти, који подразумевају подстицање контаката између сеоског и градског 

становништва, као и мотивисање сеоског становништва. 

-Еколошки аспекти, подразумевају продубљивање свести о биолошким, духовним и 

физичким вредностима природе, као и неопходности заштите руралне средине. 

-Економски аспекти, подразумевају могућности за остварење додатног прихода, за 

локални и регионални економски развој, као и могућности заустављања процеса 

депопулације и оживљавања напуштених сеоских заједница. (Ђорђе Чамић, 2001) 

Стратегија развоја соског туризма треба да обухвата дугорочне,средњорочне и 

краткорочне циљеве у развоју овог вида туризма. Дугорочни циљеви развоја 

подразумевају прихваћене међународне Повеље о руралном туризму,затим утврђивање 

основних смерница будућег развоја, идентификацију потенцијали корисника и 

http://www.paundurlic.com/
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потенцијалних туристичких регија, покретање потребних истраживања, како би се 

утврдили рурални простори погодни за развој туризма итд. Средњерочни циљеви односе 

се на утврђивање посебних правила за уређење простора, идентификовање могућих 

негативних ефеката туризма, како би се они спречили, урбанистичку, архитектонску 

економску интграцију туризма, коришћење земљишта и намена површина итд. 

Краткорочни циљеви развоја односе се на организацију анимације у рауралним 

туристичким зонама, подстицање креатвних иницијатива од стране локалног 

становништва, презентацију и продају локалних занатских и пољопривредних производа. 

(Ђорђе Чамић, 2001) 

Да би се обезбедио даљи развој и омогућила експанзија сеоског туризма пре свега је 

неопходно извршити категоризацију и стандардизацију услуга, а нарочито када су у 

питању услови за смештај. Закон о туризму садржи посебне одредбе које се тичу овог 

питања. Пружање услуга смештаја и исхране у домаћој радиности (члан 102-члан 106) и 

пружање услуга у сеоским туристичким домаћинствима (члан 107-члан 106) наводе се као 

посебна питања у Закону. (Ђорђе Чамић,2001) 

 

 

9.3. Пружање услуга смештаја и исхране у домаћој радиности 

Физичко лице може да пружа услуге смештаја и да туристима изнајмљује куће, 

станове, апартмане и собе за одмор чији је власник највише до највише 30 лежаја као и да 

пружа услуге исхране. При том, ово физичко лице мора да испуњава прописане 

здравствене прегледе. Куће, станови апартмани и собе који се изнајмљују морају да 

задовољавају прописане санитарно-хигијенске стандарде и морају бити категорисани. А 

поред тога битно је да услуге исхране могу пружати једино гостима којима се пружа и 

услуга смештаја.  

Собе, апартмани, куће и станови издају се посредством локалне туристичке 

организације или туристичке агенције, а физичка лица која их издају, дужна су да : 

-На сваком објекту који издају истакну прописану ознаку категорије, 

-Да одржавају просторије и опрему, и пружају услуге према прописаним стандардима за 

дату категорију, 

-Да видно истакну цену услуга које пружају и да се придржавају тих цена, 

-Да утврде норматвне хране, ако пружају услуге исхране и да се придржавају тих 

норматива, 

-Да воде евиденцију гостију. (www.merr.gov.rs) 



45 
 

Категоризација 

Категорију, куће стана,а партмана или собе одређује надлежни орган локалне 

самоуправе. Акт о томе издаје се у року од 30 дана од дана подношења захтева и важи 5 

година. Евентуалне жалбе се могу поднети у року од 15 дана министарству, а трошкове 

одређивања категорије сноси подносилац захтева. 

Кућа, стан апартман или соба могу да буду разврстани у 4 категорије о чему се 

добија адекватна ознака и то: прва категорија-четири звездице, друга категорија-три 

звездице, трећа категорија- две звездице и четврта категорија-једна звездица. Објекти који 

су сврстани у прву категорију треба да задовољавају највише стандарде и критеријуме и 

обрнуто, објекти сврстани у четврту категорију треба да задовоље минималне услове. 

(www.merr.gov.rs) 

 

 

9.4. Остали улови за даљи развој сеоског туризма 

Поред категоризације и стандардизације услуга, развој сеоског туризма 

подразумева улагања у инфаструктуру (путеви, ПТТ), као и очување села од налета 

цивилизације. Веома је важна едукација сеоских домаћинстава и домаћина који се желе 

бавити овим пословима. У том смислу значајно ангажовање локалних туристичких 

невладиних организација, али и свих других заинтересованих субјеката. Потребно је 

организовати предавања, прикупити литературу кроз коју ће се сеоским домаћинима 

првенствено указати на економску оправданост сеоског туризма. А затим је неопходно 

упознати их са свим стандардима и другим неопходним условима за креирање квалитетне 

туристичке понуде. 

Да би рурална подручја могла да се укључе у туристичку понуду потребна је не 

само опремљеност објекта и простора, већ и припремљеност станоништва за прихват 

гостију. Локално становништво мора да има жељу, способност и могућност да пружи 

услугу и да задовољи очекивања туриста. Поред љубазности и квалитета пружених услуга, 

домицилно становништво мора да познаје потребе туриста, како би их задовољило на 

адекватан начин. Управо одатле произилази неопходност едукације сеоског становништва 

за потребе развоја туризма. Главне области које треба изучавати су: природа и окружење, 

одрживи развој и сеоски туризам, психологија и социологија људског понашања, квалитет 

услуга и исхране, обичаји и култура итд. (www.selo.rs) 

Када се достигне одређени степен развоја, неопходно је улагати напоре у 

организовање додатних активности за анимирање туриста, као што су: организовани 

излети, изложбе, различите приредбе, манифестације итд. Потребно је такође, да 

http://www.merr.gov.rs/
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туристички производ сеоског туризма има и адекватне канале продаје. Заправо треба 

превазићи неорганизовани, стихијски развој и омогућити организовану продају, која ће у 

многоме допринети бољем подударању понуде и тражње. У светским оквирима, 

туристичка тражња је данас све софистициранија, еластичнија и пробирљивија у односу на 

различите елементе туристичке понуде (квалитет, цена и др.). Зато би тежња да се понуда 

што више пресонализује требало да допринесе даљем развоју сеоског туризма.  

Још један од услова развоја био би и истраживање тржишта. Потребно је одредити 

циљна тржишта односно циљне сегменте на којима ће се позиционирати туристички 

производ сеоског туризма. На домаћем тржишту то би углавном било градско 

становништво, одређене старосне и образовне стуктуре, као и платежне моћи. А на 

иностраном тржишту продаја би морала бити знатно дискретнија и изаћи у сусрет 

захтевима за индивидуализацијом и персонализацијом туристичког производа. Неопходно 

је да се у складу са међународном конкуренцијом, понуди аутентичан, оригинала и 

квалитетан туристички производ. 

Развој сеоског туризма у Србији нема дугу традицију и није ни приближно достигао 

могући ниво. Један од основних разлога за такво стање је што он никада није био праћен 

адекватним стимулативним мерама. Зато је неопходно значајно ангажовање државе и 

других релевантних субјеката, на примени подстицајних мера које се могу разврстати у 4 

категорије. 

-Економске (кредитирање сеоских домаћинстава) 

-Инфраструктурне (изградља саобраћајница, ПТТ, електро и комуналне мреже) 

-Организационе (активирање репуличких органа и субјеката локалне самоуправе) 

-Едукативне (образовање и информисање локалног станоништва). 

 

 

9.5. Економски ефекти сеоског туризма 

Економске користи од развијања овог облика туризма могу бити огромне. Пре свега 

треба узети у обзир да половина становништва Републике Србије живи у селима, то значи 

да имамо чак пола милиона сеоских домаћинстава. Ако би рецимо само 10% ових 

домаћинстава одлучило да се бави туризмом то би Србији донело 1,6 милијарди евра 

прихода и то само од ноћења и исхране. Ако би се томе додали приходи од царине, 

саобраћаја, ванпасионске потрошње и сл. произилази да би тај приход био далеко већи. 

Примера ради, ако би једно сеоско домаћинство издавало само 2 двокреветне собе по цени 
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од 20 евра за пун пансион и то само 200 дана у току године, годишњи приход износио би 

чак 16 000 евра. (www.merr.gov.rs) 

Да би се ово постигло потребно је ангажовање не само сеоског становништва, него 

и осталих грана привреде-саобраћаја, грађевинске индустрије, прехрамбене индустрије 

итд. Посебно је у том смислу значајно учешће пољопривреде. У овом случају туризам и 

пољопривреда су тесно повезани, а заједничка основа им је село. Могућности за развој су 

велике с обзиром на то да је данас све популарнији тренд очувања животне средине и 

здраве исхране. Све у свему, уз планско и осмишљено деловање, сеоски туризам у 

садејству са другим привредним делатностима могао би нашој земљи да донесе значајне 

економске користи. Чак се по неким подацима Србија сврстава међу 20 најатрактивнијих 

дестинација на Свету.  

 

 

10.  Етно-еко села источне Србије 

 

Источна Србија је регион који важи за водећу дестинацију у Србији, посебно 

задњих година када је заживео сеоски туризам и када је почео да се развија. Регион 

располаже са веома добрим природним и друштвеним вредностима за развој туризма. Има 

велики број села која имају одличну перспективу за развој сеоског туризма, али услед 

бројних препрека, за сада је мали број који је покренуо овај вид туризма. Села на простору 

Старе планине и Сокобање су за сада најактуелнија и карактеристично је за њих да 

повезују еко и сеоски туризам. Најпосећенија и она са највећим потенцијалом су: Етно 

село Срна и Балта Бериловац на простору Старе планине и Врмџа, Јошаница и Мужинац 

на простору Сокобање.  

 

Назив села Број лежаја у сеоским домаћинствима 

Етно село Срна 45 

Балта Бериловац 6 

Врмџа 24 

Јошаница 39 

Мужинац 8 

Табела бр.7  Извор:Структура смештајних капацитета (Извор:www.soko-

banja.org) 
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10.1.  Етно-еко села Старе планине 

     Етно село Срна  

Етно село ,,Срна“ је симбол етно туризма. Налази се надомак Књажевца, међу 

планинским масивима Старе планине, тачније крај места Кална у селу Иново. Настало из 

жеље домаћинства Прокоповић, етно село ,,Срна“ својим како домаћим тако и страним 

туристима жели да представи начин живота у многим српским селима. 

(www.etnoselo.srna.com) 

Својим посетиоцима нуди свеж планински ваздух, дуге шетње кроз нетакнуту 

природу, мир у замену за буку градова, цвркут птица, чисте изворе, лов, риболов, 

бициклизам, планинарење, скијање, трим стазу, купање у реци као и раскошну домаћу 

трпезу и свега оног што је модерном човеку потребно да би побегао од свaкодневнице и 

одморио. 

На самом улазу у етно село ,,Срно“ налази се мост под којим протиче река Тимок 

дајући бајковити изглед овом домаћинству. Идући наилазимо на шетачку камену стазу која 

повезује у самом челу прелепи пространи хотел са ког се пружа поглед на целокупно 

газдинство са три брвнаре са стране, ресторан где ће Вас дочекати љубазно особље, 

летњиковац и зоо врт за све љубитеље животиња. Испред хотела, гостима се нуди 

могућност уживања у caffe бару са базеном и пространу башту са клупицама за одмор и 

уживање. Ентеријер је прилагођен некадашњем, а опет савременом стилу живота. Посебно 

су интересантни етно вајати (кућице)-бунгалови. (www.etnoselo.srna.com) 

 

     

 

http://www.etnoselo.srna.com/
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Слика бр.2, бр.3, бр.4 и бр.5- Унутрашњост објекта етно села 

(Извор:www.google.rs) 

 

Етно село ,,Срна“ удаљено је око 70 km од Ниша, 100 km од Зајечара и 50 km од 

Књажевца или Пирота, а од Београда око 330 km. 

Вреди посетити етно село, пре свега због нетакнуте природе, специјалитета домаће 

кухиње и по препознатљивом гостопримству. 

Хотел Алексеј располаже са 20 смештајних једниница и 45 лежаја. У понуди су 

двокреветне, трокреветне, четворокреветне и петокреветне собе. У склопу хотела се налази 

камин сала, ресторан,спа центар са базеном, сауном, ђакузијем, салом за састанке, салом за 

конгресни туризам и терени за мале спортове. (www.etnoselo.srna.com) 

 

 

Балта Бериловац 

Уколико се одлучите за боравак у неком од села на обронцима Старе планине, 

имаћете прилику да уживате у шетњама кроз нетакнуту природу, да планинарите, да 

берете лековито биље. А на крају дана, када се уморни вратите, љубазне домаћице ће Вас 

понудити локалним специјалитетом-белмужом, сиром, топлом погачом и другим 

традиционалним јелима домаће кухиње. 

Пансион-кућа се налази подно Старе планине, у селу Балти Бериловац. Површине је 

око 60 квадратних метара и састоји се од савремено опремљене кухиње, трпезарије и 

дневног боравка ( у коме такође има два лежаја), две засебне двокреветне спаваће собе и 

модерно опремљеног купатила. Укупан број кревета је 6 лежаја. Испред куће је трем са 

терасом за летње уживање. Објекат је нов, стар свега пар година, веома укусно сређен, у 

етно стилу. Потпуно је опремљен за удобан и квалитетан одмор током целе године. Гости 

могу изнајмити целу кућу на бази ноћења, ноћења са доручком, полупансиона или 

http://www.etnoselo.srna.com/
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пансиона. Цена пуног пансиона је 2200 динара. Могу се купити домаћи производи, ајвар, 

мед, слатко, сушене гљиве, чајеви, пеглана пиротска кобасица, сокови од воћа, џемови. 

(staraplanina-babinzub.info) 

 

 

Слика бр. 6, слика бр.7- Панси 

он-кућа (Извор:www.google.rs) 

 

Место пружа разне активности: Посебно је интересантно постојање старе воденице 

поточаре и вуновлачаре у селу, као и одржавање манифестације ,,Молитва под Миџором“ , 

где се уз спортске игре и такмичења одржава и надметање мештана Старе планине у 

припремању старинских јела. Скијање на Старој планини, посете Пироту и обиласци 

околине, брање лековитог биља, планинарење, шетња кроз шуму, скупљање печурака и 

бициклизам. У околини је планинска река, бициклистичка стаза, пешачка стаза, верски 

објекат, историјски локалитет. Недалеко од села је црква Пресвете Богородице из 14.века, 

и манастир Свете Тројице из 15.века. (www.selo.rs) 

Разноврстан рељеф, од питомих долина до подножја највишег врха Србије-Миџора 

(2169 м.н.в.), умерено-континентална клима, термални извори, брзи планински потоци и 

речице, шумски комплекси који се смењују са воћњацима, виноградима и ораницама, 

разноврстан биљни и животињски  свет, чине ово подручје изузетно атрактивним за сеоски 

туризам. (www.toknjazevac.org.rs) 

Свакако треба поменути и пар етно села на Старој планини,  која су на почетку 

руралног развоја, али са великим потенцијалом: Ргоште, Равну, Потркање и Јаковац. У 

селу Равна се налази локалитет Timacum Minus, војно утврђење из периода римске 

владавине. У близини локалитета налази се Архео-етно парк, смештен у дворишту старе 

сеоске школе. Поред зграде школе, у дворишту се могу видети копије кућа из Горер 

Каменице и Берчиновца као примери сеоске архитектуре с краја XIX века. А оно што је 
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само додатни плус овим селима и овој природи су изврсна вина која су више пута 

награђивана. 

 

 

10.2. Етно-еко села Сокобање 

     Етно село Врмџа 

Село Врмџа се налази у подножју планине Ртањ на 500 m надморске висине. 

Удаљено је од Сокобање 12 km и најпознатије је село Сокобање. Повољни су услови за 

туризам-чист ваздух, природна изворска вода, богата историја,знаменитости, 

манифестације и пре свега добри, позитивни и пријатни људи. Једна од 

најинтересантнијих чињеница да је једно од водећих села у Србији по повећању броја 

становника и по броју младог становништва.  У Врмџи је од средњег века било изграђено 

више манастира и многобројне цркве. Један од најпознатијих манастира је и садашња 

сеоска црква св.Тројства у месту ,,Црковац“, остала два манастира су била манастир 

св.Никола у месту ,,Оравица“, а трећи у месту ,,Кулуцтерево“ испод Ртња. Манастири и 

цркве су грађени махом у XIII и XVI веку.  

Црква Св.Тројице, грађена у XIII.веку, има више заветних дана, Петровдан је 

главни. Место је окупљања мештана, а прелеп поглед са видиковца поред цркве пружа  

поглед на целу Сокобању, као и планину Ртањ.  

 

Слика бр.8 Црква Св. Тројице у Врмџи (Извор:www.google.rs) 

У близини цркве је најстарија сеоска школа у југоисточној Србији из 1836.године. 

Зграда новије основне школе у дворишту цркве, претворена је у музеј, а мештани су сами 
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скупили поставку и уредили. Изложени су експонати из школства и домаћинства у задњих 

100 година. Организоване групе туриста долазе у сарадњи са туристичком организацијом 

Сокобање. 

Излетиште Врмџанско језеро се налази на 2 km од села Врмџа, или на 13 km од 

саме Сокобање у подножју планине Ртањ. На планини Ртањ расте око 60 ендемичних врста 

лековитог биља-има их само ту и нигде другде. Врмџанско језеро је природног порекла. У 

његовој близини је и паклешка река која и протиче кроз село Врмџа као и речица Оравица. 

У језеру има риба као што су караш, бабушка, бодорка, шаран, а некад је пуштена и 

калифорнијска пастрмка. (www.soko-banja-smestaj.com) 

 

Слика бр.9 Врмџанско језеро (Извор:www.google.rs) 

Недалеко од језера налази се врело. Врмџанска река има много воденица, на једној 

је ресторан и баве се угоститељством, а то је етно ресторан-Воденица код деда Мије. Ту 

можете јести прави Ртањски сир, мед и џем од шумског воћа, пробати домаће пите од 

суканих кора и лепиње са кајмаком.  

Латин град 

На кречњачком рту у долини паклешког налазе се зидине старог града за које 

мештани верују да су латинске. Град из римског доба, настао у периоду до 6-ог века у 

време владавина цара Јустинијана. Подигнут је ради одбране овог дела византијске 

територије од продора Авара и Словена и разорен је 1416.год. 

Од 2006.године посвећена је велика пажња промоцији села и посебан акценат је 

бачен на развој сеоског туризма. Забележено је да је 2016.године село посетило 8.000 

туриста. У плану је покретање фестивала туристичко-документарног еколошког филма. 
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Одржава се велики број манифестација-планинарски походи, бициклистичке трке, брање 

лековитог биља, ту је највећа манифестација Свети Јован Биљобер. (www.srbinside.com) 

Поред прелепе природе село нуди и смештај својим посетиоцима. Задњих година 

село има добрих приватних понуда и добро је посећено. Сви посетиоци бивају 

одушевљени правом домаћом храном  правим етно специјалитетима, као и 

гостопримством мештана. У селу, 7 домаћинства нуди приватан смештај по веома 

приступачној цени, а постоји и опција за пансион где добијате 3 изванредна оброка.  

Брачни пар Милош и Ана Нинковић имају програм концепт ртањске школе 

здравственог вежбања: -скупљање људи из града 

                            -боравак на органском имању 

                             -живот на селу 

                             -бављење јогом 

                             -плесна радионица 

                             -исцелујући викенд 

Срђан и Сандра Првуловић су власници фирме која се бави људским ресурсима у 

IT сектору. Клијенти су најзначајније компаније у овом сектору и области npr. Microsoft.  

Драгана Томић-Филиповић ради у центру за друштвено-одговорно предузетништво. 

Пословање се заснива на 3 стуба: 

-подстицање друштвено-одговорног предузеништва 

-рурални развој 

-RURAL HUB-нуђење простора за заједнички рад у природном окружењу.Обавезно 

је коришћење локалних ресурса. 

RURAL HUB-центар за едукацију и радни простор који омогућава свим појединцима који 

имају неку одређену идеју да је искажу и спроведу у дело. Као организација не наплаћују 

смештај, храну, већ људи са села и тиме се подстиче рурални развој и оснаживање села. 

Брачни пар Чикуш из Зрењанина Оливер и Снежана, такође се залажу за развој 

сеоског туризма. Смештај је у бунгаловима што је посебно занимљиво и даје још већу чар 

свему. Они организују планинске туре, пешачење,брање лековитог биља и боравак у 

природи.  

Целину и лепоту Врмџи дају бројне природне лепоте и рељеф, а посебно језеро које 

је прави бисер лепоте и заокружује целину села. 
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Јошаница 

Бања Јошаница, налази се у истоименом селу, у северозападном делу сокобањске 

котлине, на падинама планине Буковик. Удаљена је од Сокобање око 16 km. На темељима 

старог купатила из 1905.године, саграђено је ново купатило, 1962-године, обновљени су и 

преуређени извори, а температура воде која из њих избија креће се од 27 до 34 ˚C. Има 

укупно 8 извора од којих 6 имају посебне називе: сумпорна, кисела, стомачна, бела (два 

извора), гвоздена и реуматична вода. Седми извор је означен као ,,базен“, а осми као 

,,бетонски базен“. Сви су каптирани и хидросистемом разведени у две чесме, два 

купалишта и два резервоара. Бања Јошаница лечи: упале бубрега, песак и камен у бубрегу, 

чир на желуцу и дванаестопалачном цреву, обољења мокраћних органа, анемију, неурозе, 

кожне болести, екцем итд. (www.selo.rs) 

 

  

  

Слика бр.10, бр.11, бр.12, бр.13- Домаћинство, Јефтић, Лазић, Стаменковић и 

Благојевић (извор: www.google.rs) 

Јошаница нема хотел, али има приватан смештај у оквиру сеоских домаћинстава, 

који су модернизовани, прилагођени новим трендовима и захтевима туриста. Недалеко од 

лековитих извора налазе се два храма, православна: новији, из 1901.године, посвећен Св. 

Великомученику Димитрију и стара грађевина из 14.века посвећена Успенију Пресвете 

Богородице. У саставу црквене порте налази се парохијски дом, из 19.века и најстарија је 

http://www.selo.rs/
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кућа у селу, са музејским експонатима. На Белом брегу изнад Бање Јошанице налази се 

храм посвећен Св. Кнезу Лазару и косовским мученицима, крајем 20.века, а престоне 

иконе, на платну, ликове Господа Исуса Христа и Мајке Божије. Северозападно од Белог 

брега, на брду соколовица, налази се још један стари, православни храм за који се 

претпоставља да је подигнут у турском периоду, као црква-брвнара, у 15. или 16.веку, а 

посвећен је Св. Јовану Крститељу. 

Нетакнута природа на Соколовици просто мами туристе да је посете и доживе. У 

центру села, на обалама Јошаничке реке и данас ради воденица поточара, такође из 

турског периода, у саставу породице Лазић и представља својеврсну туритичку атракцију, 

а туристи који је посете могу и да пробају многа јела и гурманлуке из сокобањског краја, 

која вредно са великим умећем спрема домаћица Зорица Лазић. Зорица и Данијел Лазић су 

најдуже у сеоском туризму и важе за најпријатније људе у селу. Посебно је интересантно 

зато што се воденица налази у центру куће Лазић,па се они често шале на свој рачун и 

кажу да је воденица у другој соби. Имају етно дворисште, где се обављају све активности и 

разна окупљања у периоду од маја до октобра. Свакако велику пажњу заузима и такозвана 

деда Илијина кућа, саграђена званично 1888.године,а по дединим речима 1840.године. 

Кућа је у почетку коришћена за издавање бањским гостима,била је у саставу хотела 

,,Здрављак“ од 1960.године.  

Поред породице Лазић постоје још пар домаћинстава која су се определила за 

сеоски туризам и која улажу у сеоски туризам. То су: Домаћинство Благојевић пружа 

посебан осврт на ловни туризам, домаћинство Стаменковић близину и лепоту Бованског 

језера, а домаћинство Јефтића близину Буковика и Ртња. 

У развоју сеоског туризма на подручју општине Сокобања, Бања Јошаница је једна 

од оних која је напредовала и очекује се да добије статус ,,Бање“, највише због своје 

лековитости и термалних извора. Бања Јошаница је у сваком случају дестинација коју 

вреди посетити. 

 

Мужинац 

Задњих година је село доста напредовало у развоју сеоског туризма, који је 

углавном лети.Главне привредне гране су пољопривреда и туризам. Нетакнута природа, 

чит ваздух, бистре речице и потоци, привући ће сваког туристу, а они могу, уз одмор и 

рекреацију, да учествују у спремању старих јела, на традиционалан начин, да уче старе 

занате, па и помажу у извођењу сеоских радова, што није реткост и гости се радо лате 

алата, што им причињава посебно задовољство. 

Општина је прекинула инвестиционо улагање у сеоски туризам 2016.године. Али 

планира се поново улагање и проналажење најбољег начина до тога да се постигне 
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туристичка понуда на виши ниво. Поготово се ради на промоцији и унапређењу ловног 

туризма, која је све више и више профитабила грана, на изградњи ловачких објеката и 

побољшавање адекватних услова. (www.soko-banja.org) 

Мештани у селима се труде да по питању квалитета смештајних капацитета не 

заостају за квалитетом понуде у Сокобањи и није реткост видети модерно опремљене 

апартмане и собе у комбинацији са традицијом. Етно, у комбинацији са модерним је данас 

хит, не само у Србији, већ и у свету и сеоски туризам општине Сокобања чини све да 

привуче и домаће и иностране госте.  

 

 

Слика бр.14 ,,Милевкини двори“ (извор: www.google.rs) 

 

Најбољи пример су ,,Милевкини двори“, етно кућа, која је јединствена у овом крају. 

Ралф Клопер је из Минхена, решио да стари објекат преуреди у савремену етно-кућу. То је 

прави мини хотел са неколико соба,апартмана испод планине Ртањ, у коме је задржан дух 

традиције, у очуваној природи и амбијенту бујног зеленила и цвећа, са кристално чистим 

ваздухом и савременим wellnes садржајима (базен, ђакузи, сауна). (ww.milevkinidvori.com) 

 

 

http://www.google.rs/
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Слика бр.15 ,,Милевкини двори“ (извор:www.google.rs) 

Више од једне деценије, мало-помало, све је више домаћинства у селима општине 

Сокобања, која адаптирају своје објекте или граде нове, како би обогатили туристичку 

понуду и све већем броју туриста понудили нешто ново. Односно нешто старо, али у 

новом руху, сходно духу времена и трендовима. 
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Закључак 

 

Екотуризам у Србији је релативно млада појава, што се може објаснити деловањем 

низ разлога, субјективне и објективне природе. Велики напори за развој екотуризма у 

Србији се могу оценити позитивним, имајући у виду да је у питању облик промета који све 

више намеће начела правилног развоја. Досадашње излагање у овом раду је показало 

сложеност потенцијала и мотивских кретања, као и да је за позиционирање туристичког 

производа неопходна сарадња свих објеката који учествују у стварању туристичког 

производа.  

Дефинисање развоја екотуризма представља добру основу за унапређење 

међусекторске сарадње у свим доменима и на свим нивоима уз скретање пажње на 

вредности које класични туризам није валоризовао на прави начин. 

Што се тиче сеоског туризма, прави је моменат да село искористи своје могућности, 

покаже своје богатство и традицију кроз што више учешћа у туристичким кретањима. 

Приоритет свакако има смештајни капацитет, пролази се кроз разна искушења, али се ради 

на томе да се све превазиђе и нађе прави пут. Велики напори се улажу у то, да само село 

буде туристичка атракција, али с обзиром на данашњи ,,брзи живот“, све више се људи 

окрећу том миру, здравом животу, исхрани и духу. А управо је то оно што село нуди, и све 

је више етно села које нуде квалитет и прави одмор за душу и тело.  

Туристичка понуда на селу формира се углавном на локалном нивоу, тако да је 

неопходно веће ангажовање локалних туристичких организација. На нивоу туристичке 

организације Србије формирано је посебно одељење које ће се у наредном периоду бавити 

проблематиком развоја сеоског туризма.  
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