
 

 

 

 

 

Одрживи туризам у функцији руралног развоја 

општине Књажевац 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

Ментор:                                               Кандидат: 

др Јелена Живковић                           Дина Драговић 316 

 

 

Ниш, 2019. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 



 

ПРИРОДНO-MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редниброј, РБР:  

Идентификациониброј, ИБР:  

Типдокументације, ТД: Монографска 

Типзаписа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врстарада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Дина Драговић 

Ментор, МН: Јелена Живковић 

Насловрада, НР: Одрживи туризам у функцији руралног развоја 
општине Књажевац 

Језикпубликације, ЈП: Српски 

Језикизвода, ЈИ: Енглески 

Земљапубликовања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2019. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Местоиадреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ 

цитата/табела/слика/графика/прилога) 

55. стр.,  18 сликa,  5 графиконa, 2 табеле 

Научнаобласт, НО: Туризам 

Научнадисциплина, НД:  

Предметна одредница/Кључне 

речи, ПО: 

Одрживи туризам, рурални развој, општина Књажевац  

УДК 338.484:502.131.1+338.48-44(1-22)(497.11 Knjazevac) 

Чувасе, ЧУ: Библиотека 

Важнанапомена, ВН:  

Извод, ИЗ: У раду ће бити приказани одрживи видови туризма 
који би се могли развијати у складу са расположивим 
потенцијалима општине Књажевац. Циљ рада је да 
укаже на актуелне проблеме руралне средине и да да 
смернице за деловање локалне заједнице, у овом 
случају општине Књажевац. 

еДатумприхватањатеме, ДП:  

Датумодбране, ДО:  

 

 

 

Чланови комисије, 

КО: 

Председник:     

Јелена  

Марија Братић 

Мар  Члан: Јелена Живковић 

 Члан, 

ментор: 

Мрђан Ђокић 



 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: Monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: university degree thesis 

Author, AU: Dina Dragović 

Mentor, MN: Jelena Živković 

Title, TI: Sustainable tourism in the function of rural development of 

Knjazevac municipality 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2019. 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendix

es) 

55. p.  18 Pictures,    5 Charts, 2 Tables 

 
Scientific field, SF: 

 

Tourism 

 
Scientific discipline, SD:  

Subject/Key words, S/KW: Sustainable tourism, rural development, municipality of 

Knjaževac 

UC 338.484:502.131.1+338.48-44(1-22)(497.11 Knjazevac) 

Holding data, HD: Product life 

cycle concept, tourist 

destination, 

Library 

Note, N:  

Abstract, AB: The paper will present sustainable forms of tourism that will be 

developed in accordance with the available potentials of the 

municipality of Knjazevac.  The aim is to point out the current 

problems of the rural environment and to provide guidelines for 

the operation of the local community in this case of the 

municipality of Knjazevac.   

 

The target is to point 
Accepted by the Scientific Board on, 

ASB: 

 

Defended on, DE:  

Defended Board, 

DB: 

President: Marija Bratić 

 Member: Jelena Živković 

 Member, 

Mentor: 

Mrđan Đokić 



 

САДРЖАЈ 

УВОД ............................................................................................................................................... 1 

I РУРАЛНИ РАЗВОЈ ...................................................................................................................... 2 

1. Рурално подручје .................................................................................................................... 3 

2. Развој руралног туризма у Европи ........................................................................................ 4 

3. Развој руралног туризма у Србији ........................................................................................ 5 

II ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ ............................................................................................................... 8 

1.Појам и значај одрживог туризма .......................................................................................... 8 

2.Принципи одрживог туризма ................................................................................................ .9 

III ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ................................................................................................ 10 

1.Географски положај општине Књажевац ............................................................................ 10 

2.Природне туристичке вредности општине Књажевац ....................................................... 13 

2.1.Геоморфолошке карактеристике ................................................................................... 13 

2.3.Климатске карактеристике ............................................................................................. 15 

2.3. Хидрографске карактеристике...................................................................................... 19 

2.4. Биогеографске карактеристике ..................................................................................... 20 

3.Антропогене туристичке вредности општине Књажевац ................................................. 22 

3.1. Историјски развој Књажевачког краја ......................................................................... 22 

3.2.Културно-историјско наслеђе и споменици културе................................................... 23 

3.2.1. Археолошки локалитети ......................................................................................... 23 

3.2.2. Споменици културе ................................................................................................. 24 

3.2.3. Верски објекти ......................................................................................................... 25 

3.2.4. Културне установе................................................................................................... 26 

3.2.5. Народни занати, домаћа радиност, народна материјална култура, и 

традиционална кухиња ..................................................................................................... 28 

3.2.6. Манифестације ........................................................................................................ 31 

3.3.Смештајни капацитети у руралном простору општине Књажевац ........................... 32 

IV РАЗВИЈЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВИДОВИ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У 

ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ .......................................................................................................... 37 

1.Сеоски туризам ...................................................................................................................... 37 



2.Еко туризам ............................................................................................................................ 38 

3.Геотуризам ............................................................................................................................. 38 

4.Етно, вински и гастрономски туризам ................................................................................ 39 

5.Здравствени и излетнчки туризам ........................................................................................ 41 

6.Спортско-рекреативни и авантуристички туризам ............................................................ 42 

7.Културни туризам .................................................................................................................. 44 

8.Манифестациони туризам ..................................................................................................... 45 

V SWOT АНАЛИЗА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА У ФУНКЦИЈИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ........................................................................................................... 48 

ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................................. 50 

ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

УВОД 

  

За разлику од конвенционалног туризма који често нарушава квалитет животне 

средине, због предимензионираности туристичке делатности и непоштовања еколошких 

принципа, одрживи туризам поред економских добити има за циљ да помогне у вођењу 

здравог живота који је сагласан са природом. Данас је овакав приступ у туризму све више 

заступљен. Здрава и очувана природна средина пружа бројне могућности за одмор и 

рекреацију и тако доприноси савременом поимању здравог живота. Одрживи облици 

туризма су од изузетног значаја када се ради о концепту развоја руралне средине.  

Одрживи рурални туризам представља  бег у природу и повратак ономе за шта је човек 

веровао да је заувек изгубио.  

Опредељење за ову тему базирано је на значају очувања животне средине села и 

ненасељених руралних простора општине Књажевац. Предмет истраживања рада су 

потенцијали за развој туризма на руралном подручју проучаване општине, који ће се 

развијати у складу са захтевима очувања животне средине. Циљ рада је и да укаже на 

актуелне проблеме руралне средине и да да смернице за деловање локалне заједнице, у 

овом случају општине Књажевац. 

Рад се састоји из четири целине. У првој целини анализирају се појмови „рурални 

развој“ и  „рурално подручје“. У овој целини дат је и кратак осврт на развој руралног 

туризма у Европи и Србији.  У другој целини се објашњава концепт одрживог развоја, 

његови принципи, као и облици одрживог туризма односно одрживог руралног туризма. У 

трећој целини приказани су природни и антропогени ресурси општине Књажевац, док су у 

четвртој целини анализирани неки од одрживих видова туризма који би могли допринети 

руралном развоју општине Књажевац. 
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I РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

У литератури постоје многе дефиниције руралног развоја. Ван Дер Плег (Van der 

Ploeg) и његови сарадници верују да је концепт руралног развоја изнад свега хеуристички 

изум. Према њима он представља потрагу за новом будућношћу и погонском снагом 

руралног становништва. Теорија руралног развоја није о свету какав он јесте, већ о начину 

на који пољопривреда и руралне области могу бити реконфигурисане (Nemes, 2005).  

Крајем прошлог века концепт руралног развоја добија на значају и у развијеним и у 

земљама у развоју, укључујући и Србију. Промоција интегралног руралног развоја пре 

свега подразумева јачање координације међу секторима, различитим нивоима власти, као и 

између јавних и приватних актера. Прелаз с једносекторске (пољопривредне) политике на 

интегрисани приступ руралном развоју захтева велику пажњу према најмање четири 

кључне области: 1) транспорт и развој електронских комуникација, 2) пружање јавних 

услуга, 3) валоризација природних и културних ресурса, 4) промоција руралних предузећа, 

укључујући развој и финансирање малих и средњих предузећа (OECD, 2012). 

Интегрални рурални развој је процес који траје. Он укључује и спољну 

интервенцију и локалне активности, обе да би се обезбедио бољитак руралном 

становништву, очувају и унапреде рурални ресурси, смање компаративни недостаци у 

односу на конкуренцију и пронађу нови начини коришћења руралних ресурса. Он је 

интегрални у смислу да је, за разлику од централизованог развоја, контролисан и управљан 

локално (Ђорђевић и Миловановић, 2012). 

Битна компонента руралног развоја је рурални туризам, који се дефинише на 

различите начине. У Мастер плану одрживог развоја руралног туризма у Србији он се 

дефинише на следећи начин: „туризам који посетиоцу пружа „рурално окружење“, нудећи 

му комбинацију доживљаја природе, културе и људи типично руралног карактера“. 

Суштину руралног живота чини потпуно уживљавање посетиоца у аутентична, изворна и 

фундаментална искуства. Рурални туризам враћа посетиоца природи, коренима, основним 

стварима и подржава повратак пореклу и изворности.1 

 
1 Мастер план одрживг развоја руралног туризма у Србији 
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Према Цвијановићу и Ружићу, рурални туризам представља заједнички назив за 

раличите активности и облике туризма који се јављају ван градова, односно урбаних 

подручја и оних подручја на којима се развио масовни туризам. Он се огледа у 

интеракцији пољопривредне производње, традиционалних пољопривредно прехрамбених 

производа, презентирању традиције, традиционалне гастрономије и туристичких услуга, и 

коришћењу већ постојећих ресурса (Цвијановић и Ружић, 2017). 

Одрживост представља основни принцип руралног туризма, при чему се у 

руралним подручјима нуди рурално окружење и природне лепоте, непосредни контакт са 

природом и људима уз традиционалну гостољубивост и истинске животне вредности 

локалног становништва тог руралног подручја. На развој руралног туризма најпре утиче 

богато културно-историјско наслеђе, a затим и становници руралних подручја. Локална 

заједница треба уложити велики напор у обнову бројних локалитета и објеката. 

 

1. Рурално подручје 

 

 Рурално подручје одређују три главна чиниоца: густина насељености, начин 

коришћења земљишта и идентитет заједнице. То су подручја мале густине насељености и 

мале величине насеља где се највећи део расположивог земљишта користи у 

пољопривреди и шумарству. У Србији су рурална подручја дефинисана као простор који 

представља „остатак“ изван градског подручја. На основу овакве дефиниције 70% 

територије Србије се може класификовати као рурално подручје. У њему живи 43% 

укупног становништва. Према критеријумима Организације за економску сарадњу и развој 

(ОECD), дефинисана су као подручја чија је густина насељености мања од 150 становника 

по km². Сходно томе сматра се да 85% територије Србије припада руралним подручјима, са 

готово 55% укупног становништва (Ружић, 2009).   

Развој рураних подручја на начелима одрживости представља један од најважнијих 

циљева реформе Заједничке аграрне политике дефинисане Агендом 21. Реформа је 

усвојена 1999. године и поразумева активности усмерене на обезбеђење додатних прихода 

руралном становништву, развој руралних подручја, као и очување животне средине и 

традиционалних руралних вредности као што су културно наслеђе, стари занати, 
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традиционална гастрономија, начин живота, народни обичаји и манифестације (Ружић, 

2009).   

 

2. Развој руралног туризма у Европи 

 

Последњих педесет година земље Европске уније схватиле су да рурална подручја 

представљају значајан фактор одрживог развоја. Она нуде могућност запошљавања 

незапослене радне снаге, као и могућност инвестирања слободних новчаних средстава у 

туристичку индустрију. Политика руралног развоја подразумева уважавање 

компаративних предности тог подручја и стварање реалних модела руралног развоја. 

Интензивнији развој руралног туризма у Европи почео је седамдесетих година XX 

века, као део развојних стратегија руралних подручја. „Од укупног броја туриста на 

европском тржишту, средином деведесетих година XX века, 9% је било заинтересовано за 

рурална туристичка подручја, док је у Великој Британији чак 25% туриста показивало 

интересовање за рурални туризам“ (Радовић и сарадници, 2012). 

О значају руралног туризма сведочи податак да рурални туристи чине 3% од 

укупног броја туриста на светском нивоу, а 25% у оквиру Европске уније,  као и податак 

да је годишњи раст овог вида туризма 6% на глобалном нивоу. Степен развоја руралног 

туризма у Европи различит је међу европским државама (Радовић и сарадници, 2012). 

Пример данас све више популарног облика руралног туризма су „Дидактичке 

фарме“ у Италији, односно породична пољопривредна газдинства. Фарме су део пројекта 

учења и директног упознавања свих заинтересованих за пољопривреду и пољопривредну 

производњу. Осмишљене су на породичним пољопривредним газдинствима и 

специјализоване су за одређену врсту пољопривредне производње. Пројекат о оваквим 

фармама осмислила је пољопривредна организација у Тоскани – Колдирети са намером 

осмишљавања нових школских програма и квалитетнијег упознавања деце и младих са 

руралним простором, животом на селу и пољопривредном производњом традиционалних 

производа италијанских села. Италијанска покрајина Трентино позната је по тридесетак 

добро осмишљених дидактичких фарми, као и покрајина Piemonte – најзападнија регија 
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Италије са градом Торином као урбаном исходишном тачком за посету региону (Радовић и 

сарадници, 2012). 

У свету су атрактивни и музеји на отвореном – стара села. Они су данас постали 

препознатљив облик пружања увида у руралну културу, народне обичаје и традицију 

одређеног подручја и његових становника. Први овакав музеј отворен је у Скандинавији, 

недалеко од Стокхолма (Радовић и сарадници, 2012). 

 

3. Развој руралног туризма у Србији 

 

 Српски рурални простор је један од најразноврснијих у Европи, како по природним 

тако и по друштвено-географским обележјима. Терени Србије обухватају распон од 

богатих, плодних равница Панонске низије на северу, преко кречњачких планинских 

венаца и басена на истоку и западу, до древних вулканских масива на југу. Гостопримство 

и срдачност домаћина, и то она природна и спонтана, главне су одлике атмосфере боравка 

у српским селима. Зато је управљање његовим развојем веома комплексно. Вредно 

природно и културно наслеђе које је и поред свих недаћа сачувано у савременим условима 

може представљати велики потенцијал за развој уколико се његов концепт базира на 

поштовању принципа одрживости. 

Планирање и спровођење одрживог руралног развоја веома је сложено и захтевно, 

нарочито у условима огромне хетерогености на релативно малом простору. На подручју 

Србије рурални туризам је почео да се развија спонтано седамдесетих година прошлог 

века у селу Девићи, на територији оштине Ивањица. То се сматра почетком бављења 

руралним туризмом у Републици Србији.  

Према подацима туристичких савеза, осамдесетих година двадесетог века, 

руралним туризмом  у Србији бавило се око 800 домаћинстава, у 50 села, са око 300 

лежајева. У последњој деценији двадесетог века, услед неповољних друштвено-

економских и политичких фактора, дошло је до застоја у развоју руралног туризма. Према 

подацима Туристичке организације Србије у 1999. години, рурални туризам био је 

заступљен у око 40 села, односно у 15 општина, а овим видом туризма бавило се око 140 

домаћинстава, која су располагала са око 630 лежаја (Цвијановић и Ружић, 2017).  
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Графикон 1. Број лежаја у сеоским домаћинствима 1980. и 1999. године у Србији 

Извор: Сопствени извор 

Значајни резултати у развоју руралног туризма, почињу у првој декади XXI  века, и 

то на подручју Војводине, Централне Србије и Западне Србије. На подручју Србије, у 

2010. години, регистровано је 145.354 ноћења у руралном туризму. Према проценама, у 

2010. години приходовано је 10 милијарди динара од руралног туризма. То је чинило 16% 

од укупно 62 милијаре динара, колики је био укупан туристички бруто домаћи производ за 

Србију у тој години. Основне карактеристике руралног туризма у Србији су велике 

сезонске варијације у посети туриста и ниска попуњеност капацитета. Просечна 

попуњеност смештајних капацитета у руралном туризму у Републици Срији је свега 4%, 

док је у осталим областима туризма 21%.2 

У Републици Србији не постоје званични подаци о броју регистрованих сеоских 

туристичких домаћинстава који се баве руралним туризмом. Према процени локалних 

туристичких организација, Република Србија располаже са око 10.567 кревета у руралним 

домаћинствима.3  

Рурални развој у Србији увелико зависи од коначног јачања свести да примарна 

пољопривредна производња и експлоатација природних ресурса не могу саме да одрже 

руралну економију. ТОС (Туристичка организација Србије) је на тржишту већ промовисао 

производ назван „сеоски живот”, који одражава руралне вредности и симболе Републике 

Србије као добру основу за рурални туризам.4 

 
2 Програм развоја одрживог руралног туризма у Републици Србији, 2011. 
3 Програм развоја одрживог руралног туризма у Републици Србији, 2011. 
4 Туристичка организација Србије 
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Сходно подацима Туристичке организације Србије, добијених од старне локалних 

туристичких организација у Србији, у 2016. години било је укупно 207 категорисаних 

сеоских туристичких домаћинстава у 40 општина, који располажу са 752 собе и 1.783 

кревета. Највећи број категорисаних сеоских домаћинстава забележен је у општини Горњи 

Милановац са 47 објеката, који располажу са 170 соба и 395 кревета. Ови подаци се стално 

мењају, зато што решење о категоризацији има рок важења од три године и не обнавља се 

по аутоматизму. 5  

Према подацима савезног завода за статистику у августу 2016. одине укупно је било 

583 расположиве собе код сеоских туристичких домаћинстава. Сеоска туристичка 

домаћинства са 4 звездице имали су 47 расположивих соба, са 3 звездице било је 335 соба 

и са 2 било је 201 расположивих соба. Исте године, код сеоских домаћинстава, укупно је 

боравило 4.331 туриста, од којих 4.094 домаћих, односно 237 страних туриста. У 

структури долазака туриста, највеће учешће имају доласци код сеоског туристичког 

домаћинстава са 3 звездице, њих 80,5%, потом долазе сеоска туристичка домаћинства са 2 

звездице, која учествују са 11,4% а најмање су туристи боравили код сеоских туристичких 

домаћинстава са 4 звездице, која учествују са 8,1%. У сеоским туристичким 

домаћинствима туристи су 2016. године остварили укупно 14.458 ноћења. Од тога 13.654 

били су домаћи туристи и 804 страни туристи.6  

 

Графикон 2. Структура долазака туриста у сеоска домаћинства према категорији 

смештаја, 2016. године 

Извор: Сопствени извор 

 
5 http://www.srbija.travel 
6 http://www.stat.gov.rs/ 
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У Србији има добрих и лепих примера сеоских туристичких домаћинстава, етно 

села и кућа, апартмана, салаша и других смештајних капацитета у руралним подручјима. 

Неки од њих су Еко-село Латковац у општини Александровац, Етно кућа Ерић у 

Мрчајевцима, Еко фарма Милановић у општини Деспотовац, позната крчма у пећини – 

етно крчма Лисински рај, сеоско туристичко домаћинство „Банстолка“ у Инђији, сеоско 

туристичко домаћинство Милојевић код Караљева, Зелени Чардаци на Тари, вила 

„Богдановић“, вила „Бабин зуб“ у општини Књажевац.  

 

II ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ 

 

Негативне последице интензивног развоја туризма наметнуле су потребу да се 

туризам као делатност стави под окриље одрживог развоја. Реч је о концепту развоја чији 

је циљ да доведе до равнотеже еколошке, социо-културне  и економске компоненте 

средине са задовољством туриста. Он помаже да се пронађе оптималан облик туристичког 

развоја који неће деградирати ресурсе како би и будуће генерације могле задовољити своје 

потребе. 

 

1. Појам и значај одрживог туризма 

 

Након Другог светског рата масовни туризам је изазвао мноштво негативних 

последица по животну средину. У вези са тим указано је на потребу стављања туризма у 

контекст ордживог развоја. Још увек не постоји јединствено прихваћена дефиниција 

одрживог туризма, која претпоставља не само поштовање принципа одрживог развоја, већ 

и етичке промене код свих учесника у туристичком процесу. Неопходно је побољшати 

квалитет живота, економски развој, индивидуално осећање благостања и то путем 

смањеног коришћења необновљивих ресурса и притиска на животну средину и човека.  

„Одрживи туризам подразумева интегралан и комплексан развој туризма, чиме се 

обезбеђује истовремено остваривање хетерогених циљева, од којих ни један не сме да 

постане доминантан у односу на остале.“ То су: остварење економског профита, очување 

социјалног интегритета локалних заједница, афирмација културног идентитета 
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рецептивних области, заштита животне средине, оптимално задовољење туристичких 

потреба (Јовичић, 2000). Према Стојановићу, Одрживи туризам је позитиван приступ у 

развоју туризма који намерава да умањи тензије и неслагања настала у комплексу 

интеракција између туристичке привреде, посетилаца, животне средине и локалних 

заједница (Стојановић, 2011).  

Пo тумaчeњу Свeтскe туристичкe oргaнизaциje и Прoгрaмa Уједињених Нација зa 

живoтну срeдину, oдрживи туризaм пoдрaзумeвa тaкaв рaзвoj oвe дeлaтнoсти кojим сe 

увaжaвajу и зaдoвoљавају потребе туриста, као носилаца тражње и туристичких области 

као носилаца понуде, а да се при томе, не нарушава могућност да се ови циљеви остварују 

на истом или вишем нивоу и у будућем периоду (Enviroment and Tourism in the Context of 

Sustanable Development, Environmental Resources Menagement, London, 1992). Сматра се да 

је одржив сваки вид туризма који трајно доприноси заштити и унапређењу животне 

средине, природних и створених ресурса, културних вредности и интегритета локалне 

заједнице. Примена концепта одрживог развоја подразумева минимизирање негативних и 

максимизирање позитивних утицаја туризма на окружење и расположиве ресурсе (Мићић, 

2007). 

2. Принципи одрживог туризма 

 

Дa би циљeви oдрживoг туризмa дaли рeзултaтe нa нивoу кoнкрeтних цeнтaрa и 

рeгиja, нeoпхoднo je придржaвaти сe oдрeђeних oснoвних принципa, кojи прeдстaвљajу 

oквир и упутствo зa прaктичнo дeлoвaњe. Први и оснoвни принцип oдрживoг туризмa је да 

садaшњe гeнeрaциje трeба дa увaжaвajу прaвo будућих пoкoлeњa дa, у истoj или вeћој мери 

зaдoвољaваjу своje туристичкe пoтрeбe и развијaју туризaм обезбеђујући своју 

егзистенцију. Дакле потребу за путовањем према концепцији одрживог развоја треба 

задовољити на такав начин дa сe будућим људским гeнeрaциjaмa oмoгући дa зaдoвoљaвajу 

свoje пoтрeбe, бaр, у истoj мeри у кojoj тo чинe и сaдaшњe гeнeрaциje. Meђутим, у 

прaктичнoм живoту, туристи joш увeк имajу стaв дa свe њихoвe пoтрeбe и жeљe мoгу дa 

буду зaдoвoљeнe, уз aдeквaтну нoвчaну нaкнaду. Њихoвe пoтрeбe врeмeнoм дoбиjajу нa 

интeнзитeту и рaзнoврснoсти, штo нoсиoци пoнудe кoристe зa oствaрeњe eкoнoмских 

прихoдa. Нa oвaj нaчин сe фoкусирa знaчaj личних пoтрeбa туристa и интeрeси 
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туристичких приврeдникa дa у крaткoм рoку oствaрe eкoнoмски прoфит, a зaнeмaруjу 

пoтрeбe oчувaњa прирoдних и културних врeднoсти, кoje сe у прoцeсу зaдoвoљaвaњa 

рaстућих пoтрeбa туристa нaрушaвajу (Јовичић и Илић, 2010). 

Други принцип на коме треба да се темељи одрживи туризам је нeoпхoднoст 

усклaђивaњa интeрeсa измeђу субjeкaтa кojи сe зaлaжу зa стрoгу зaштиту живoтнe срeдинe 

и туристичкe приврeде и држaвних oрганa, у циљу пoбoљшaњa квaлитeтa живoтa лoкaлне 

зajeдницe. Одрживи туризaм мoрa дa сe зaснивa нa oдгoвoрности свих учeсникa 

туристичкoг прoмeтa прeмa прирoднoj срeдини и сoциoкултурним oсoбeнoстимa лoкaлнe 

срeдинe. 

Трећи принцип одрживог туризма односи се на развој туризма који треба да се 

остварује на начин који обезбеђује рационално коришћење природне средине и културне 

баштине, афирмацију аутентичних и специфичних вредности одређене области, дух и 

традицију неког места и његовог становништва (Јовичић и Илић, 2010). Применом ових 

наведених принципа могу се променити етички ставови и понашање свих учесника 

туристичке делатности као предуслов за остваривање концепције одрживог туризма. 

 

III ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Туристичке вредности су значајне за развој туризма. Деле се на туристичке вредности 

настале радом природних сила – природне туристичке вредности и туристичке вредности 

настале радом човека – антропогене туристичке вредности. Антропогене туристичке 

вредности представљају сви објекти, догађаји и манифестације у простору за које се може 

везати пажња туриста. За разлику од природних, које погодују развоју рекреативних врста 

туризма, антропогене туристичке вредности подстичу културна и манифестациона 

туристичка кретања. 

1. Географски положај општине Књажевац 

 

Општина Књажевац налази се у Источној Србији. У административном смислу 

припада Зајечарском округу и граничи са општинама Зајечар и Бољевац на северу, 



 

11 
 

Сокобања и Сврљиг на западу, као и општинама Бела Паланка и Пирот на југу. На истоку 

се граничи са општинама Видин и Монтана у Бугарској, од којих је раздвојена масивом 

Старе планине. Територија ове општине простире се дуж целог слива Трговишког Тимока, 

у доњем делу слива Сврљишког Тимока, као и у горњем делу слива Белог Тимока. 

Југозападну границу чине брда и обронци планине Тресибабе и виса Јаловик. Са севера 

границу чини планина Тупижница и висови Тумба и Здравац, а са запада висови Слемен и 

Крстац.  

Највиша тачка на територији општине Књажевац је врх Миџор на Старој планини  

на 2.169 m надморске висине. Најнижа тачка је на 176 m надморске висине и налази се на 

дну Књажевачке котлине. Општина се простире на 1.202 km² и по површини је четврта 

општина у Србији. Правац пружања јој је северозапад-југоисток. Књажевачка општина 

има 86 насеља, укључујући и град Књажевац.  

У морфолошком погледу на територији општине се разликују планинска и 

долинско-котлинска целина (Мучај, 2011). Део територије општине лежи у пространој 

котлини где је смештено и централно градско насеље, док је већи део посматраног 

простора брдско-планинског карактера. Планинске стране, а посебно западне падине Старе 

планине, богате су изворима из којих се у подножју формирају реке и речице. Све оне се 

уливају у један од три Тимока: Сврљишки, Трговишки и Бели (Лазаревић, 2015). Њихове 

долине представљају природне пролазе према суседним крајевима, што је омогућило 

изградњу саобраћајница и релативно добру повезаност територије општине. 

 



 

12 
 

 

Слика 1. Географски положај општине Књажевац 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Саобраћајно-географски положај општине Књажевац је веома повољан. Локални 

путеви омогућавају врло добру комуникацију унутар општине (Ршумовић, 1975). 

Књажевачко петоречје представља право чвориште путева, где се спајају путеви из 

Пирота, Ниша, Сокобање, Зајечара и Бољевца. Долином Тимока се пружа главни 

магистрални пут који чини саобраћајну кичму Тимочке крајине. Код Књажевца, овај 

магистрални пут се рачва у два крака, од којих се један пружа долином Трговишког 

Тимока и води ка Пироту, а други преко Тресибабе и Сврљишког Тимока према Нишу 

(Ршумовић, 1972). 

Седам регионалних путних правца омогућава добру саобраћајну повезаност са 

суседним општинама. То су: Сокобања – Књажевац - Пирот; Сврљиг – Кална - граница са 

Бугарском; Бољевац – Бучје - Књажевац; Сврљиг – Божиновац - Књажевац; Мањинац – 

Дебелица – Минићево - граница са Бугарском; Књажевац - Боровац и Зајечар – Бучје). 

Повезаност са Београдом остварена је следећим правцима: Књажевац – Ниш - Београд; 

Књажевац – Зајечар - Београд и Књажевац – Сокобања – Алексинац - Београд. Преко 

територије општине пролази и железничка пруга Прахово – Пећ, која повезује део 

трансбалканске магистрале са доњим Подунављем и јужним обалама Јадранског мора. 

Ваздушни саобраћај се може остварити преко аеродрома Цар Константин у Нишу, који је 

удаљен од Књажевца око 60 km.  
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2. Природне туристичке вредности општине Књажевац 

 

Природне привлачности неког краја чине физичко-географски елементи средине, 

који су уједно битни за рурални развој. У њих се убрајају: рељеф, клима, хидрографски 

елементи, биљни и животињски свет, као и заштићена природна подручја. Они чине 

основу развоја одрживог руралног туризма општине Књажевац.  

 

2.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

Рељеф као комплекс геоморфолошких појава зачајан је елеменат атрактивности 

туристичког одредишта, посебно руралног. Својим различитим морфолошким облицима 

утиче на климу, хидрографске услове, биљни и животињски свет, распрострањеност 

становништва, као и на начине живота у појединим географским срединама.  

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

Остала површина отпада на планинске пределе (Сибиновић и сарадници, 2016). У 

планинском делу доминантно место заузима масив Старе планине. Простире се у 

микрорегијама Заглавак и Буџак, према граници са Бугарском. Стара планина пружа 

повољне услове за развој планинског, спортско-рекреативног, ловног, сеоског и других 

облика туризма. Подручје “Бабин зуб“ представља природно богатство изванредног 

значаја погодно за развој разноврсних видова одрживог туризма. На територији општине 

Књажевац ово подручје обухвата атаре села Ћуштица и Црни Врх, као и делове атара села 

Балта Бериловац и Јања. Од града Књажевац удаљено је свега 50 km (Сибиновић, 2008). 

Поред Старе планине, планински део општине Књажевац обухвата северне падине 

Тресибабе и јужни део Тупижнице. Ту такође спадају и ниско-планински предели на 

западном и југозападном ободу књажевачке котлине.  

Тресибаба (787 m) је Карпатско-Балканска планина средњег планинског појаса, која 

се простире јужно од Књажевца. Преко ове планине се остварује комуникација са 

Понишављем и јужним Поморављем. Овде пролази један од значајнијих магистралних 
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путева Књажевац - Ниш и железничка пруга Ниш - Књажевац - Зајечар - Прахово. 

Тресибаба је богата шумом и релативно је добро насељена, а као најзначајнија, истичу се 

села: Понор, Крента и Мучибаба. Ова планина не пружа повољне услове за развој туризма 

(Стојадиновић, 1990). 

Тупижница (1162 m) је кречњачка планина купастог облика која се пружа 

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

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

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

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

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

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

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

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

„Давидова пропаст“, дубока стотинак метара (Сибиновић, 2008.). Поред планина  од 

природних туристичких вредности значајна је и клисура Ждрело у селу Стогазовац. 

Формирана је између брда Кулиње (540 m) са десне стране и брда Рудине (460 m) са леве 

стране Зубетиначке реке, која клисуром протиче на надморској висини од 350 m. Дно 

клисуре карактеристично је по великом броју обрушених блокова стена, преко којих река 

протиче у виду слапова. У клисури Ждрело јављају се окапине и шкрапе (Царевић и 

Сибиновић, 2015). 

Бигрени водопад је водопад на Стањинској реци који се налази поред пута 

Књажевац – Пирот. Извор Бигреног потока налази се око 300 метара узводно од 

кречњачких базенчића и у народу је познат као „лудо врело”. Из његове хладне и 

минералима засићене воде преко палих грана, стабала и лишћа таложи се кречњак 

стварајући бране. Бигар се хвата за масу дрвета у води и прави непробојну брану изнад 

које настаје језеро. Из њега вода истиче па се преко следеће препреке у речном кориту, 

бигар опет таложи правећи нову брану и ново језеро. Језерца необичне плаво – зелене боје 

сакривена су у густом растињу неколико стотина метара изнад водопада 

(www.toknjazevac.org.rs)  С обзиром на чињеницу да се ради о кречњачком терену, пећине 

су честа појава у овој општини. Вулина пећина се налази на левој страни клисуре, 

неколико метара изнад пута, близу излаза из клисуре. Отвор је полукружног облика висине 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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око 2 m, ширине 8 m и дужине 11 m. Маркова пећина се налази на десној страни клисуре, 

испод врха брда Кулиње. Тешко је приступачна. Отвор је кружног облика, висине око 4 m 

и дужине 5 m. Таваница се нагло спушта (www.toknjazevac.org.rs) 

Један од најлепших видиковца у општини Књажевац налази се на Старој планини. 

Бројни авантуристи, љубитељи природе, фотографи, биолози, истраживачи, спортисти, 

свакодневно је откривају.  

 

Слика 2. Панорамски поглед са Бабиног зуба на Миџор 

Извор: www.commons.wikimedia.org 

 

2.2. Климатске карактеристике 

Климатске карактеристике општине Књажевац одговарају прелазној варијанти 

умерено-континенралне климе влашко-понтијског басена на северу и планинске климе 

балканског планинског система на југоистоку, при чему се осећају у мањој или већој мери 

утицаји различитих климатских типова. Најхладнији месец у години је јануар са 

просечном температуром испод  0оС (око -1оC). У току летњих месеци најтоплији је јул са 

средњом температуром од 20,9оС. Средња годишња температура је око 10,5оС (Сибиновић 

и сарадници, 2016). 

 

 

 

 

 

http://www.commons.wikimedia.org/
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    Табела 1. Годишњи преглед климатских елемената за период од 1965. до 2007.године 

Месец Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. Година 

Средња 

температура 

-0.7 1.2 5.4 10.8 16.1 19.3 20.9 20.2 15.8 10.3 4.8 0.9 10.4 

Max 

температура 

 

4.0 6.7 12.0 17.9 23.4 26.7 28.9 28.9 24.4 18.2 10.4 5.3 17.2 

Min 

температура 

-4.6 -3.2 -0.1 4.2 9.2 12.3 13.4 12.9 9.2 4.6 0.5 -2.9 4.6 

Облачност 7.3 7.0 6.2 5.9 5.3 4.7 3.7 3.5 4.2 5.3 7.0 7.6 5.7 

Рел.влажност 83.7 81.9 76.3 73.9 74.2 73.9 72.4 74.3 78.3 81.3 83.9 84.5 78.2 

Апсолутна 

max 

температура 

22.5 22.5 29.5 34.0 36.5 41.0 43.5 41.0 37.4 32.8 27.2 22.6 43.5 

Апсолутна 

min 

температура 

-29.5 -23.6 -17.6 -7.6 -1.5 2.6 4.5 2.5 -5.0 -8.6 -18.6 -19.6 -29.5 

Летњи дани 0.0 0.0 0.6 3.2 12.4 20.3 25.6 25.1 15.4 4.4 0.2 0.0 107.7 

Тропски 

дани 

0 0 0 0.2 2.9 7.7 13.2 13.6 3.5 0.6 0 0 41.7 

Тропске 

ноћи 

0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.2 0 0 0 0 0.6 

Мразни дани 26.1 20.4 15.3 4.2 0.2 0 0 0 0.3 5.1 12.5 22.4 106.5 

Ледени дани 7.7 3.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.7 4.8 17.4 

Падавине 40.9 37.0 41.3 51.2 64.4 68.1 53.8 47.6 51.0 42.1 52.1 49.0 598.5 

Извор: meteoknjazevac.wordpress.com/klima-knjazevca/ 

https://meteoknjazevac.wordpress.com/klima-knjazevca/
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Графикон 3. Просечна температура ваздуха и падавине у Кљажевцу за период  1988-2017. 

године. 

Извор: www.meteoblue.com 

У тридесетогодишњем периоду 1988-2017. година, просечна дневна температура 

ваздуха у Књажевцу се кретала од 5 оC (јануар) до 29 оC (август). Када су у питању 

падавине, највећа количина падавина у посматраном периоду излучена је маја месеца, а 

најмања августа. У истом периоду, општина Књажевац годишње је примила у просеку 

625,7 mm падавина. Број кишних дана се кретао од 108 до 127 дана. Долински делови 

општине Књажевац највеће количине падавине приме током пролећа, а најмање током 

зиме. На вишим деловима Старе планине максимум падавина је у пролеће, а минимум 

током зиме, док у нижим деловима ове планине максимум падавина је током лета. Број 

дана са снежним покривачем највећи је у децембру, јануару и марту, а дужина снежног 

покривача се креће од 40 до 150 дана, у нижим деловима до 31 дан. Број снежних дана је 

веома битан фактор развоја зимскоспортског туризма, пре свега на Старој планини. 

http://www.meteoblue.com/
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Графикон 4. Максималне температуре у општини Књажевац за период од 1987 до 2017. 

године 

Извор: www.meteoblue.com 

Графикон максималне температуре за Књажевац приказује колико дана у месецу 

достигне одређене температуре. У току летњих месеци најтоплији је јул са средњом 

температуром од 20,9оС. Средња годишња температура је око 10,5оС. 

Најјачи ветар који дува на овом простору је кошава. Поред кошаве јављају се још и 

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

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

доноси кишу, а у летњем периоду је сув. Облачност је највећа током зиме, а најмања током 

летњих месеци. Пролећа су облачнија од јесени (Сибиновић, 2008.). 

 

Графикон 5. Облачност, сунчани и кишни дани у општини Књажевац 

Извор: www.meteoblue.com 

http://www.meteoblue.com/
http://www.meteoblue.com/
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Дијаграм 5 приказује месечне вредности сунчаних, делимично облачних, облачних 

и кишних дана. Дани са покривеношћу облака мањом од 20% се сматрају сунчаним, од 20-

80% као делимично облачни, а са покривеношћу већом од 80% као облачни 

(www.meteoblue.com). Највише сунчаних дана има током августа и јула, а навећа 

облачност у општини је током децембра, јануара и фебруара.  Облачност је највећа током 

зиме, а најмања током летњих месеци. Пролећа су облачнија од јесени, што условљава и 

веће количине падавина. 

Током пролећа излучују се веће количине падавина, док је јесен нешто топлија. 

Годишње падавине процењују се на око 626 mm/m2 (у 108-127 кишних дана), од чега се 

око 318 mm/m2 падавина излучи у вегетационом периоду (Сибиновић и сарадници, 2016). 

Климатски услови су веома важно обележје руралне дестинације. Утицај климе 

огледа се у подстицању развоја поједних облика туризма. У вези са тим клима Књажевца 

погодује развоју спортско-рекреативног туризма поготово туристима који се баве 

екстремним спортовима, алпинизмом током зимских месеци и параглајдерима током 

летњих месеци. Чист и пријатан ваздух у селима на обронцима Старе планине погодује 

здравственом и излетничком туризму. 

 

2.3. Хидрографске карактеристике 

 

Хидрографски елементи су важни елементи туристичког одредишта, посебно за 

развој руралног туризма. Како Србија нема море, језера, реке и термоминералн извори 

могу бити излетничке атракције, а уједно и атракције руралног туристичког одредишта.  

Копнене воде у Србији представљају значајни развојни потенцијал руралног туристичког 

одредишта. 

Хидрографске особине општине Књажевац представљене су карактеристикама свих 

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

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

вегетационим и климатским карактеристикама ове области. Најзначајнији токови су: 

Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок и Бели Тимок. 

http://www.meteoblue.com/
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Сврљишки Тимок кроз општину Књажевац протиче дужином од око 30 km. Настаје 

спајањем Турије, Манојличке и Висовске реке на северним падинама Сврљишких падина, 

на надморској висини од 450 m (Сибиновић, 2013). 

Трговишки Тимок кроз општину Књажевац протиче на дужини од 47 km. Настаје 

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

(Гавриловић и Дукић, 2002). Бели Тимок или другачије Књажевачки Тимок који настаје 

спајањем Сврљишког и Трговишког, кроз општину Књажевац тече на дужини од 15,6 km.  

Значајну хидрогеолошку особеност књажевачког краја чине термоминералне воде 

Ргошке бање. Ова бања је често одредиште излетника. Ргошка бања својом водом снабдева 

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

децу дубине 60 cm са мини аква парком, ресторан и неколико спортских терена за одбојку 

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

базена током својих припрема.  

 

2.4. Биогеографске карактеристике 

 

Биљни и животињски свет представљају важне чиниоце који привлаче и усмеравају 

туристе на одређене просторе.  Значај биљног и животињског света неког простора огледа 

се у богатству и разноврсности који доприносе обликовању физиономије пејзажа. Богаство 

врста дивљачи у шумама и риба у водама, не само што улепшавају и чине одређено 

подручје занимљивим, већ пружају могућност за лов и риболов, фотографисање, 

истраживање, бригу за њихово одржавање и друге активности. Такође шуме и шумско 

земљиште чине важну природну атракцију која може бити важан чинилац руралног 

туризма.  

Укупна површина шума и шумских засада на територији општине Књажевац 

износи 43.243 ha. На висинама изнад 1.000 m највише има субалпске букве и смрче, а 

затим и планинске букве у комбинацији са пропланцима. Изнад 1.000 m заступљене су и 

шуме храста китњака, а у нижем појасу доминирају шуме храста и граба. У свим типовима 

шума јавља се и богата приземна флора и жбунасте врсте као што су боровница, малина, 



 

21 
 

клека, здравац, шумарица и друго. Такође, квалитет овог подручја употпуњује и 

разноврсно лековито биље, међу којима су најзначајније: коприва, кичица, јагорчевина, 

жалфија, дан и ноћ, дивље малине, гороцвет, велебиље, божур, босиљак, мајчина душица, 

маслачак, медвеђе грожђе, мразовац, перуника, подбел, подубица, сапуњача, ситница, 

татула, чемерика, хајдучка трава и друге (Стојадиновић и сарадници, 2013).  

Књажевачки крај представља веома погодно подручје за формирање станишта 

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

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

разноврсност дивљачи омогућује развој ловног туризма, који представља један од 

најпрофитабилнијих видова туризма у развијеним земљама. На овом подручју постоје 

четири ловишта укупне површине око 60000 ha: "Тупижница", "Србија шуме   II", 

"Тресибаба", и "Миџор-Кална". У оквиру ловишта на Тупижници постоји резерват за 

јеленску дивљач, фазанерија са око 1.500 фазанских пилића, одређени део за лов на дивље 

свиње, и ограђени терен за обуку паса за лов на дивље свиње (www.knjazevac.rs). 

Задњих година у општини Књажевац развија се инострани ловни туризам. У понуди 

су тренутно терени за обуку паса птичара, лов пољске јаребице које има у великом броју, 

препелице и шумске шљуке. За праве заљубљенике лова и природе нуди гостопримство у 

10 реновираних ловачких колиба у срцу ловишта и неколико викендица које су такође у 

власништву ловаца на планини Тупижници и Старој планини. 

У водама Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока живе: кркуша, клен, али и 

пастрмка у подножју Старе планине. Ова чињеница омогућује развој рекреативног и 

спортског риболова. На територији општине Књажевац постоји и удружење спортских 

риболоваца „Бели Тимок“. 

Један од основних проблема примене одрживог лова и риболова на територији 

општине Књажевац представља недовољно развијен мониторинг у ловству и риболовству, 

где је основни циљ успоставити контролисани систем ловства и риболовства ради очувања 

дивљачи и рибљег фонда. Oно што ће у будућности утицати на кретања туриста и 

представљати значајне основе у развоју одрживог туризма у општини су поред сакупљања 

ливадског воћа и лековитог биља, рекреација у природи, пешачење, пењање, планинарење, 

http://www.knjazevac.rs/
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фото-сафари, екстремни спортови: алпинизам, бициклизам, кајкарење, параглајдинг, 

змајарење, спелеотуризам, сновбординг и одрживи лов и риболов.  

3. Антропогене туристичке вредности општине Књажевац 

 

Друштвени фактори релевантни за развој сеоског туризма су објекти, догађаји и 

манифестације у простору за које се може везати пажња туриста. За разлику од природних, 

који погодују развоју рекреативних врста туризма, антропогени туристички ресурси 

подстичу културна и манифестациона туристичка кретања. Ове туристичке вредности 

условљавају краћи боравак туриста и њихова посета и организација није временски 

условљена. Захваљујући њима, туристички промет се може одвијати током целе године и 

користити за продужење туристичке сезоне у одговарајућим центрима и регијама.  

 

3.1. Историјски развој Књажевaчког краја 
 

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

Бараници, Шкодрином пољу, Дубрави, пећински цртеж коњаника у Габровници, и други 

археолошки налази. О средњевековном периоду сведоче градови Равна и Кожељ, црква 

Свете Богородице у Горњој Каменици и манастир Свете Тројице у Доњој Каменици. 

Турци су овај крај освојили 1396. године и припојили га Видинском пашалуку.7 

Први српски устанак је захватио књажевачки крај 1807. године када је Хајдук 

Вељко напао Гургусовац (данашњи Књажевац). Године 1813, Турци поново освајају 

Гургусовац након српског пораза на Чегру, под чијом влашћу се налазио све до 

ослобођења од Турака и припајања матици Србији 1833. године (www.knjazevac.rs). 

Име Књажевац добија 17. јануара 1859. године по Књазу Милошу Обреновићу, који 

је тог дана у Гургусовцу боравио и наредио паљење злогласне Гургусовачке куле која је за 

народ била симбол мрака и ропства. Од 1913. године, у току балканских ратова, овај крај је 

врло често био нападан од стране Бугарске, а 1915. године био је и окупиран. Српска 

 
7 Стратегија одрживог  развоја општине  Књажевац, 2009. 
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војска и француска коњичка бригада су 15. октобра 1918. године ослободиле Књажевац 

(www.toknjazevac.org.rs).  

Период између два светска рата карактерише осетни развитак књажевачке општине, 

отварање разноврсних занатских радњи и радионица, као и првих индустријских 

капацитета (кожаре, циглане и вински подрум). Тада Књажевац добија неке елементе 

градске средине. Други светски рат је започео демонстрацијама против потписивања пакта 

о приступању Југославије Тројном пакту марта 1941. године, као и окупацијом града 11. 

априла 1941. године од стране Немачке. После дугих борби Књажевац је ослобођен 10. 

октобра 1944. године. 

Период  од  1970.  до  1985.  године  је најзначајнији  у  досадашњем  развоју  

Књажевца  и  то  по  свим  елементима  привредног  и  друштвеног  развоја. У том периоду 

подигнути су објекти по којима је град препознатљив, а то су: Дом  кулутре,  Дом  

здравља,  Предшколска  установа  са  мрежом  вртића,  више  стамбених  блокова и други.   

 

3.2. Културно-историјско наслеђе и споменици културе 
 

На територији општине Књажевац налазе се бројни културно-историјски споменици 

који сведоче о прошлости овог краја. Они употпуњују туристичку понуду читаве општине, 

а рурална подручја чине привлачнијим. То су: археолошки локалитети, споменици 

културе, верски објекти, културне установе, народни занати, домаћа радиност, народна 

материјална култура, традиционална кухиња, сувенири, приредбе, забавне, спортске и 

привредне манифестације. 

 

3.2.1. Археолошки локалитети 

 

Најстарије налазиште које сведочи о постојбини људске заједнице на територији 

општине Књажевац налази се у селу Габровница, а ради се о праисторијском цртежу. На 

зиду мале пећине налази се пет цртежа насликаних црном бојом – коњ са јахачем, на два 

места у пећини, коњ са бодежом, један неправилан круг и један врло нечитак цртеж 

(www.toknjazevac.org.rs). 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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Слика 3. Праисторијски цртеж у селу Габровница 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Од касноантичких споменика културе треба споменути Тимакум Минус (Timacum 

minus) и Бараницу. Бараница је насеље које се везује за римског императора Барона. Данас 

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

Бараница представља природно купалиште, омиљено код локалног становништва, које се 

налази на десној обали Трговишког Тимока, у клисури саме реке. На око 100 m изнад реке 

налази се пећина која се састоји из три просторије: полукружног предворја из кога се 

пружају ходници који воде до једне веће и једне мање просторије. Тимакум Минус (Равна, 

Кулине или Градиште) представља римску насеобину чији темељи датирају из првог века 

наше ере и трају касније до Јустинијанове обнове царства у VI веку 

(www.toknjazevac.org.rs). 

 

Слика 4.  „Timacum Minus“ 

Извор: www.google.r 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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3.2.2. Споменици културе 

 

Споменик Тимочанима палим у ратовима и револуцији или Спомен-парк представља 

амбијенталну целину која се налази у граду Књажевцу. Посебан печат овој целини даје 

фонтана са скулптуром уметника Петра Палавичинија.  

 

Слика 5.  Спомен-парк  

Извор: www.google.rs 

На речној тераси, изнад зграде Скупштине општине налази се Гургусовачка кула. 

Стара чаршија је насеље уз десну обалу Сврљишког Тимока. Налази се у центру града и   

представља најмаркантнији део старог Књажевца. Комплекс зграда намењених занатству и 

становању настајао је од прве половине XIX века, а неки објекти су грађени и крајем XVIII 

века.  

3.2.3. Верски објекти 

 

Од верских објеката из средњег века у општини Књажевац, истичу се црква Свети 

Ђорђе у Књажевцу и Заветни крстови. Црква је посвећена Светом Ђорђу, а изграђена је 

1835. године на месту срушене џамије. Поред цркве посвећене Светом Ђорђу од сакралних 

објеката у општини Књажевац и околини значајне су и црква Свете Богородице, црква 

Света Тројица, Богородичина црква и црква Свтог Илије.  
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Слика 6.  Црква Светог Ђорђа у Књажевцу 

Извор: www.google.rs 

Манастир Свете Тројице се налази 17 km југоисточно од Књажевца, између Доње и 

Горње Каменице. Црква је задужбина деспота Лазара, најмлађег сина Ђурађа Бранковића. 

Црква Свете Богородице, налази се у селу Доња Каменица, 15 km југоисточно од 

Књажевца. Црква Светог Илије налази се у Бучју и саграђена је 1905. године. 

Заветни крстови су карактеристична појава традиционалне народне културе 

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

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

значајни извори за проучавање села као културне заједнице. Они су подизани на разним 

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

Кандалици и Јаловик Извору, посвећени Св. Николи (Јовановић,  2011).  

Жртвеника има доста у општини Књажевац, један такав налази се у лапидаријуму који 

датира из II века и који је посвећен Дијани, богињи лова, заштитници животиња и шума. 

Жртвеник потврђује поштовање култа богиње Дијане на простору раванског утврђења. 

Ова богиња била је и заштитница среброносних рудника. Поштована је и као заштитница 

жена, а у неке од њених храмова имале су приступ само жене.  

 

3.2.4. Културне установе 

 

Од културиних установа у Књажевцу значајни су завичајни музеј, музеј града и Архео-

етно парк. Завичајни музеј налази се у згради саграђеној 1906.године. Данас је под 

заштитом државе. На површини од око хиљаду квадратних метара смештено је оно што је 
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пронађено на археолошким локалитетима или је прикупљено у селима општине Књажевац. 

Завичајни музеј је често место окупљања уметника. Овде се организују изложбе, концерти, 

као и разноврсне креативне радионице. 

 

Слика 7. Зграда Завичајног музеја  

Извор: www.muzejknjazevac.org.rs 

Музеј града Књажевца налази се у кући Аце Станојевића која је подинута 1910. године 

и представља споменик културе. У доњој етажи у галеријском простору одржавау се 

различити музејски садржаји, књижевне и музичке вечери, као и различита предавања.8 

Архитектонско наслеђе, изворна амбијентална вредност као и историја овог објекта (кућа 

значајне историјске личности) неки су од разлога због којих улази у ред значајних 

споменика културне историје.  

За туристе је посебно интересантан Архео-етно парк у селу Равна на југоисточним 

падинама Тупижнице. Парк је смештен у дворишту старе сеоске школе, која је саграђена 

1906. године (www.toknjazevac.org.rs). У сколпу парка се налази истраживачка станица, 

лапидаријум са изложеним римским каменим споменицима и етно-парк у коме је 

реконструисано сеоско домаћинство са краја XIX и почетка  XX века. Основни Циљ 

Архео-етно парка је да се илуструје амбијент патријархалне сеоске заједнице XIX века 

тимочког краја са стамбеним и привредним зградама. Етно-парк чине кућа из Горње 

Каменице у чијем је подруму формиран Музеј књажевачких вина са винотеком, кућа из 

Берчиновца, амбар из Белог Потока и казаница за печење ракије са лулом од “трешњевог” 

дрвета из Причевца. Посетиоци су у мoгућности да се упознају са традиционалном 

културом становања и објектима народне архитектуре овог краја. У последњих неколико 

 
8 Акциони план за развој туризма Књажевац 2011.-2016. 

http://www.muzejknjazevac.org.rs/
http://www.toknjazevac.org.rs/
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година Архео-етно парк допуњен је још једним објектом изграђеним по узору на кућу 

“Газдића” из села Радичевац на Старој планини. У овој кући се, поред мање сале за 

конференције и дегустације традиционалне трпезе, вина и ракија књажевачког краја, 

налази и информативни туристички центар са сувенирницом. 

 

Слика 8. Архео-етно парк Равна 

Извор: www.visiteastserbia.rs 

 

3.2.5. Народни занати, домаћа радиност, народна материјална култура и традиционална 

кухиња 

 

Богатство материјалне и духовне културе Књажевца допринели су оснивању 

етнолошког одељења, 1980. године. По броју предмета и њиховој лепоти истичу се збирке: 

привреде, заната, народне и грађанске ношње, тканица, градитељства и архитектуре, 

покућства, судова, домаће радиности, преслица, текстилне радиности, музичких 

инструмената, техничких уређаја и предмета из обичајног живота. Посебно се издваја 

колекција двопређних чарапа са Тимока из периода од  XVIII  до XX века, која постоји као 

засебна целина у Завичајном музеју (www.muzejknjazevac.org.rs). 

Значајно место у традиционалном животу Књажевачког краја заузима женска домаћа 

радиност везана за израду текстилних предмета, покућства и народне ношње (покровица, 

черга, поњава, разне врсте ћилима и друго). 

Књажевац је крај који је познат и по занатлијама. Након ослобођења од Турака, варош 

је имала 15 механџија, 12 трговаца и више од 50 занатлија (ћурђија, абаџија, мутавџија, 

грнчара, кујунџија, терзија, свећара, ћерамџија, дунђера, туфегџија, ковача и других). 

http://www.visiteastserbia.rs/
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Новији занати појавили су се  почетком XX века (кројачи, столари, сајџије, обућари, 

лимари, опанчари, лекари, бербери, златари, лицидери). Нагло почиње да се развија 

терзијски и абаџијски занат из којих се временом развија кројачки занат. Кројачки занат 

јавља се већ од двадесетих година XX века (www.muzejknjazevac.org.rs). 

Опанчарски занат је био доста заступљен нa овом простору. Опанци су  се израђивали  

ручно, од говеђе или телеће коже. Чувени опанчар у Књажевцу био је Драги 

Милосављевић, који је за свој рад награђен на Светској изложби у Лондону 1907. године. 

Данашње пастирске колибе, налик на земунице, указују на изглед првобитних 

станишта, која су, преко талпаре, чатмаре, плетаре, старе и нове моравке, широм Србије 

градили вредни дунђери. Унутрашњи распоред просторија чинила је главна просторија 

„кућа“ или „ижа“, са огњиштем на средини. Ту се налазило пепелиште са „црепњама“, 

чивилуци и клинови о које су се вешали разни керамички судови, „трпеза“ или „софра“, 

кашике, земљане посуде и дрвене панице. Књажевачки крај богат је очуваним обичајима 

везаним за животни циклус појединца кроз религиозна веровања и обредну праксу која 

прати рођење, брак и смрт. Многобројни предмети као што су невестин венчић, 

лицидерско срце, свадбарска буклија, љуљка, коританце са ускршњим јајима, ритуални 

хлебови, прибор за бајање и Добромир, патуљак из племена Хопа, данас су очувани и 

налазе се у поставци завичајног музеја.  

Како је Србија позната по разноврсним народним ношњама, када је у питању 

Књажевачки крај треба споменути њихову женску грађанску ношњу коју чини кошуља, 

марама-шамија, појас бајадер, дуга сукња, либаде, бареш трака ухваћена граном или 

столоватим прстеном, уз уплетене кике. Мушку ношњу чине памучна бела кошуља, 

панталоне од штофа, прслук, капутић - сако или фрак, шешир полуцилиндар. Двопређне 

чарапе су изразити представници фолклорне „наивне“ уметности  Књажевца.  
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Слика 9. Двопређне чарапе 

Извор: www.muzejknjazevac.org.rs 

У простору Архео-етно парка у Равни налази се радионица традиционалног грнчарства. 

Овде се организују Летње школе традиционалних заната намењене омладини, студентима, 

уметницима и музејским стручњацима. Поред реплике античке пећи израђена је и 

традиционална грчнарска пећ коришћена у књажевачком крају. У Архео-етно парку у 

Равни израђују се и сувенири израђени од вуне у техници двопређног плетења и ткања 

(www.muzejknjazevac.org.rs) 

За туристе велику атракцију представљају амбари.  Амбар представља привредни 

објекат, карактеристичан за књажевачки крај. Један такав налази се у Архео-етно парку 

који има подрум и кош. Пренесен је из села Бели Поток и потиче из XIX века. Подељен је 

на „пресеке“, одељак за смештај житарица, а сам подрум са стубовима има више намена за 

смештај алата, вина и сличне намене. У слободном простору поред амбара изложени су 

предмети који припадају сеоском домаћинству, а све ређе се налазе у употреби: кочије, 

рало, саонице и „трмке“за пчеле.  

Како општина Књажевац располаже великим природним богатством и очуваном 

традицијом, чисто природно окружење и плодна земља чине здраву базу традиционалне, 

органске кухиње и квалтетних вина у Књажевачким селима.  Кухиња општине Књажевац 

представља мешавину укуса. Књажевачка традиционална јела су домаћа гибаница, проја са 

зељем,  сармице „гужвице” од ливадског зеља, салата од сремуша и локални специјалитет 

белмуж. Књажевачки крај је познат и по изузетним сиревима („ситни” и „на велије”) и 

квалитетним ракијама. Од слаткиша овај крај је познат по пити са вишњом или орасима 

(орешњак) и  ванилицама. 
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Виноградарство и производња вина у књажевачком виногорју датирају још из доба 

Римљана. У записима античких писаца из трећег и четвртог века књажевачки крај је 

описан као виногорје. Џервиново брдо изнад Књажевца је локација најстаријих винограда 

у овом крају. То су били виногради засађени пловдином, прокупцем, а у мањој мери и 

сортним врстама грожђа. У књажевачком виногорју заступљене су црне сорте: црни 

бургундац, прокупац и пловдина, а од белих: смедеревка и италијански ризлинг 

(www.toknjazevac.org.rs). 

 

3.2.6. Манифестације 

 

На простору територије општине Књажевац постоје многе манифестације које 

привлаче туристе из околних места. Обичаји, архитектура, градитељство, кулинарство и 

фолклорно богатство разлог су промовисања богате традиције књажевачког краја. У сврху 

развоја туризма, али и ревитализације остарелих села у Књажевцу одржавају се бројне 

туристичко-културне манифестације. Међу њима су најважније: Фестивал културе младих 

Србије, Традиционална манифестација „Сабор на Кадибогазу“, Ђурђевдански сусрети, 

Сабор народне изворне музике – Панаџур,  „Шипуријада“, „Првиси“ и „Дани јоргована“.  

Од спортских манифестација значајне су: трка у планинском бициклизму на Бабином 

зубу „Стара планина челенџ“, “Ултра траил Стара планина”, „Сусрети етно удружења – 

Традицијом у Европу“ и „Дани дијаспоре“. Од културних манифестација у општини 

Књажевац одржава се манифестација „Топла Центар Света“ у селу Сврљишка Топла.  

 

 

 

 

 

 

http://www.toknjazevac.org.rs/pocetna/
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3.3. Смештајни капацитети у руралном простору општине Књажевац 

 

Очуваност традиционалног идентитета сеоске куће, архитектуре села и читаве 

сеоске регије је од великог значаја за развој руралног туризма.  На територији општине 

Књажевац има 230 категорисаних лежајева у сеоским срединама. Смештајних капацитета 

има у следећим селима: Вртовац, Балта Бериловац, Црни Врх, Равно Бучје, Иново, Јаковац, 

Горња Соколовица, Влашко Поље, Бучје Зубетинац, Жлне и Стогазовац 

(www.toknjazevac.org.rs). 

 

 

Слика 10. Туристичка карта општине Књажевац са смештајем у сеоским домаћинствима 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Према подацима Туристичке организације Књажевац у 2016. години општина је 

располагала са 59 смештајних објеката који су се користили за рурални туризам: 6 сеоских 

туристичких домаћинстава, 36 кућа за одмор, 1 етно село, 9 апартмана, 4 стана и 3 студија. 

Смештај туриста се врши у сеоским туристичким домаћинствима, вајатима, једном етно 

селу, вилама, апартманима и другим смештајним капацитетима који одишу традицијом.   
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Вила „Бабин зуб“ налази се у селу Балта Бериловац у прелепом окружењу парка 

природе „Стара планина“ и категорисана је са три звездице. Вила располаже са 10 кревета 

и 3 собе. Свака соба има своје купатило и налазе се на спрату куће, док су у приземљу 

кухиња и трпезарија. Окружена је ливадама, воћњацима и пашњацима, а покрај саме куће 

протиче Бериловачка река. Од активности гости могу учествовати у сеоским пословима, 

купати се на потоку, зими се санкати и скијати, шетати, брати печурке и лековито биље. За 

госте домаћини често организују „старопланинско вече“ уз звуке традиционалних 

инструмената (гајде, хармоника и фрула) и песме жена са Старе планине у циљу 

промовисања културе и традиције места.  

 

Слика 11. Вила „Бабин зуб“ у селу Балта Бериловац 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

У истом селу за потребе руралног туризма налази се сеоска кућа „Стара планина“. 

У дворишту куће, поред самог пута који води ка скијалишту, постоји уређен простор 

предвиђен за паркирање возила. Амбијент куће је прави сеоски са модерним инвентаром. 

Са застакљене терасе пружа се предиван поглед на Бабин Зуб. 

На самом излазу из села Балта Бериловац код Бериловачке школе налази се кућа за 

одмор „Брвнара Ждрело“. Располаже са 3 собе, односно 7 лежајева. Окружена је 

зеленилом и нетакнутом природом те представља идеално место за одмор. У близини 

брвнаре је видиковац са којег се пружа поглед на читав крај. На имању породице Ћирић 

постоји фарма пернате живине.  
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Слика 12. Kућа за одмор „Брвнара Ждрело“ 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

У селу Јања у засеоку Мездреја налази се конак „Мездреја“. Конак располаже са две 

куће и укупно 29 лежајева. У селу Вртовац, налази се домаћинство Пешића „Конак 

Деветка“, које располаже са 10 лежајева. У селу Јаловик Извор налазе се два домаћинства 

која пружају услуге смештаја. Кућа за одмор Бањац Негице и вила Весела кућа. Окружена 

нетакнутом природом вила је идеално место за одмор и опуштање, далеко од градске буке 

и урбаног живота. Вила располаже са две четворокреветне и једном двокреветном собом, 

са сопственим купатилима. Гостима је на располагању услуга ноћења, ноћења са 

доручком, полупансиона и пансиона, а уколико желе, гости могу сами припремати храну у 

опремљеној кухињи.  

 

Слика 13. Кућа за одмор Бањац Негице 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

У селу Иново поред виле „Камена“налази се  етно-село „Срна“ које симболизује 

етно туризам. Етно село туристима представља начин живота у многим српским селима. 

Својим посетиоцима нуди свеж планински ваздух, дуге шетње кроз нетакнуту природу, 
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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.  

 

Слика 14. Eтно-село „Срна“ и унутрашњост објекта 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

На самом улазу у етно село “Срна” налази се мост под којим протиче река Тимок 

дајући бајковити изглед овом домаћинству. У близини су камена стаза за шетњу, ресторан, 

Зоо врт, летњиковац, а испред хотела се налази базен са кафе баром. Од смештаја у етно 

селу налази се хотел „Алексеј“ који располаже са 62 лежајева, вила „Алексија“ са 28 

лежаја и етно вајати-бунгалови. Ентеријер је прилагођен некадашњем, а опет савременом 

стилу живота.  

У селу Ћуштица за потребе туриста услуге смештаја пружа Кућа за одмор 

„Седлар“. Кућа поседује 9 соба, са укупно 30 лежаја, ресторан и салу за састанке у 

приземљу. Етно кућа „Александар“– кућа апартманског типа са спаваћом собом, дневнм 

боравком, кухињом, трпезаријом и купатилом.  

 

Слика 15. Eтно кућа „Александар“ 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 
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Од свих села у општини Књажевац највише сеоских домаћинстава за пружање 

услуга смештаја заступљено у селу Кална и Црни Врх. У селу Кална услуге смештаја нуди 

вила „Богдановић“ која је категорисана са четири звездице, опремљена модерним собама 

са 12 лежајева, затим породична кућа „Смештај Ристић“, домаћинство Крстић Горана, 

Кућа за одмор Николић Гордане и сеоско туристичко домаћинство „Релеј Габровница“. 

 

Слика 16. Вила „Богдановић“ 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

У селу Црни Врх сеоска-туристичка домаћинства која пружају услуге смештаја 

туристима су: Сеоско туристичко домаћинство Јеленковић Мићуна, Апартмани „Чардак“, 

Сеоско домаћинство Љиљане Тошић, Кућа за одмор “Зелени свет”, Вила „Кула“, 

домаћинство Мариновић Славице, сеоско туристичко домаћинство Алексић Звонимира, 

Кућа за одмор „Каса Сара“, Планинарски дом „Шум“, Кућа за одмор Станковић Владице,  

„Вила Павле“, Кућа за одмор Ђорђевић Димитрија, Кућа за одмор Ристић Славка, Вила 

„М“, Старопланински апартмани, Кућа за одмор „Гогин“, Вила „Бор“, сеоско туристичко 

домаћинство “Хајдук Вељко“, “Вила Стајко”, сеоско туристичко домаћинство Милијић 

Зорана, Домаћинство Божиновића “Голема река”, “Вила Ика”, сеоско туристичко 

домаћинство „Брвнара Цветковић“, кућа за одмор “Вила Дукат“ и сеоско туристичко 

домаћинство Спасић Александра и Раичевић Јовице “Преноћиште Сунце”.  
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IV  РАЗВИЈЕНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ВИДОВИ ОДРЖИВОГ 

РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 

 

Туризам као делатност носи са собом многе еколошке последице по природу која 

представља основу његовог развоја. У вези са тим у свету и код нас су се развили облици 

одрживог туризма чији је циљ заштита и очување животне средине. Сматра се да је одржив 

сваки вид туризма који трајно доприноси заштити и унапређењу животне средине, 

природних и створених ресурса, културних вредности и интегритета локалне заједнице. 

Примена концепта одрживог развоја туризма подразумева минимизирање негативних и 

максимизирање позитивних утицаја туризма на окружење и расположиве ресурсе (Мићић, 

2007). Одрживи турзам, подразумева привредну грану која врши минималан утицај на 

животну средину и локалну културу, истовремено помажући стицање зараде, нова радна 

места и заштиту локалних екосистема. Наиме, то је одговоран туризам који се пријатељски 

односи према природној и културној баштини.  

На основу сагледаних природних и антропогених туристичких вредности руралног 

простора општине Књажевац, као и материјалне базе за развој туризма, може се закључити 

који су се видови туризма већ развили, а који би се могли развијати у будућности у 

општини Књажевац, као и који је њихов допринос руралном развоју. Неки од њих су: 

сеоски туризам, еко туризам, геотуризам, етно и вински туризам, здравствени туризам, 

излетнички, спортско-рекреативни, културни, манифестациони и авантуристички туризам. 

 

1. Сеоски туризам 

 

Данас рурални туристи све више траже упознавање са локалном културом и контакт 

са домаћином. „Сеоски туризам“ и „одрживи туризам“ су постали практично синоними, 

одражавајући блискост  и међусобно зависну везу између туризма, сеоског окружења и 

културе у којој се одвија (Bramvell и Lejn).  Овај облик туризма преклапа се са осталим 

облицима туризма, гастрономским, верским, транзитним, спортско-рекреативним, 

авантуристичким, здравственим, културним,  ловним, риболовним, гастрономским, 

винским, образовним, кампинг и другим.  



 

38 
 

2. Еко туризам 

 

Екотуризам представља одговорно путовање у области природе, којим се чува 

животна средина и одржава благостање локалног становништва. Из његове везе са 

природом произилази и веза с руралном средином. Како се не би оштетила или нарушила 

природна равнотежа руралног подручја потребно је пажљиво одабрати врсту смештајних 

капацитета, начин снабдевања водом, храном и одлагање отпада јер је екотуристима 

главна мотивација посматрање и уживање у природи, као и традиционална култура која 

преовлађује у руралним областима. Као одржива верзија туризма, екотуризам ставља 

акценат на подједнаке користи од развоја туризма за све учеснике у ланцу вредности. 

Екотуризам, такође је познат и под појмом еколошки туризам, а односи се на 

одговорно путовање у већином заштићена подручја која су сама по себи осетљива, те је 

циљ оставити што мање утицаја на околину и културе око себе. Овај вид је одрживи облик 

туризма јер помаже у едукацији туриста који посећују заштићена и природно очувана 

подручја руралне средине Књажевца (Стару планину, Архео-етно парк, археолошка 

налазишта, споменике културе, музеје). Директан допринос овог вида туризма је тај што 

омогућује средства за очување одредишта, директно утиче на економски развој и 

политичку развијеност локалне заједнице, промовише поштовање различитих култура и 

људских права. Рурални простори општине Књажевац су еколошки чисти и здрави, без 

"прљаве индустрије''. Као строги резервати природе проглашени су Бабин зуб, Драганиште 

и Голема река, а водопад Бигреног потока има статус хидролошког споменика природе. 

 

3. Геотуризам 

 

Геотуризам је облик туризма који обухвата и промовише одрживи и еко туризам.  

Реч је о туризму који подржава и унапређује околину, уважава локалну културу и наслеђе, 

и утиче на економију и животни стил подручја у коме делује.  Геотуризам у данашње 

време добија све више на значају, управо због својих обележаја која обухватају културну 

али и еколошку компонентну очувања околине. Као и екотуризам, геотуризам промовише 

принцип да приходи од туризма пружају локални подстицај за заштиту туристичких 
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атракција. Истовремено, проширује принцип очувања природе и екологије у смислу 

уједињења свих карактеристика које доприносе карактеристикама места као што су 

историјске структуре, животна и традиционална култура, пејзажи, кухиња, уметност и 

локална флора и фауна. Геотуризам уједињује принципе одрживости, нема штетног 

утицаја на етику и као такав се фокусира на одређено место. 

У општини Књажевац овај вид туризма није још увек у адекватној мери развијен. 

Међутим уколико би се сагледали доприноси одрживом руралном развоју и његови 

позитивни ефекти по природну средину, увидео би се значај овог вида туризма. У вези са 

тим општинска управа у сарадњи са туристичком организацијом општине Књажевац и 

становништвом које се бави пружањем туристичких услуга треба да се позабави 

адекватнијем развоју геотуризма.  

 

4. Етно, вински и гастрономски туризам 

 

Упоредо са појавом сеоског туризма, развија се још један облик туризма који је у 

чврстој вези са руралним пределима, природом и њеном заштитом. Реч је о етно селима. 

Она представљају прави еколошки рај, са очуваном природом од свих обика загађења 

савремене цивилизације, са шумама, пашњацима, обиљем зеленила, са благом климом, 

здравим намирницама. Eтно-еко туризам представља облик руралног туризма који поред 

економске помоћи становницима доприноси очувању природе и околине. У општини 

Књажевац симбол етно туризма је етно село „Срна“. 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.  

У селу Балта Бериловац интересантно је постојање старе воденице поточаре и 

вуновлачаре, као и одржавање манифестације ,,Молитва под Миџором“, где се уз спортске 

игре и такмичења одржава и надметање мештана Старе планине у припремању старинских 

јела.  
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Неколико етно села на Старој планини су на почетку развоја, али имају велики 

потенцијал. То су села: Ргоште, Равна, Потркање и Јаковац. У селу Равна се налази 

локалитет Тимакум Минус. У близини локалитета налази се Архео-етно парк. Поред 

зграде школе, у дворишту се могу видети копије кућа из Горер Каменице и Берчиновца као 

примери сеоске архитектуре с краја XIX века. Као додатни туристички мотив треба 

поменути разна домаћа вина.  

Вински туризам је у уској вези са гастрономским туризмом. Основни мотив ових 

путовања  је дегустација вина, упознавање са технолошким процесом производње вина, 

сортама грожђа, начином паковања, разгледање подрума у којима се чува и одлаже вино. 

Виноградарство и производња вина у књажевачком виногорју датирају још из доба 

Римљана, о чему постоје и подаци са археолошког налазишта Тимакум Минус. Природни 

услови Књажевца и околине од давнина су определили овај крај за виноградарство. 

Данас је вино у Књажевачком крају неодвојиво од историје и традиције. 

Књажевачко виногорје припада Тимочком рејону. Овде се негују аутохтоне и старе сорте 

прокупца, вранаца и пловдине, као и бројне врхунске сорте којима погодују клима и 

земљиште. У Књажевцу је активно и удружење виноградара и винара, које је и један од 

иницијатора Сајма пршуте, вина и сира, који постаје традиционалан. Удружење окупља 

подрумаре, произвођаче природног вина у циљу развоја производње, едукације и 

заједничког наступа пласмана производа.  

Гастрономски туризам се заснива на гастрономској понуди, која је у руралним 

срединама оригинална, специфична и врло занимљива. Предуслов развоја овог облика 

туризма је разноврсна и уочљива понуда хране и пића. Развоју овог вида туризма 

доприносе сеоска-туритичка домаћинства, заправо њихове домаћице које туристима 

спремају аутохтона традиционална јела карактеристична за књажевачки крај, нека од њих 

су: млади сир - мешавина овчијег и крављег млека, кисело млеко, домаћа гибаница, проја, 

разноврсна печења, свеже воће и поврће из домаће производње и белмуж (традиционални 

пастирски специјалитет кога користе становници Старе Планине).  
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Слика 17. Старопланинска трпеза 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

 

5. Здравствени и излетнички туризам 

 

Излети у руралним срединама књажевачке општине имају и здравствени карактер, 

јер су повезани са боравком у природи на свежем ваздуху. Такође имају и одрживи 

карактер јер утичу на ширење свести о очувању руралне средине, као и њеном значају за 

будуће генерације. 

Здравствени туризам је облик одмора повезан са лековитим учинком незагађене 

природе. Лековито биље и минерални извори употпуњују благотворно дејство руралних 

простора на организам човека. Значај овог облика туризма огледа се у јачању физичке 

спремности туриста и побољшању њиховог аутоимуног система.  

Неки од излета који се организују у општини Књажевац су излети у селу Равна, 

затим излети у Ргошкој Бањи и Базен Бањица бањи, села Доња Каменица, Горња Каменица 

и остале.  

С обзиром на то да један део Старе планине припада општини Књажевац за 

љубитеље природе веома је интересантна ова планина. Пешачење пределима Старе 

планине представља својеврсни доживљај. За сада на Старој планини постоје стазе: 

Планинарски дом - Миџор, стаза Бабин зуб, шест стаза Ћуштица, Равно Бучје - превој 

Свети Никола. Планинарско друштво „Бабин зуб" из Књажевца организује пешачке 

акције: „Успон на Бабин зуб“, „Хајдучким стазама до Миџора", „Успон на Миџор" и 

„Успон на превој Свети Никола". 
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6. Спортско-рекреативни и авантуристички туризам 

 

Спортско-рекреативни туризам је боравак и одмор заснован на спортско-

рекреативним и забавним активностима у природи као што су: трчање, шетње, вожња 

бициклом, скијање, санкање, нордијско скијање, клизање, пливање, јахање, веслање, тенис, 

стони тенис, одбојка, рукомет, фудбал, кошарка и сл. Овај вид туризма у вези је са 

природом и њеном одрживошћу јер се у њеним пределима и организује. 

Од спортско-рекреативних активности у руралној средин општине Књажевац 

заступљене су пешачење, излети, шетње, брање шумских и ароматичних биљака, 

учествовање  у разним пословима на сеоским домаћинствима или у пољу, које многа 

домаћинства у селима Књажевца нуде својим гостима, затим учествовање у припремању 

хране и зимнице, упознавање руралног богатства, бициклизам, пењање по стенама, брање 

и сушење лековитог биља,  учествовање у спортским сеоским манифестацијама као што су 

“Ултра траил Стара планина”, „Дани Јоргована“ и многе друге. Осим наведених важне су и 

пасивне активности као што су релаксација у руралном амбијенту, посматрање птица, 

фотографисање и слично.  

Стара планина пружа велике могућности за бављење екстремним спортовима. 

Обронци Старе планине идеални су за сновбоард и алпинизам, па су многи обожаваоци 

ових спортова чести гости. Књажевачка општина располаже квалитетним условима за 

параглајдинг. Свим љубитељима екстремних спортова на располагању је Скејт парк у 

дворишту Књажевачке Гимназије. 

На само неколико километара од села Ргоште и Подвиса налази се спортско–

рекреациони центар "Бањица", који добија воду из термалног изворишта Ргошка бањица. 

Изолован од града, окружен зеленилом, право је место како за ватрене пливаче, који могу 

пливати у олимпијском базену, тако и за децу. Рекреациони центар представља прави 

одмор за људе жељне мира и спокоја далеко од градске гужве. 

Авантуристички туризам је облик туризма који можемо сврстати и у одрживи 

облик туризма јер поред тога што обухвата физичку активност и културну размену он је 

повезан са природом и њеном заштитом. Облици авантуристичког туризма су: бекпекинг 
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(beckpeking), пешачење (hiking) и вишедневно пешачење (trekking), бициклистичке туре 

итд. 

Од авантуристичких видова туризма могућност развоја има спелеотуризам. С 

обзиром на то да се ради о кречњачком терену, пећине су честа појава у овом делу Србије. 

Могућност реализовања оваквог вида туризма је у Вулиној и Марковој пећини.  

Стара планина располаже са квалитетним теренима за планински бициклизам. 

Предели су специфични, због чега она представља изазов за све љубитеље бициклизма. На 

стрминама, падинама и шумама ове планине организоване су многе бициклистичке туре за 

све оне који воле излет у непознато. У плану је да Стара планина постане једна од 

познатијих дестинација за љубитеље бициклизма, па ће тако овде бити места и за 

рекреативце, као и за оне који се налазе у екстремнијим категоријама овог спорта. 

 

Слика 18. Планински бициклизам на Старој планини 

Извор: www.toknjazevac.org.rs 

Како је две трећине општине брдскопланински предео са врховима преко 1000 m, 

постоје веома повољни услови за планинарење и брдски бициклизам. Планинарење је 

развијено на Старој планини, Тупижници и Тресибаби. На територији општине постоји 16 

пешачких и планинарских стаза, које су обележене планинарском маркацијом. Трасирано 

је још 12 пешачких стаза у дужини од 97 km које ће у наредном периоду бити уређене.  

Лов и риболов као спортско-рекреативне делатности у књажевачком крају имају 

дугу традицију. Ловни туризам је типичан облик туризма који је карактеристичан за 

рурална подручја. Лов као хоби и спортско-рекреативна делатност појавила се у 
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Књажевачком крају 1833. године након ослобођења од Турака. Општинска организација 

спортских риболоваца „Бели Тимок” постоји још од 1947. године. Бистре воде Сврљишког 

и Трговишког Тимока и њихових притока богате су рибом. У водама живе кркуша, клен, 

као и пастрмка у подножју Старе планине.  

Рекреативне активности на Старој планини су разноврсне. Међутим, у погледу 

одрживог развоја овај вид туризма треба у будућности  више прилагодити очувању 

природне средине за будуће генерације.   

 

7.  Културни туризам 

 

Културни туризам се обично дефинише као посебан облик одрживог туризма, 

односно одлазак туриста ван домаће заједнице који је инспирисан интересовањем за 

историјске, уметничке, научне или животне стилове и наслеђа, коју нуди одређена локална 

заједница, регион, група или институција. 

Културни туризам у руралним пределима општине Књажевац мотивисан је 

потребом туриста да посете културне садржаје општине. Ти садржаји су свакодневи живот 

сеоског становништва, а они укључују светковине, фестивале и друге културне и 

уметничке програме који омогућавају упознавање, разумевање и поштовање локалне 

културе.  

На руралном простору општине Књажевац налазе се бројни културно-историјски 

споменици који сведоче о прошлости овог краја и који доприносе развоју културног 

туризма. Културини туризам обухвата и религиозни туризам. Реч је о путовањима ради 

задовољавања религиозних потреба. У општини Књажевац постоје многобројне цркве које 

пружају основу за развој овог вида туризма.  

Основни допринос културног туризма руралним пределима општине Књажевац је 

оживљавање старих фолклорних вредности, заната, домаће радиности, ојачавње локалне 

културе, као и утицај на локални понос и самопоштовање. Сврха културног туризма је, 

између осталог, откривање споменика и локалитета. Због тога има позитивне учинке на 

исте утолико што доприноси њиховом одржавању и очувању. 
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Образовани туризам је облик културног туризма коме је циљ да туриста прошири своје 

образовање. Образовни туризам у општини Књажевац се огледа у упознавању са 

обележјима руралног простора, стицању искуства за време боравка у природи, 

демонстрирању печења ракије, изложби пољопривредних производа, традиционалном 

начину добијања вина и сл.  

 

7. Манифестациони туризам 

 

Организатори манифестација у Књажевцу су углавном локална туристичка 

организација, локална самоуправа и месна заједница. Организовање манифестација је 

мотивисано стварањем атракција које ће привући госте и скренути пажњу на село у коме 

се организују. Поред тога, манифестације се организују да би се промовисали и продавали 

одређени производи неког краја. У питању су пољопривредни производи, вина, алкохолна 

пића и други специјалитети. Спортска и друга такмичења у различитим дисциплинама су 

такође значајан мотив организовања.   

На простору општине Књажевац одржавају се многе манифестације које привлаче 

туристе из околних места. Обичаји, архитектура, градитељство, кулинарство, и фолклорно 

богатство разлог су промовисања богате традиције књажевачког краја. У том циљу, као и у 

циљу развоја туризма, али и ревитализације остарелих села у Књажевцу одржавају се 

туристичко-културне манифестације од којих су најважније: Фестивал културе младих 

Србије, Сабор на Кадибогазу, Молитва под Миџором, Панаџур, Шипуријада, Првиси и 

Дани јоргована. 

Фестивал културе младих Србије је традиционална мултикултурна републичка 

смотра која се од 1962. године одржава у Књажевцу. Овај фестивал представља смотру 

младих стваралаца у музици, поезији, позоришној игри и уметничкој фотографији. 

Традиционална манифестација „Сабор на Кадибогазу“ је проистекла из добрих 

односа општине Књажевац и општине Белоградчик. Манифестација се одржава у селима 

Ново Корито у Србији и Салаш у Бугарској. Током три дана, колико траје манифестација, 
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отвара се граница између Србије и Бугарске и промовишу се привредне и културне 

вредности са обе стране границе. 

Ђурђевдански сусрети - "Молитва под Миџором" је манифестација која најпре 

почиње у селу Вртовац, а потом се наставља у селу Балта Бериловац, где наступају 

познати певачи етно-музике и изворне вокалне групе. Такође се одвија и такмичење 

мештана у припремању старих јела, бира се најукуснији сир и надалеко познат 

специјалитет белмуж. На манифестацији се такође могу видети и стари занати. 

Сабор народне изворне музике - Панаџур. Манифестација с обзиром на актуелни 

проблем пражњења села, промовише руралну средину, негује културно народно 

стваралаштво.  

 „Шипуријада“ је манифестација која се одржава у згради сеоског Задружног дома у 

Новом Кориту. Главна идеја је оживљавање села, популаризација врсте шипурак и њеног 

благотворног дејства. 

„Првиси“је традиционални сајам вина и предузетништва. Произвођачи хране, пића 

и других производа из Књажевца и околине на сајму излажу своје производе из свог 

производног програма. На сајму се врши оцењивање и награђивање најбољих произвођача 

вина и ракија. Значајна је и манифестација „Шприцерфест“ која се одржава од 2011. 

године. Представља комбинацију провода, забаве, шопинга, хране, пића и промоцију 

шприцера.  

„Дани јоргована“ је планинарска акција која окупља велики број планинара из 

земље и иностранства. Поред ове, у општини Књажевац од планинарских акција одржавају 

се и „Ускршњи успон на Грнчар”, „Стазама Старе планине“ и друге.  

Од спортских манифестација значајна је трка у планинском бициклизму на Бабином 

зубу „Стара планина челенџ“. “Ултра траил Стара планина” је манифестација коју 

Туристичка организација општине Књажевац организује од 2014. године, у сарадњи са 

спортским друштвима која негују адреналинске и екстремне спортове у природи. 

Међународног је карактера и окупља велики број такмичара из земље и региона. Због 

конфигурације терена и профила стаза сматра се једном од најтежих у овом делу Балкана 

(www.toknjazevac.org.rs). 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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За риболовце и љубитеље риболова у општини Књажевац се одржава 

традиционална спортска манифестација „Рибљи котлић”. Окупља велики број 

риболовачких удружења која се такмиче у припремању рибље чорбе.  

Сусрети етно удружења „Традицијом у Европу“ је манифестација која има за циљ 

промоцију и отварање зимске туристичке сезоне на Старој планини, као и очување наслеђа 

и духовних вредности овог краја. Окупља велики број удружења из Србије и региона. 

Одржава се крајем новембра и на својеврстан начин представља завршницу свих 

годишњих активности чувара традиције у Србији. Манифестација се организује под 

покровитељством Општине, а главни носиоц Манифестације је Удружење за неговање 

традиције Извор Књажевац (www.toknjazevac.org.rs). 

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

Манифестација је превасходно намењена Књажевчанима који живе у иностранству, али 

овде проводе своје годишње одморе и распусте. Манифестација промовише и враћа у 

живот све оно чиме се Књажевац поносио, а временом је заборављено.  

Манифестација „Топла-Центар Света“ одржава се у селу Сврљишка Топла. Током 

трајања манифестације у сали дома организују се разне радионице, концерти и филмске 

пројекције.  

 Манифестације представљају значајан елеменат укупне туристичке понуде у 

руралном туризму. У Књажевачком крају манифестације поред промовисања руралне 

средине утичу на ширење еколошке свести, свести о значају здраве средине, здраве хране, 

на промовисање богате традиције књажевачког краја, негу народног стваралаштва и друго.  

 

 

 

 

 

http://www.toknjazevac.org.rs/
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V  SWOT АНАЛИЗА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА У ФУНКЦИЈИ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

SWOT анализа представља један од инструмената који се користи у креирању 

стратегије. Творац анализе je A. S. Humphrey. 9 Појам SWOT анализа представља 

скраћеницу од четири речи енглеског језика: Strengths - снаге, Weaknesses - слабости, 

Opportunities - шансе, могућности, Threats - претње, опасности. Она као квалитативна, 

анлитичка метода кроз ова четири елемента заправо представља снаге и слабости, 

могућности и претње одређене појаве или ситуације. Ово је заправо субјективна метода. 

Снага је ресурс који нека област може да употреби да унапреди своју конкурентност и свој 

систем. Слабост је грешка, односно недостатак који спречава неку област да унапреди свој 

територијални систем. Могућност је повољна ситуација у датој области. Претња је 

неповољна ситуација у датој области. Она може и да угрози стратегију. 

У наредној табели приказане су снаге, слабости, могућности и претње одрживог 

туризма у функцији руралног развоја општине Књажевац. Снаге представљају предности 

општине Књажевац, где се истиче положај, бројне природне и антропогене вредности, и 

што је веома важно, као и добро очувана животна средина. Слабости, тј. недостаци саме 

општине који су негативна страна за одрживи развој туризма Књажевца су пре свега 

недовољан степен развоја одрживог туризма, затим неразвијена инфраструктура и лоша 

пропаганда. Са друге стране, трачак наде налази се у могућностима, у донацијама и 

спонзорству за одрживи развој руралног туризма у општини, затим великом интересовању 

људи за здрав начин живота и очување природе. Последњи елемент SWOT анализе су 

претње, тј. негативна страна у развоју одрживог туризма у функцији руралног развоја 

општине Књажевац, које пре свега треба смањити. Истиче се слаба заинтересованост 

општине за развој одрживог туризма, опасност од загађења животне средине, низак 

животни стандард већине становништва у селима општине Књажевац итд.  

 

 
9 Albert S.Humphrey (1926-2005) је аутор и TAM (Team, Action, Management) методе у планирању рада 

организације. Био је послован човек, радио у неколико најпознатијих компанија у свету, као и на 

универзитетима Станфорд и Илиноис, а био је и директор Европског програма у Асоцијацији 

професионалних консултаната у САД. 
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Табела 2. SWOT aнализа одрживог туризма у функцији руралног развоја општине 

Књажевац 

Снаге Слабости 

-Географски положај општине Књажевац; 

-Велики потенцијал природних ресурса 

(разноврссни геоморфолошки, хидрографски 

ресурси, разноврсност флоре и фауне); 

-Атрактивни антропогени туристички ресурси 

(културно-историјско наслеђе, културни 

споменици); 

-Етнографско наслеђе и архитектура; 

-Повољни услови за развој руралног туризма; 

-Гостопримство локалног становништва  

-Културне и спортске манифестације 

-За сада добро очувана животна средина као основ 

развоја одрживог туризма. 

-Недевољни степен развоја одрживог туризма у 

поређењу са потенцијалом; 

-Неадекватна путна мрежа у руралним областима; 

-Недовољно искоришћавање природних и 

културних вредности у туристичке сврхе; 

-Недовољан број сеоских смештајних капацитета; 

-Низак степен активирања етно вредности; 

-Недовољно експлоатисање гастрономске 

традиције; 

-Недостатак еколошке свести локалног 

становништва; 

-Недовољни маркетинг и туристичка пропаганда 

сеоском туризма, изузев ТО Књажевац. 

 

Могућности Претње 

-Сарадња са суседним оштинама у циљу развоја 

руралног туризма; 

-Донације и спонзорства; 

-Приватизација каоносилац туристичке понуде; 

-Унапређење рурлног туризма; 

-Боље сикоришћавање природних и туристичких 

вредности у туристичке сврхе; 

-Све већа окренутост људи здравом животу и 

боравку у очуваним природним срединама; 

-Заштита и очување природне околине; 

-Тражња за одрживим видовимс туризма; 

-Искоришћавање етнографских специфичности у 

туристичке сврхе. 

-Низак животни стандард већине становништва у 

селима општине Књажевац; 

-Слаба заинтересованост општине за развој 

одрживог туризма као значајног сегмента руралног 

развоја; 

-Слабо развијен предузетнички дух; 

-Неуспех у привлачењу инвеститора; 

-Опасност од загађења животне средине; 

-Висак ниво конкуренције због веће туристичке 

понуде; 

-Неадекватан маркетингодрживих облика туризма и 

њихов значај за целокупни туристички развој 

општине. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Одрживи видови туризма на руралним просторима знатно могу допринети развоју 

истих, у смислу да би представљали значајан фактор привредне активације. Они би се 

заснивали на расположивим ресурсима дате средине. То би помогло очувању локалног 

идентитета, обичаја, традиције и других вредности.  

На основу анализе природних и антропогених туристичких вредности у општини 

Књажевац, као и материјалне базе у руралним пределима, установљено је да ова општина 

већ има у извесној мери развијене неке облике одрживог туризма (културни туризам, 

излетнички туризам, спортско-рекреативни туризам, еко-туризам, манифестациони 

туризам, излетнички туризам). Такође, за многе видове одрживог туризма постоји солидна 

основа за развој (гастрономски туризам, вински туризам, геотуризам). Међутим, упркос 

свим предиспозицијама, одрживи облици туризма за сада не представљају перспективну 

делатност, мада ипак у мањој мери доприносе руралном развоју.  

Повољни природни услови и становништво руралних подручја представљају 

основне ресурсе за развој одрживог туризма који ће допринети  руралном развоју. Један од 

проблема развоја руралног туризма Републике Србије је да она нема јединствену 

институцију која се бави развојем села. Такође, проблем представља недостатак 

одговарајуће инфраструктуре, која би подржала развој одрживог туризма, ефикасно и 

адекватно управљање отпадом у туристичким местима у функцији што мањег негативног 

утицаја туристичких активности на животну средину. Квалитет понуде сеоских 

туристичких домаћинстава зависи од бројних фактора који се тичу његове еколошке 

привлачности, јер управо одрживи туризам представља основу развоја руралног туризма.  

Одрживи видови руралног туризма, односно оних облика туризма који се могу 

развијати на руралном простору,  имају изузетно значајан утицај и на развој 

пољопривреде, имајући у виду да су ове делатности изузетно повезане. За бољи развој 

руралног подручја Књажевца, као и других сличних,  важно је креирати стратегију равоја 

руралног туризма. Стратегијом би требало јасно дефинисати мисију, визију и циљ, као и 

неопхоне кораке за развој и напредак руралног туризма одређеног краја.  
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Основни проблеми и сметње за развој одрживог туризма у руралном простору 

општине Књажевац су следећи: недостатак туристичке инфраструктуре, лоша саобраћајна 

повезаност села, неадекватна путна мрежа у руралним областима, недостатак локалних 

партнерстава, недостатак јавних инвестиција, лоша комунална инфраструктура, одлагање 

отпада на дивљим депонијама, депопулациони процеси праћени емиграцијом становника и 

прецесом демографког старења, недевољни степен развоја одрживог туризма у поређењу 

са потенцијалом, недовољно искоришћавање природних и културних вредности у 

туристичке сврхе, недовољан број сеоских смештајних капацитета, низак степен 

активирања етно вредности, недовољно експлоатисање гастрономске традиције, 

недостатак еколошке свести локалног становништва, недовољни маркетинг и туристичка 

пропаганда сеоског туризма. 

Неке од смерница које би допринеле адекватном развоју одрживих облика туризма 

а самим тим и руралном развоју општине су следеће:  

- побољшање сарадње између туристичке организације и сеоских туристичких 

домаћинстава у погледу промоције у земљи и иностранству,  

- промоција у виду више порука које би интензивније инспирисале потенцијалне 

госте да се определе за одмор у руралним срединама, јер рурални предели крију 

националне вредности нашег народа, 

- инвестирања од стране локалне самоуправе (инвестирање у комуналну 

инфраструктуру, телекомуникациону, инвестирање у маркетнишке и промотивне 

активности и др.), 

- улагање повећаних напора на обнови бројних локалитета и објеката, 

- уважавање носећег капацитета простора, и поставити развој туризма на основе 

одрживог развоја, јер једино тако је могуће створити дестинацију са будућношћу; 

- подстицање развоја пољопривреде у будућем периоду, 

- афирмација аутентичних предеоних и културних вредности и квалтета животне 

средине,  

 - боља едукација и информисање локалног становништва из домена туризма, као и 

из екологије. 
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