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УВОД 

  

Пирот је мали европски град на југоистоку Србије. Богатом културном 

традицијом и бурном историјом, град који спаја Запад са Истоком. Стално се развија и 

тежи да од града на југоистоку Балкана постане град на југоистоку Европе.  

Град Пирот се под именом „Turres“ први пут помиње у римској географској 

карти Таbula Pentingeriana која је издата при крају II века наше ере. У овој карти се 

помиње и друм Via Militaris који је ишао од Београда долином Велике Мораве преко 

Ћуприје, Ниша, Беле паланке, Драгомана, Софије до Цариграда. Овај друм је имао 

првенствено војнички значај. Везивао је провинције Тракију и Мезију и унутрашњост 

римске империје. Он се налази јужније од данашњег Пирота, јужном ивицом пиротске 

котлине. Трагови овог старог пута су и данас видљиви.  

Дуж таквих путева градиле су се и зграде за преноћиште, одмор путника као и 

постаје у којима се вршила замена коња и кола. Све те зграде Римљани су једним 

именом називали Mutatio. Дуж већ поменутог пута један од „мутатио“ био је и Турес – 

Пирот. Почетком V века, разна варварска племена почела су нападати Турес, где се од 

краја VI па све до XII века, Пирот не помиње. Претпоставља се да је разрушен 

приликом напада. У то време у Источној Римској империји, почеле су се губити 

латинске рече, па је тако и латински назив Турес замењен грчким називом Пиргос. 

Међутим, и реч Турес и реч Пиргос, без обзира на порекло, имају исто значење – кула. 

Назив Пирот се први пут помиње у XIV веку, а потиче од грчке речи „pirgos“ што 

означава кулу. 

Између 1182. и 1183 године, у војним походима за Поморавље, пиротски крај је 

ушао у састав Србије. Био у саставу Царевине Србије све до смрти Цара Душана, а 

након Маричке битке 1387. године ушао је у састав државе кнеза Лазара 

Хребељановића. Након Косовског боја 1389. године и смрти кнеза Лазара, распала се 

Лазарева држава и Пирот је пао под управу Турака. Иако су Пироћанци били под 

управом Турске, уз велике напоре су сачували и неговали своју веру и традицију. Тако 

је 1761. године основана Пиротска епархија која је 1815. године припојена Нишкој 

епархији. За време овог периода Пирот је био седиште духовне и просветне културе у 

источној Србији. О томе говоре многи манастири и цркве у његовој непосредној 



 

2 
 

близини у којима су биле отваране многе школе. Пирот је ослобођен од Турака 28. 

децембра 1877.  године и тада је припојен Србији. 

Пирот и околина су у Другом светском рату, 1941. године, били нападнути од 

стране Немаца и Бугара. Након завршетка Другог светског рата у Пироту се интензивно 

развијала хемијска индустрија, индустрија прераде коже и вуне, текстилна и 

прехрамбена индустрија. Са развојем индустрије развијале су се и отварале нове 

средње стручне школе. Раст и развој Пирота траје све до почетка немилих деведесетих 

година када град дели судбину остатка Србије. Почетак XXI века обележио је почетак 

процеса транзиције у Србији па и у Пироту. 

У протеклом периоду општина Пирот је била посвећена унапређењу квалитета 

живота свих грађана што се јасно види кроз званичан показатељ Републике Србије, тј. 

Степен развијености локалне самоуправе. Општина Пирот је у протеклом периоду 

припадала другој групи општина према степену развијености. 

Основни циљ рада је указати на значај изворних и изведених елемената 

туристичке понуде општине Пирот, представити досадашњи степен развоја привреде и 

туризма на подручју општине, са посебним акцентом на перспективе развоја туризма.  

Предмет истраживања рада представља теоријско разматрање и анализа фактора 

привредног и туристчког развоја дате општине. 

 Од извора коришћена је домаћа литература, интернет сајтови и статистички 

подаци. Рад је подељен на четири дела. У првом делу рада анализиран је развој 

привреде општине и пословања привредних субјеката на подручју исте. У другом делу 

рада приказани су изворни и изведени елементи туристичке понуде на територији 

општине Пирот, у трећем делу су анализиране карактеристике развоја туризма, док су у 

последњем делу истакнуте перспективе развоја туризма у општини. 
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

ПИРОТ 

 

1.1. Привредни раст и развој 

 

„У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Основне 

функције привреде су да производи материјална добра и пружа услуге привредног 

карактера којима се задовољавају различите потребе друштва. Степен развоја привреде 

опредељује степен развоја једног друштва.“
1
 

Резултати развоја привреде се оцењују коришћењем посебних макроекономских 

категорија: друштвени производи, национални доходак, запосленост, инфлације, 

равнотежа платног биланса, слабост валуте и слично. Привреда је сврсисходна 

делатност друштва којом се обезбеђују материјалне претпоставке за његово постојање 

и развој. Њен основни циљ јесте производња производа и пружање услуга. Њеним 

прозводима и услугама задовољавају се различите потребе које могу бити личне, 

групне, друштвене, репродукционе и друге. 

Привредна делатност се може поделити на:  

1. производне делатности (пољопривреда, индустрија, грађевинарство, 

производно занатство и др.) и  

2. услужне делатности ( саобраћај, трговина, угоститељство, туризам, услужно 

занатство и др.) 

Привредни развој је комплексна категорија која обухвата читав спектар, у 

квантитативном смислу врло различитих друштвено-економских промена 

карактеристичних за процес континуираних трансформација привреде и друштва. 

Поред тога што подразумева раст обима националне производње у времену, односно 

поред садржаја који карактеришу комплекс привредног раста, феномен привредног 

развоја обухвата и сложену структуру, институционалне, организационе и технолошке 

промене привреде, које омогућавају да се увећана приозводња реализује и дистрибуира 

у оквиру националне економије и шире. 

                                                           
1
Божић, М. (2009). Економска политика, Правни факултет, Ниш 
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„Треба  истаћи  да  је  појам  привредног  раста  ужи  од  појма  привредног 

развоја јер је раст у основи компонента развоја. Привредни  раст представља процес  

повећања  реалног бруто домаћег производа, произилази да се он базира на крајње 

симплификованом проучавању економске  динамике  и да  подразумева  врло  

ригорозна ограничења.  Из  саме дефиниције привредног раста  се види да  његово  

сагледавање не води  рачуна о основама  функционисања  привреде  нити  о  променама  

унутар  саме  структуре привреде. Отуда се привредни раст посматра као компонента 

привредног развоја.“
2
 

Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се: 

- природни услови,  

- становништво,  

- капитал и  

- техничко – технолошки услови. 

Са тачке гледишта привредног развоја, све се земље развијају. Наравно, неке то 

чине брже а неке спорије. Резултат тога је да постоје високо развијеније, средње 

развијеније и неразвијене односо мање развијене земље. 

Када се посматра квалитет привредног развоја постоји:  

 екстезиван (веће запошљавање, интензивније коришћење природе и слично) и  

 интезиван (продуктивност, техничко-технолошки развој, ефикасност улагања и 

слично ). 

„Привредни развој је друштвени процес којима се једна земља постепено 

удаљава од стања своје економске неразвијености, достижући сукцесивно све више и 

више нивое економске неразвијености. Економски развој не укључује само пораст 

материјалне прозводње, него и свих друштвено еконмских процеса промена 

условљених економским и ванекономским факторима. Економски развој треба 

схватити као процес у коме реални друштвени бруто-производ стално расте у дужем 

временском периоду. При томе, ако је стопа развоја већа, него стопа пораста 

                                                           
2
Росић, И. (2000).Раст, структурне промене и функционисање привреде, Комино Траде, Краљево, стр. 45.  
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становништва, онда доходак по глави становника расте. Овај процес развоја, нужно се 

заснива са низом познатих, а често и непознатих услова и фактора.“
3
 

Традиционална структура привреде обухвата: 

- примарни, 

- секундарни, 

- терцијарни сектор. 

„Као општа дефиниција за привредни раст и развој под појмом „економски 

развој“ се подразумевају друштвено – економске промене, док се под појмом 

„привредни раст“ подразумевају промене у нивоу материјалне производње у оквиру 

постојећег друштвеног система. Привредни раст може довести до раста не само 

производње, него и раста трошкова и повећање ефеката. Показује годишњи пораст 

материјалне производње који је изражен вредносно у стопи раста друштвеног 

производа или националног дохотка.“
4 

Привредни раст представља дугорочни економски и политички циљ сваке земље 

јер он омогућава реално повећавање материјалног богатства, па самим тиме и раст 

потрошње и животног стандарда уопште. Основне детерминатне економског раста су:  

1. знање и способност људи,  

2. природно богатство,  

3. формирање капитала,  

4. технологија. 

Данас, све већи број економиста сматра да су људски ресурси најважнији 

фактори. Без њих је и најсавременија технологија мртав капитал. Друга група аутора 

сматра да су то технологија и предузетништво најважнији фактори, јер без њих ни 

људски ресурси не могу користити. Такође, поседовање природних ресурса је врло 

важна претпоставка економског раста.  

 

                                                           
3
Стефановић В., Аземовић, Н. (2011). Национална економија, Природно-математички факултет, Ниш 

4
Стефановић В., Глигоријевић Ж. (2016). Економика туризма, СВЕН, Ниш, стр.77. 



 

6 
 

 

1.2. Анализа развоја привреде општине Пирот 

 

Регион Југоисточне Србије је један од најслабије развијених региона Србије. 

Привреда је слабо развијена, са лошом структуром - високо учешће пољопривреде и 

радно интензивних привредних грана, наглашени су демографски трендови 

депопулације и старења, док су стопе неактивности и незапослености далеко изнад 

просека Србије. Према критеријумима економске развијености, као што су БДП (бруто 

домаћи производ) по становнику, висина просечне зараде, стопа незапослености, 

општина Пирот се налази у групи средње развијених и представља један од центара 

потенцијалног развоја у региону.  

„Када се посматра регион југоисточне Србије, увиђа се лошија ситуација од 

просека Србије. БДП остварен у овом региону чини 14% БДП-а оствареног у Србији. 

Исказан по становнику, БДП у овом региону чини свега 63,9% истог показатеља за 

ниво целе Србије. С друге стране, БДП општине Пирот има знатно већу вредност у 

односу на суседне општине Пиротског округа. Према новом методолошком концепту 

Републичког завода за статистику, категорија националног дохотка, као и домаћег 

бруто производа се не води на нивоу локалних самоуправа после 2005. године. Међу 

показатељима достигнутог привредног раста издваја се друштвени производ који је 

2002. године износио 5.281.302.000,00 динара, односно 83.830.190,00 евра. На нивоу 

општине Пирот друштвени производ по глави становника 2002. године износио је 

82.779,00 динара или 1.315,00 евра и био знатно већи од вредности истог у региону.“
5
 

Табела 1 – Вертикална структура привреде општине Пирот 

Делатност: Учешће у укупном друштвеном 

производу привреде (%) 

Индустрија 50 

Трговина 38.5 

Прерађивачки сектор 24.3 

Грађевинарство 7.2 

Саобраћај и складиштење 7 

Пољопривреда, шумарство и 

рибарство 

6.5 

Извор: ГАП анализа општине Пирот: http://www.pirot.rs/downloads/konkursi/zip/gap_analiza.pdf 

                                                           
5
ГАП анализа општине Пирот: http://www.pirot.rs/downloads/konkursi/zip/gap_analiza.pdf 

http://www.pirot.rs/downloads/konkursi/zip/gap_analiza.pdf
http://www.pirot.rs/downloads/konkursi/zip/gap_analiza.pdf
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У претходној табели приказана је вертикална структура привреде општине 

Пирот. Учешће индустрије у укупном друштвеном производу привреде износи 50%. 

Посматрајући укупан број предузећа, после индустрије, највећи број их је сектору 

Трговине (38.5%), потом следе Прерађивачки сектор (24.3%), Грађевинарство (7.2%), 

Саобраћај и ускладиштење (7%) , Пољопривреда, шумарство и рибарство (6.5%), итд. 

 

1.2.1. Карактеристике развоја индустрије 

 

У општини Пирот, индустрија је била доминантна привредна делатност 

претходних деценија. Њено учешће често је превазилазили 50% укупног друштвеног 

производа. И данас је индустрија основа привредног развоја Пирота захваљујући 

неколико успешних компанија које послују на овој територији. Пре свега треба 

издвојити корпорацију „Тигар“АД са око 2000 запослених и „Tigar Tyres“ са 2500 

запослених. Посебну пажњу је потребно посветити току процеса приватизације због 

потенцијално великих могућности прилива капитала, али и социјалних тензија због 

незапослености и нередовних примања. МССП сектор је, такође, интересантан са 

становишта индустријске производње, иако је највећи број у сектору трговине и услуга, 

а добар део малих и средњих предузећа и предузетника послује у области кожарске, 

текстилне и прехрамбене индустрије. У индустрији ради и највећи број радника, око 

15% укупног становништва.  

Слика 1 – Корпорација „Tigar Tyres“у Пироту 

 

Извор:https://www.plusonline.rs/tigar-tyres-otvorio-novi-magacin-iz-pirota-gume-na-sve-kontinente/ 

  

https://www.plusonline.rs/tigar-tyres-otvorio-novi-magacin-iz-pirota-gume-na-sve-kontinente/
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1.2.2. Карактеристике развоја пољопривреде 

 

„Просторни план Републике Србије је развој Општине Пирот усмерио на развој 

пољопривредне производње (воћарско-виноградарски и сточарски рејон), са малом 

концентрацијом индустрије. Предност је дата развоју Старе планине пре свега као 

туристичке регије, која према овом плану представља подручје изузетних природних 

вредности, од посебног националног значаја. Према овом Плану територија 

административне јединице Пирот је већим делом опредељена на развој пољопривредне 

производње, а акценат је стављен на мешовито и пашњачко сточарство у брдском, 

односно планинском подручју, као и њима комплементарно воћарство односно 

агрошумарство. На ужим локалитетима је предвиђен развој виноградарства у брдском, 

односно производње органске хране у планинском подручју. Пољопривреда тренутно 

представља другу делатност привреде по важности за општину Пирот.“
6
 

Од укупне површине општине, пољопривредно земљиште заузима 56,1%. 

Велики потенцијал Старе планине и земљишта за органску производњу, погодна 

умерено-континентална клима, идеални услови за развој воћарства и виноградарства, 

обиље пашњака за развој сточарства су само неки од предуслова да се ова грана 

индустрије екстензивно шири у наредном периоду. Идеалну базу за развој сточарства 

представља  велика површина под пашњацима (5.560 ha). Поред тога, оно ствара добру 

сировинску базу и омогућава развој прерађивачке индустрије меса, млечних производа, 

коже, вуне и сл.  

1.2.3. Карактеристике развоја туризма 

 

У досадашњем привредном развоју општине Пирот, туризам није заузимао 

значајно место, нити су у његов развој улагана значајнија средства. Отуда су у 

претходном периоду изостали и приходи од од ове делатности привреде. Међутим у 

Србији, последњих година, туризам као привредна делатност заузима све значајније 

место. 

Последњих година се развила свест о значају туризма за развој општине и 

свеукупни напредак њеног становништва, па су уложени и одређени напори на овом 

пољу. Без обзира што Пирот са околином има потенцијал за развијање 

                                                           
6
Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf
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специјализованих видова туристичке понуде, основна препрека његовом развоју је 

неадекватна туристичка инфраструктура. Ово се првенствено односи на смештајне 

капацитете и стање материјалних добара али и ограничене стручне људске ресурсе, 

маркетинг микс и пратећи садржај који уз остале предуслове формира туристичку 

понуду.  

Поред повољног географског положаја, туристичка атрактивност општине 

заснива се и на богатству природних и културних ресурса, дугој историји и традицији, 

специфичном идентитету бројних локација, гостољубивости домаћина, итд. Географски 

положај Пирота се сматра повољним, пре свега због транзитног положаја према 

коридору Београд-Ниш-Пирот-Димитровград-Софија и близина Бугарске као чланице 

ЕУ. Једна од главних туристичких предности је и развој Старе планине као туристичке 

регије са изузетним природним вредностима. Географски положај Пирота заједно са 

природним и антропогеним ресурсима сматра једним од најзначајнијих фактора 

туристичке валоризације Пирота. 

 Саставни део туристичке понуде Пирота, представљају и културна дешавања и 

различите манифестације. Имајући у виду богату традицију коју Пирот поседује, 

брендове којима се поноси (ћилим, качкаваљ, грнчарија, пиротско јагње, пиротска 

пеглана кобасица), културне манифестације различитих видова, од гастрономских до 

етнографских, доприносе побољшању туристичке понуде и боравак гостију чине 

лепшим и садржајнијим. У току године, традиционално се на ужем подручју града 

одржававелики број манифестација, о којима ће бити речено у наставку.  

 

1.3. Анализа пословања привредних субјеката на подручју општине 

Пирот 

 

У Пироту интензиван развој МСП и предузетништва отпочео је крајем 

осамдесетих година прошлог века. Тада је захваљујући изменама законских прописа, 

дошло до либерализације у поступку оснивања предузећа и предузетничких радњи, 

односно стварања повољнијих услова за њихово оснивање.  

Највећа експанзија регистрованих предузећа и радњи на свим нивоима била је у 

периоду од 1990. до 1994. године. Током последњих 15 година структура МСП и 

предузетничких радњи, у складу са економским кретањима, указује на мању 
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заинтересованост предузетника према производним делатностима и оријентисаност ка 

трговини и одређеним видовима услужних делатности. 

„На територији општине Пирот послује 469 предузећа. Према подацима из 2011. 

године величина предузећа на територији општине налази се у следећем односу:  

• велика 3,7℅  

• средња и 16,6℅  

• мала 79,7℅.“
7
 

Табела 2 - Структура привреде општине Пирот у периоду од 2011. до 2014. године 

 Број привредних друштва Бој предузетника 

2011. 2012. 2013. 2014. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Активни 418 429 431 440 1244 1217 1207 1212 

Новоосновани 44 43 28 15 195 179 204 119 

Брисани/угашени 66 29 13 9 221 208 211 112 

% Новооснованих 10,53 10,02 6,5 3,41 15,68 14,71 16,9 9,82 

% 

Брисаних/угашених 

15,79 6,76 3,02 2,05 17,77 17,09 17,48 9,24 

Извор: Агенција за привредне регистре, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, 2014. 

На основу структуре привреде у табели бр 2 уочљиво је да је предузетништво у 

општини много боље развијено и да је много флексибилније, јер има већи нето број 

новоотворених предузећа. Из података АПР-а види се да је број активних привредних 

друштава и предузетника у периоду од 2011. до септембра 2014. године релативно 

стабилан. Такође, приметан је благи тренд повећања броја активних привредних 

друштава, али и благи пад броја предузетника. У табели, уочљив је и тренд смањења 

броја угашених, тј. брисаних из регистра у обе категорије, где је истовремено број 

новооснованих предузећа и предузетника у опадању, што може бити индикатор 

опадања предузетничке иницијативе у друштву. 

У следећој табели приказане су финансијске перформансе привредних друштава, 

где се види да је просечан број запослених у оквиру једног привредног друштва у 2011. 

години био 21,5 радника, у 2012. години 22,6, док је у 2013. био 21,3. Највећи број 

привредних друштава је у класи малих предузећа, што им омогућава већу 

флексибилност ка захтевима тржишта, али их са друге стране ограничава недостатком 

                                                           
7
ГАП анализа општине Пирот: http://www.pirot.rs/downloads/konkursi/zip/gap_analiza.pdf 

http://www.pirot.rs/downloads/konkursi/zip/gap_analiza.pdf
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квантитета и контролом квалитета роба и услуга, као и недовољним ресурсима за 

истраживање, развој и иновације.“
8
 

Табела 3 - Финансијске перформансе привредних друштава према 

финансијским извештајима поднетим Агенцији за привредне регистре 

 2011. 2012. 2013. 

Број привредних друштава 406 405 406 

Број запослених 8725 9149 8633 

Пословни приходи 42.383.056 43.685.294 47.015.544 

Нето добитак 3.554.324 3.778.687 6.776.427 

Број друштава са нето добитком 241 251 241 

Нето губитак 522.066 3.476.680 1.910.952 

Број друштава са нето губитком 124 105 110 

Укупна средства 41.920.882 45.326.797 49.482.188 

Капитал 18.762.493 20.375.662 22.849.319 

Кумулирани губитак 3.855.618 6.879.246 6.644.726 

Број друштава са губитком до висине 

капитала 

143 138 141 

Број друштава са губитком изнад висине 

капитала 

99 96 93 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf 

 

„У 2011. години, 59% привредних друштава је остварило нето добитак, у 2012. 

62%, док је у 2013. години нето добитак остварило 59% привредних субјеката. 

Најугроженија су привредна друштва која су у свом пословању остварила нето губитак 

изнад висине капитала. Таквих привредних друштава је 24,38% у 2011. години, 23,7% у 

2012. години и 22,9% у 2013. години. Ако се ови подаци упореде са бројем брисаних 

и/или угашених привредних друштава види се да око половина друштава које су 

направиле нето губитак изнад висине свог капитала током наредног периода прекида са 

пословањем.“
9
 

                                                           
8
Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf 
9
Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf
http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf
http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf
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Свега 12% предузетника од укупног броја је поднело извештаје Агенцији за 

привредне регистре у 2011. и 11,67% у 2012. години, док је у 2013. години то урадило 

свега 10,77 % предузетника. На основу овог узорка, просечан број запослених по једној 

предузетничкој радњи износи око 2,15 радника. Нето добит је остварило 92% 

предузетника у 2011. години, 89,44% у 2012. години, односно 89,23% у 2013. години. 

Број предузетника са губитком изнад висине капитала износи 6,67% у 2011. години, 

6,34% у 2012. и 10% у 2013. години.“10
 

 

1.4. Квантитативна и квалитативна обележја становништва општине 

Пирот 

 

„Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој земљи и представљају, у ствари, 

најзначајнији фактор развоја.“ Он је значајан фактор привредног развоја земље и један 

од основних носиоца привредног раста националне економије. Његов вишеструки 

значај који има у привредном развоју произилази из тога што се оно појављује у 

двојаком виду, истовремено и као произвођач и као потрошач. „Произвођач ствара 

производе и услуге. То је у ствари радно способно становништво или просто речено 

радници. Свака држава ради на томе да постигне пуну запосленост или да се број 

запослених креће око пуне запослености,  јер ће се тиме повећати производња.“
11

 

Развитак становништва и насељености на територији општине Пирот условљен 

је географским положајем, друштвено-економским кретањима и развојем, историјским 

процесима, променама. Подручје општине, идентично осталим брдско-планинским 

крајевима у Републици Србији, последњих деценија карактеришу негативне 

демографске тенденције. 

 

 

 

                                                           
10

Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf 
11

Цветановић, Ж.С. (2005). Теорија привредног развоја, Економски факултет, Ниш 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf
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Табела 4 – Кретање броја становника у општини Пирот, по пописима 

становништва од  1948. до 2011. године 

Година Број становника 

1948. 70049 

1953. 69210 

1961. 68073 

1971. 69285 

1981. 69653 

1991. 67658 

2002. 63791 

2011. 57928 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија 

У претходној табели приказано је кретање становништва у општини Пирот у 

периоду од 1948. до 2011. године. Према подацима Републичког завода за статстику 

2011. године у Пироту је живело 57.928 становника. У посматраном периоду забележен 

је константан пад броја становника у општини Пирот. Највећи број становника био је 

1948. године (70.049), а најмањи 2011. године (57.928). 

Према Републичком заводу за статистику, 2011. године у Пиротском округу 

живело је 92.479 лица, а у самој општини Пирот 57.928. Од тог броја 65% је градско 

становништво, док је просечна густина насељености општине 47 ст/km
2
, а просечан број 

чланова по домаћинству 2,85. 

„Полна структура становништва у општини Пирот: 49,75% је жена, а 50,25% су 

мушкарци, што је структура која је приближна просеку у Србији. Са друге стране, 

старосна структура општине претрпела је значајне промене, нарочито последње 

деценије, и то у прилог пораста особа старијих од 60 година, који чине 28 % од укупног 

становништва. По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије ОУН-a 

старим се сматра становништво ако је учешће старијих веће од 7 %. Општина Пирот је 

захваћена овим процесом, због значајног удела старије популације у укупном броју 

становника. На нивоу Србије проценат становништва старог преко 60 година је 22,5 %, 

па се може рећи да општина Пирот прелази републички просек и има веома неповољну 
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старосну структуру. Старосна структура становништва приказана је у следећој 

табели.“
12

 

Табела 5 - Старосна структура становништва општине Пирот, 2011. године. 

Старосна доб Проценат заступљености старосне 

групе у укупном становништву 

0-19 17.99 % 

20-39 24.43 % 

40-59 29.48 % 

60-79 26.65 % 

80- 1.45 % 

Извор:http://pirot.rs/images/foto-galerija/demografski_podaci.pdf 

 

Просечна старост становништва износи 44.2 године (43.4 код мушкараца и 45 

код жена). Етничку структуру становништва Пирота чини 91,89% Срба, 4.47% Ромa, 

0.95% Бугарa. Остале етничке групе су заступљене у далеко мањем проценту.  

Према Попису из 2011. године Општина Пирот има 57.928 становника, од чега је 

39.293 становника радно способно, што чини 67,83% укупне популације. Од укупног 

броја радно способног становништва, 82,17% (32.289) обавља активност, док је 17,83% 

(7.004) незапослено. Просечан годишњи број запослених становника на основу 

података Агенције за привредне регистре је приказан на Графикону 1. 

  

                                                           
12

http://pirot.rs/images/foto-galerija/demografski_podaci.pdf 

http://pirot.rs/images/foto-galerija/demografski_podaci.pdf
http://pirot.rs/images/foto-galerija/demografski_podaci.pdf
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Графикон 1 – Просечан годишњи број запослених у општини Пирот 2011., 

2012. и 2013. године 

 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

https://www.pirot.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot.pdf 

„Према подацима Републичког завода за статистику за општину Пирот просечна 

незапосленост у 2014. години је износила 6.988 особа, односно 18,6%. Висок проценат 

незапосленог становништва у општини Пирот, може се везати за општу ситуацију у 

земљи која је условљена рецесијом и општим падом привредне активности. Међутим, 

узроке високе стопе незапослености треба тражити и у неким унутрашњим факторима 

који поспешују овакво стање. Технолошки напредак и усложњавање задатака које је 

потребно обављати на одређеном послу, значај посебних знања и вештина су, такође, 

узроци високе незапослености.“
13

 

  

                                                           
13

Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

https://www.pirot.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot.pdf 

https://www.pirot.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot.pdf
https://www.pirot.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot.pdf
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2. ИЗВОРНИ И ИЗВЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПИРОТ 

 

2.1. Географски положај 

 

Посматрајући положај Пирота са географског, саобраћајног и туристичког 

аспекта схватићемо да је он врло повољан. Пирот се налази у југоисточној Србији, 

лежи у Пиротској котлини и представља седиште Пиротског округа. Овим подручјем 

пролази део аутопута Е-75 (његов крак Ц под називом Е-80) који повезује средњу и 

западну Европу са Азијом, па се због тога назива и „капија истока и капија запада“. 

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

простору велику вредност и могућност развоја туризма. 

„Општина Пирот се налази се на 43°09'07'' северне географске ширине и 

22°35'06'' источне географске дужине. Према Јовану Цвијићу припада централном делу 

Балканског полуострва.“
14

 Заузима површину од 1.235 km², и административно припада 

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

Димитровград, Књажевац, Бела Паланка и Бабушница. 

  

                                                           
14

Ћирић, Ј.(1971). Географски положај и границе Пирота и пиротског региона, Пиротски зборник бр. 3, 

Пирот, стр. 21 
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Слика 2 – Географски положај општине Пирот 

 

Извор: https://www.plusonline.rs/projekat-pirotski-brendovi-kvalitet-da-a-kvantitet-grad-pirot-

konkurs-za-projektno-finansiranje-medija/ 

 

Средња висина града је око 370 m. Nеколико карактеристичних кота имаjу 

следеће висине: корито Нишаве код Сарлаха 369,9 m, кула Момчиловог града 380 m. 

Мале су разлике надморске висине између појединих делова града, али су од посебног 

су значаја за изградњу водовода и канализације. Само подручје општине Пирот 

окружено је са севера и североистока Старом планином која чини државну границу 

између Србије и Бугарске, са највишим врхом Миџором 2.169 m надморске висине. 

Јужни обод чине огранци Влашке планине, а на западу је омеђена Сувом планином која 

код Пирота почиње планином Белавом. Висински интервал подручја се креће од 320 m 

(што је најнижа тачка пиротског поља) до 2.169 m, колико износи висина Миџора. 

 

 

 

 

https://www.plusonline.rs/projekat-pirotski-brendovi-kvalitet-da-a-kvantitet-grad-pirot-konkurs-za-projektno-finansiranje-medija/
https://www.plusonline.rs/projekat-pirotski-brendovi-kvalitet-da-a-kvantitet-grad-pirot-konkurs-za-projektno-finansiranje-medija/
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2.1.1. Саобраћајни положај 

 

Саобраћајни положај Пирота и околине је повољан. Та повољност огледа се у 

томе што кроз Пирот пролази део ауто-пута Е-80 који води од Ниша према граници са 

Бугарском. Тај ауто-пут представља део коридора 10. Изграђена ауто-пут, тзв. 

„Источни крак Коридора 10“, је државни пут првог А реда, А4, који повезује Ниш и 

нишавски крај са Бугарском. Пут је пуштен у саобраћају новембра месеца 2019. године. 

Представља део европског пута Е-80 и паневропског путног коридора 10. 

Слика 3 – Новоизграђени пут А реда Ниш-Пирот-Димитровград 

 

Извор:https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%904#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D0%B0:CoridorX_est_nov2019.png 

Новоизграђени пут ће повећати промет саобраћаја на овом путном правцу, што 

ће утицати и на сам Пирот, односно повећаће повољност саобраћајно – географског 

положаја. Добар положај према источно – медитеранском туристичком правцу имаће 

велики значај приликом валоризације туристичких потенцијала овог дела наше земље. 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%904#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:CoridorX_est_nov2019.png
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%904#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:CoridorX_est_nov2019.png
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%904#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:CoridorX_est_nov2019.png
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Магистрални пут М-9 такође пролази кроз Пирот и повезује га са Лесковцем, 

Приштином, Пећи и даље води у Црну Гору. 

Удаљеност Пирота у односу на веће градске центре у околини:  

1. Пирот–Ниш: 75 km; 

2. Пирот–Београд: 330 km; 

3. Пирот–граница са Бугарском: 35 km; 

4. Пирот–Софија: 74 km. 

Када je у питању ваздушни саобраћај, треба поменути аеродром „Константин 

Велики“ у Нишу. Од овог аеродрома Пирот је удаљен 70 km, а од аеродрома у Софији 

удаљен је 163 km. Кроз Пирот пролази и железничка пруга Београд – Софија. 

„Као мост за два континента, Понишавље и Пирот имају веома важну 

саобраћајно-транзитну функцију још од доба Римљана који су изградили познати 

војнички пут „Via Militaris“. Због политичког и културног значаја Цариброда 

(Димитровград), овај пут је био један од главних на Балканском полуострву још од 

римског и византијског доба па до наших дана; то је „Via Militaris“ римских итенерера, 

широк насип са каменим мостовима, начичкан варошима са гарнизонима римских 

војника, са многобројним складиштима или станицама, где се могло преноћити и 

променти коње. То је Царски пут наших извора средњег века и наше народно име.“
15 

 

2.1.2. Туристички положај 

 

„Туристичко – географски положај је географска категорија која исказује односе 

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

величине утицаја разликујемо светски, континентални, регионални и локални 

туристичко – географски положај.“
16

 

Туристички положај Пирота сматра се повољним, где према величини утицаја 

има регионални и локални значај. Општина и њена околина обилују разноврсним 

туристичким мотивима и објектима, а већ је поменуто и да овде пролази источно – 

                                                           
15

Станковић, М.. С. (1989).Транзитна функција Пирота, Пиротски зборник број 16, НИУ „Слобода“, 

Пирот 
16

Чомић, Ђ., Јовић, Г., Поповић, И. (2008). Основе туризма, Форма Б, Београд 
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медитерански туристички правац, тј. правац који повезује западну и средњу Европу са 

блиским истоком и источним Медитераном, па је стога и саобраћајна повезаност добра. 

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

планином, планинским туристичким центром који се интензивно развија, док је на југу 

и југозападу окружено Сувом и Влашком планином. На северозападу општина је 

окружена огранцима Сврљишке планине. Поменута Стара планина у великој мери 

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

географског положаја. На повољност туристичко – географског положаја такође утиче 

и близина Завојског језера, бројних излетишта, манастира и других туристичких 

атрактивности. 

На повољност туристичког положаја Пирота утиче и близина града Ниша. У 

Нишу постоји већ споменути аеродром са међународним летовима, где такође постоји 

нада да ће у будућности ова вазудшна лука бити врло важна за побољшање развоја 

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

Софији, на удаљености од 163 km. 

 

2.2. Анализа изворних елемената туристичке понуде општине Пирот 

 

2.2.1. Рељеф 

 

Подручје општине Пирот припада брдско-планинском подручју источне Србије. 

У овом крају рељеф је веома хетероген и индиференциран и одликује се великом 

разноликошћу облика који су настали као последица врло сложене генезе и еволуције 

овог краја у дугом периоду.  

„Рељеф пиротског краја састоји се од планина, брда, брежуљака, котлина и 

поља. Најбројнији су брежуљци. На северу и североистоку од Пирота пружа се Стара 

планина, највећа у Србији, са врхом Миџором од 2.169 метара надморске висине, који 

је и државна граница између Србије и Бугарске. Спада у ред најлепших српских 

планина. Јужни обод пиротске котлине чине огранци Влашке планине у чијем јужном 

делу је река Јерма усекла веома живописну композитну долину. Западни део пиротске 

котлине чине огранци Суве планине, која почиње код Пирота Белавом, преко чијих 
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превоја на југозападу пролази асфалтни пут који преко Бабушнице, Власотинца и 

Лесковца одводи до јужног Поморавља.“
17

 

Слика 4 – Карта рељефа општине Пирот 

 

Извор: https://www.plusonline.rs/projekat-pirotski-brendovi-kvalitet-da-a-kvantitet-grad-pirot-

konkurs-za-projektno-finansiranje-medija-4/ 

На простору Општине уочавамо три реона: планински, који је и најзаступљенији 

и обухвата 40%, брдски и равничарски са по 30% од укупне површине. Висински 

интервал подручја се креће од 320 m (што је најнижа тачка пиротског поља) до 2.168 m, 

колико износи висина Миџора, највишег врха Старе планине. 

Планинска морфопластика 

Основна одлика рељефа пиротског краја јесте његова сложеност и разноликост у 

морфолошком и морфогенетском смислу. Рељеф пиротског краја има претежно 

тектонско обележје, док су они мањи настали претежно деловањем спољашњих сила. 

Планине ове котлине припадају источној зони млађих веначних планина које улазе у 

састав карпатско балканског планинског лука. То су Стара планина, Сува планина 

(1808 m) Сврљишке планине (1334 m) и планина Видлич. 
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Стратегија одрживог развоја општине Пирот 2015.-2020.: 

http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf 

https://www.plusonline.rs/projekat-pirotski-brendovi-kvalitet-da-a-kvantitet-grad-pirot-konkurs-za-projektno-finansiranje-medija-4/
https://www.plusonline.rs/projekat-pirotski-brendovi-kvalitet-da-a-kvantitet-grad-pirot-konkurs-za-projektno-finansiranje-medija-4/
http://pirot.co.rs/downloads/strategije/StrategijaOdrzivogRazvojaOpstinePirot-nacrt.pdf
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„Стара планина припада балканском систему планина. Западни део планине 

припада Србији. Обухвата североисточни део општине Пирот, а уједно представља и 

природну границу са Бугарском. Највиши врх планине – Миџор (2.169 m) такође се 

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

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

јутро и Сребрна.“
18

 Рељеф Старе планине је врло специфичан, геолошки и тектонски 

врло сложен. Заступљени су кристаласти шкриљци, гнајс, амфиболити, филити, 

кварцити, мермери, аргилошисти из старијег палеозоика, доста има и пермских 

пешчара, док су виши делови планине изграђени од мезозојских кречњака, а котлински 

делови испуњени су речним и језерским седиментима. „Уредбом из 1997. године Стара 

планина је стављена под заштиту и проглашена је за парк природе. Kао таква сврстана 

је у прву категорију заштите. Цело ово подручје карактерише велики број биљних и 

животињских врста, а посебно оних које су ендемичне па зато и чине ово подручје 

специфичним и интересантним са свих аспеката а посебно са аспекта туризма.“
19

 

Слика 5 – Стара планина 

 

Извор: https://www.topirot.com/posts/staraplanina 

 

Источно од Пирота пружа се крашка заталасана висораван Тепош, која 

представља крајњи југоисточни део Старе планине према долини Нишаве. Висораван је 

само у јужном деловима прекривена оскудном вегетацијом, то је иначе голи кречњак са 

многобројним вртачама. Најпространија, а уједно и највећа у овом делу Србије јесте 
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Станковић, С. (1996). Пирот и околина, запис о завичају, Слобода, Пирот 
19

https://www.topirot.com/posts/staraplanina 
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вртача Дубоки до, са преко 3000 m дужине и преко 100 m ширине и дубином до 30 m. 

Североисточно од Пирота пружа се планина Видлич. Највиши врх планине Видлич је 

Басарски камен (1377 m). Јужно од Пирота се налази Влашка планина која је од 

планине Гребен одвојена реком Јермом. Западно од Пирота, са својим истуреним 

огранком Сарлахом налази се планина Белава, највишим врхом 964 m, која представља 

источни део Суве планине. Сарлах се диже изнад самог града и представља мали хорст 

настао давним тектонским поремећајем са врхом Момчиловац (562 m). Северно од 

Пирота дижу се брда Провалија и Прчевац. 

Клисуре и кањони 

У пиротском крају клисуре имају дубоко усечене речне долине овдашњих река, 

са стрмим странама и појавама пречага и одсека у свом кориту. То су следеће клисуре: 

клисура реке Јерме, клисура реке Темштице, Росомачке реке, клисура Владикине плоче 

и клисура Градашничке реке (Бањичка клисура). Од кањона истиче се кањон реке 

Височице. 

„Kлисура реке Јерме представља јединствени комплекс геоморфолошких и 

хидрографских облика и процеса, импозантну долину са стрмим литицама, висине 600-

700 метара. Налази се 30 km од Пирота. Подручје овог дела речне долине као и клисура 

припадају заштићеном подручју - Специјалном резервату природе „ Јерма“, које је 

сврстано  у прву категорију  заштите и коме припада 27,5 % флоре Србије са великим  

бројем ендемичних и ретких врста. Природно добро обухвата масиве Гребена и Влашке 

планине, у којима су изграђени најинтересантнији спелеолошки облици овог дела 

Србије, као што је пећина Ветрена дупка, код села Власи, дужине 4150m.“
20

 

Клисура реке Темштице позната је као “Мали колорадо”. Kроз Темачку клисуру 

тече река Темштица која ствара засеке и стрме литице, на појединим местима високе и 

преко 200 m. Река Темштица је богата поточном пастрмком, док се у пределу саме 

клисуре налазе излетишта и одмаралишта. 

За клисуру Росомачке реке карактеристична је појава пречага у кориту реке, 

тако да има интересантан низ слапова и водопада који подсећају на Плитвичка језера у 

Хрватској.  
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Слика 6 – Клисура Рoсомачке реке 

 

Извор: https://www.topirot.com/posts/rosomacka 

Клисура „Владикине плоче“ налази се на 2,5 km од села Рсовцина на реци 

Височици, на Старој планини. Најдужи и најдубљи део ове клисуре зове се “Владикина 

плоча”, по коме сама клисура носи назив. Достиже дубину од преко 200 m, са 

вертикалним и изузетно стрмим и неприступачним литицама. Kлисуру карактерише 

богатство флоре и фауне. Кроз клисуру се сваке године средином августа месеца 

организује Рафтинг Владикине плоче, планинском реком Височицом, у организацији 

спортских и екстремних клубова из Пирота. 

„Бањичка клисура је дуга преко 1 km а чини је корито Градашничке реке. 

Клисура има врло стрме, скоро вертикалне одсеке, изражене нарочито на левој страни 

док је десна страна нешто блажа. Само корито Градашничке реке је стеновито, под 

крупним блоковима, џиновским лонцима и мањим одсецима на слаповима што чини 

клисуру врло импресивном и упечатљивом.“
21 

Кањон реке Височице један од најнеистраженијих кањона у овом делу Србије. 

Кроз њега протиче река Височица, планинска река са највећим падом у Србији и 

обиљем аутохтоне врсте рибе, поточне пастрмке. Kањон је изузетно живописан, његове 

литице су на појединим местима врло стрме и неприступачне, високе и по неколико 

стотина метара. 
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Станковић,С. (1997). Извори, врела и површинске воде Горњег Понишавља, Београд 
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Понори, јаме, пећине 

На подручју општине Пирот, у вишим деловима котлине заступљени су и 

подземни крашки облици, то су понори, јаме и пећине. Понори су углавном ређи и 

заступљени испод Големог врха и Смиловског камена, северно од Одоровца и на 

Тепошу. Нажалост због сужености њихових отвора онемогућен је приступ у њихову 

унутрашњост. Међу познатијима су Понор, Вртибог, Каменички понор и Ваганица са 

Камином.  

Најпознатија јама пиротског краја је Пропас. Налази се на 1320 m надморске 

висине, у близини села Чиниглавци. Остале јаме се налазе у сектору Одоровачког поља 

код Ђурђеве главе, међу којима се истичу Јамалска и Оуина пропаст дубине око 25 m. 

Позната је и леденица која се налази на планини Белави, код села Станичење. У овој 

великој крашкој јами температура је константно 4 Cº .  

Евидентирано је 20 пећина на подручју општине, неке од њих су: пећина 

Владикине плоче, Велика пећина и пећина Ветрена дупка.  

„Пећина Владикине плоче смештена је у истоименој клисури, између села 

Паклештица и села Рсовци, на Старој планини. У овом делу пећина постоји још 

неколико пећина које се могу запазити изнад речног корита, на висини од 86m. До ових 

пећина долази се искључиво пешице. Издвајају се и следеће пећине: Владикина плоча 

(дугачка 660 m), Мишја пећина (83 m), Водена пећина (63m), Пећина код Липе (60 m), 

пећина Топлица (35 m), пећина Ветрена (22 m), Ладна пећина (17 m), Трифунова пећина 

(15 m) и пећина Потпећ (14 m).“
22

 

Велика пећина се налази на 7 km од Пирота, дужине 1440 m и 30 m висине. 

Пећина има укупно четири дворане и истиче се по богатству пећинског накита од 

снежнобелог колута. Због лепоте накита спада у ред најлепших пећина у карсту 

Источне Србије.  

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

обронцима Влашке планине и није у потпуности истражена. Пећина је дуга око 4 km и 

подељена у 5 дворана. Врло је занимљива и атрактивна због пећинског накита и малог 

језера које се налази у једној од дворана. „Пећина је добила име због јако хладног 

ваздуха (ветра) који дува из ње. Међутим, о имену пећине постоји и легенда према којој 

се Турчин загледао у младу девојку по имену Ветрена, али она није хтела да пође за 
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Турчина. Он се онда зарекао да ће је купити новцем или силом узети. Отишао је код 

њеног оца са неколико кеса пуних дуката. Оцу је било жао да прода своју ћерку, па је 

одбио Турчина, па је овај одлучио да отме девојку. Знајући да ће је Турчин отети, 

сакрила се у пећини изнад села. Турци су наставили своју потеру, па су са фењерима 

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

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

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

се говори да она и данас живи у тој пећини.“
23 

 

2.2.2. Клима 

 

„Климатске карактеристике Пиротске котлине а самим тим и самог града 

Пирота су последица на првом месту њеног географског положаја. Северну и 

североисточну границу чине обронци Старе планине, која је највиша планина у 

централној Србији (највиши врх Миџор 2169 m н. м.). Растојање ваздушном линијом 

Пирота, односно Пиротске котлине од Миџора износи око 30 km, што у великој мери 

утиче на климатске карактеристике ове области. Део Старе планине који гравитира 

Пиротској котлини, односно јужне делове Старе планине дренира ток реке Темштице, 

која настаје спајањем двеју река: Височице и Топлодолске реке. Јужни обод ове 

котлине представљају огранци Влашке планине, чији јужни део дренира река Јерма са 

својим притокама. Западни део Пиротске котлине се завршава на источним обронцима 

Суве планине и планине Белаве. У овој области северни део Пиротске котлине се 

сужава и прелази у уску долину Нишаве, пратећи ову реку у њеном пробоју кроз 

кречњачки масив, одвајајући Суву планину од Сврљишких.“
24

 Клима у општини Пирот 

је умерено континентална и има читав низ специфичности. 

Средња годишња температура ваздуха у Пирота је 11,3°С. а Најтоплији месец је 

јул (22,2°С), док је најхладнији месец јануар (-0,1°С). Годишња амплитуда средње 

температуре износи 22,3°С и јесен је топлија од пролећа. Ова појава је условљена 

закашњењем температурног максимума. Осим тога, летње температуре су стабилније 

од зимских. Са повећањем надморске висине температура опада. На већим надморским 

висинама, односно у планинском подручју овог краја, карактеристичне су негативне 
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Јовановић Б. (1994). Ризница пиротске баштине, ИЈП „Слобода“ и Момчило Цветковић, Пирот. 
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средње месечне температуре ваздуха (од средине новембра до средине априла наредне 

године).  

„Средња годишња температура на Старој планини, изнад 1500 m надморске 

висине је 9°С. Ниске зимске температуре условљавају да се снег који падне дуго 

задржи, што је врло значајно за развој зимско-спортског туризма. Највиша средња 

месечна температура је 14,5°С, и то у августу. Температуре ваздуха у летњим месецима 

условљавају свеже време, које је погодно за различита туристичка кретања“
25

 

Табела 6 – Средња годишња температура ваздуха и количина падавина за 

период 1990. – 2011. године 

Година Средња годишња 

температура ваздуха (°С) 

Количина падавина (mm) 

1990 11,0 482,2 

1992 10,8 476,1 

1996 10,6 546,4 

1998 11,2 661,2 

2000 12,4 261,2 

2002 11,9 659,6 

2004 11,5 652,1 

2006 11,1 597,0 

2008 12,5 549,2 

2010 12,2 772,1 

2011 11,7 273,2 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

Пирот и Пиротска котлина, лежећи у дубокој континенталности, далеко од 

извора влажних ваздушних маса, примају малу количину падавина. За разлику од дна 

котлине, планински обод добија нешто више падавина. „Количина падавина је 

неуједначена по годинама, месецима и годишњим добима, просечна годишња количина 

падавина је 600 mm што је мање од просека за нашу земљу.“
26 
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„У Пиротској котлини просечна релативна влажност ваздуха (вишегодишњи 

просек) износи 74,5%. Она је по правилу највећа у јануару (85,9%), а најмања у августу 

(64,3%). Посматрано по годишњим добима, најмања је у лето (64,7%), затим у пролеће 

(73%), јесен (76,1%) и најзад у зиму (84,1%)“
27 

 „Облачност је врло мала зато што се ради о континенталном простору. Што се 

тиче ветрова, у Пироту преовладавају северни, западни и северозападни ветрови (имају 

највећу просечну брзину), на четвртом месту по учесталости је југоисточни ветар.“
28

 У 

пиротској котлини провађују ветрови северног (107 %) и западног (31%), 

северозападног (58%) квадранта, затим североисточног (36%) и југоисточног (9%). 

Максимална брзина им је 68 km/h. Планински део ових крајева карактерише се 

ветровима северног квадранта из правца север, северозапад и североисток. Ветрови 

нису јаки, јачина им је испод 2 степена бофорове скале. 

Релативно ниску облачност прати дуга инсолација. Годишња осунчаност 

подручја прелази 2.000 сати. Она највише износи у јулу месецу (преко 300 сати), а 

најмања у децембру око 60 сати. 

2.2.3. Хидрографија 

 

Подручје општине Пирот врло је богато хидрографским објектима. Истиче се по 

топлим и хладним изворима, подземним изворима, крашким врелима, мочварама, 

потоцима, рекама. Највећа река је Нишава, која је и највећа притока Јужне Мораве. 

Такође, издваја се и Завојско језеро, као хидрографски објекат са пуно неискоришћеног 

потенцијала. Хидрографске туристичке атрактивности свакако представљају значајан 

потенцијал за развој туризма и дају велики значај овом крају. 

Реке 

„Реке пиротског краја углавном су планинске, изузев реке Нишаве, која је 

равничарска река са извесним колебањима. Река Нишава је дуга 151 km, од чега 27 km 

пролази кроз територију општине Пирот. Површина њеног слива је 3.950 km². Настаје 

од река: Јерме, која протиче у дужини од 45 km кроз Србију, и реке Гинске, чија је 

дужина на територији Србије 6 km. Њене притоке су: Градашничка река, Бистрица и 

Темштица са дужином од 70,6 km (њене притоке су Височица, Дојкиначка река, као и 
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друге притоке и потоци). “Просечан проток воде реке Нишаве кроз подручје општине 

Пирот износи око 70 m³/sec и креће се од 1,97 до 700 m³. Карактеристике њене воде у 

летњим месецима, изнад железничког моста на улазу у град су следеће: просечна 

температура воде је око 18 до 20°С, без боје, мириса и укуса, неутралне Ph 

вредности.“
29

 

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

обали. Оба дела богата су великим бројем антропогених туристичких атрактивности 

које на аутентичан начин осликавају некадашњи начин живота. Такође река Нишава 

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

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

пруга Београд – Софија – Истанбул.  

Рек Јерма је дуга 74 km и звире у близини Власинског језера, на Власинској 

висоравни. Својим даљим током протиче кроз Бугарску, и код Звоначке бање поново 

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

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

туристичку понуду пиротског краја. Многи су мишљења да је кањон реке Јерме један 

од најлепших и најживописнијих у Србији. Пролази кроз Трнски кањон у чијем 

средишту се налази манастир Свети Јован Богослов, познатији као Поганосвски 

манастир. 

Височица је планинска река, најдужа и најбогатија водом од свих притока 

Нишаве. Спада у реке са највећим падом у Србији. Дуга је 84 km, а кроз Србију протиче 

у дужини од 69 km. Има доста притока и представља један од најбогатијих токова на 

територији општине Пирот. Настаје у Бугарској и то од неколико извора и малих 

планинских токова. У Бугарској носи назив Комштичка река. Њен назив се мења када 

протиче кроз Висок и Височку Ржану и тада постаје Височица. Вода реке Височице 

спада у ред најчистијих вода у Србији, као и њене притоке. 

Градашничка река долази с истока, лактасто скреће на југ, пресеца 

северозападни обод Пиротске котлине и излази на њено дно. Пресеца северозападни 

део града и улива се у Нишаву с десне стране. За време јаких киша и отапања снега има 

карактер бујице. Од села Градашнице до Пирота наталожила је огромну количину 

шљунка и блокова. Неколико јачих врела у средњем току одржава је током целе године.  
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Језера 

Од језера на подручју општине Пирот истичу се Завојско и Крупачко језеро. 

„Завојско језеро је једино у нашој земљи настало колувијалним процесима. Језеро је 

урвинско, што значи да је у питању тип тектонског језера, које настаје при јачим 

земљотресима или под утицајем човка. Године 1963. услед ових покрета обрушио се 

део планине и преградио Височицу. Дужине је 17 km, највеће дубине 70 m и ширине 

300 m. Одликује се великом чистоћом и прозирношћу воде. Осим излетничких и 

риболовачких чари, пружа могућности за бављење спортовима на води, а најлепше 

место за купање је део код некадашњег села Мала лукања. Температуре воде у току 

лета достижу и 22°С. У току летње сезоне услуге боравка пружају категорисана сеоска 

домаћинства на Завојском језеру. У самом срцу Старе планине, са погледом на Миџор и 

Бабин зуб, представља један од највећих туристичких потенцијала Старе планине и 

Пирота уопште.“
30

 

Слика 7 – Завојско језеро 

 

Извор:http://wheretoserbia.com/okolina-pirota/zavojsko-jezero-pirot/ 

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

Једино је природно језеро у овом делу Србије, дугачко око 1,5 km и широко је од 50 до 

60 m. Налази се на надморској висини од 400 m, док дубина језера доста варира, код 

бране је 4 m, а остатак језера је плићи. Воду добија од врела и неколико подводних 

извора. Језеро је богато различитим врстама рибе, међутим, њихов број се смањује због 

велике загађености. Треба поменути и то да језеро има 250 врста биљака од којих се 
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велики број налази под заштитом због своје реткости и угрожености. Неке од тих врста 

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

атракција језера јесу лабудови који у најхладнијим месецима посећују језеро. Лабудови 

се појављују у најхладнијем добу године зато што језеро није залеђено и током 

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

термални извор воде. 

Термални извори 

Најзначајнији термални извори у Пироту и околини су Даг Бањица и Пиротска 

Бањица. Извориште Даг-бањице се налази у долини Градашничке реке, десне притоке 

Нишаве. Термални извори избијају непосредно испод кањонске клисуре Градашничке 

реке. Термални Градашнички извори припадају типу разбијеног изворишта. Постоје два 

термална и један крашки извор. Последњи је најмањи, сифонског истицаја, температуре 

22-23°С. Сифонског истицаја је и термални извор Стара Бањица са 20 l/min, и 

температуром извора од 30°С. Нижи, главни термални извор, налази се на десном 

обалском одсеку Градашничке реке. Издашност овог басена је 60 l/min, са 

температуром од 30°С. „Градашничке терме припадају хомотермалним радиоактивним 

водама. У састав минералних вода улазе: калијум, калцијум, магнезијум, натријум-

карбонат, сулфат, хлор, нитрат, натријум. Минерализација ових извора потиче из 

еруптивних стена, па се одликују и солидном издашношћу.“
31

 

„Термално-минерални извори Пиротске бањице избијају под кречњачком гредом 

Сарлаха, која је дубоко зашла у раван котлине. Извориште бањице је разбијено а извори 

се јављају у три групе, на растојању од око 400 m и на висинама од 365m до 382 m. 

„Прва група извора истиче из осулинског материјала, који покрива доње делове 

кречњака падине Сарлаха, на левој страни Костурске реке, око 400 m узводно од њеног 

ушћа у Бистрицу. У пролеће, када се издашност извора процењује на око 30 l/sek, изнад 

главног избијају и периодски извори, који издају око 10 l/sek. Тада се вода и замућује. 

Најмању издашност извори имају крајем лета и почетком јесени. Температура воде је 

17-18ºC. Друго извориште се јавља уз саму леву обалу Костурске реке, 40-50 m узводно 

од њеног ушћа у Бистрицу. Извориште је дугачко око 40 m, а из њега истиче 40-60 l/sek. 

Вода је без мириса и са мало гасова, а њена температура се колеба од 17 до 19ºC. Трећа 

група извора избија у кориту Бистрице, непосредно уз зидине Момчиловог града. То су 
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најнижи али и најиздашнији извори. Извориште је дугачко око 20 m, а температура воде 

на њима креће се од 17 до 19ºC.“
32

 

Водопади 

На рекама у општини Пирот налазе се неколико водопада, који представљају 

праву туристичку атракцију. То су: водопад Тупавица,  Куртулски скок, Чунгуљски 

скок и Пиљски водопад.  

Водопад Тупавица се налази у непосредној близини села Дојкинци, на делу 

Старе планине који се зове Висок. Висине је 15 m и један је од најусликанијих водопада 

на Старој планини. Посебно је леп у пролећу и касну јесен, када је и велика количина 

воде која се слива са околних врхова. У току зиме, дешава се да се водопад заледи, као 

и остали водопади на Старој планини што представља посебну атракцију. 

 

Слика 8 – Водопад Тупавица 

 

Извор:https://www.topirot.com/posts/tupavica 
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„Куртулски скок се налази на само пар стотина метара од Јаворске реке, у 

близини села Топли до, налази се минијатурни теснац са каскадним водопадом, а 

узводно од њега, неколико стотина метара даље, још један мањи водопад. Висина 

Kуртулског скока износи 27 m. Чунгуљски скок се налази на Топлодолској реци, у 

близини села Топли До, на Старој планини. Водопад је висине 43 m, смештен на 

надморској висини од 1400 m. Име је добио према планинском врху “Чунгуљ” у чијем 

подножју се налази водопад. Покривен је прелепом густом шумом, није лако доступан 

и потребан је водич. Открила га је група истраживача 1996. године.“
33

 

„Пиљски водопад је висине 64 m, и други је по висини водопад у Србији. Налази 

се на око 4 km јужно од села Топли До, на Старој планини. Смештен је у 

неприступачном и шумовитом пределу испод врха Пиљ (1467 m н.в.) на Пиљском 

потоку. Због тешке приступачности откривен је тек 2002. године. До тада за њега су 

знали само мештани села, искрени љубитељи природе и планинари. Водопад се састоји 

из две каскаде, „Горњи пиљ“ (нижа) и „Доњи пиљ“ (виша) каскада. Налази се на 

надморској висини од око 1450 m. Од села Топли до, обележен је туристичком 

сигнализацијом и представља импозантну туристичку атракцију. У близини овог 

водопада налазе се и водопади Чунгуљски скок (40 m) и Kултурски скок (27 m).“
34

 

 

2.2.4. Биљни и животињски свет 

 

Биодиверзитет подручја општине Пирот спада у веома интересантне и богате 

географске целине у Републици Србији. Његове основне карактеристике су:  

• изузетна разноврсност флоре и фауне;  

• богат шумски фонд;  

• богатство и разноврсност животних заједница и значајан генетски фонд. 

Флора је веома разноврсна, што је резултат великих разлика у надморској 

висини, рељефу, клими, геолошкој подлози. Заступљена су три типа вегетације:б 

ливадско-пашњачки, пашњачки и шумски. У ливадској–пашњачкој вегетацији 

заступљени су: класасте траве, лековито и коровско биљке, као и неке реликте биљке. 
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Шумски покривач је разноврстан издавају се храстове, четинарске и букове шуме. 

Шумска вегетација обухвата око 41, 5 % укупних земљиних повшина. 

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

доприноси близина Старе планине, која је проглашена за парк природе због своје 

изузетне разноврсности биљног и животињског света. 

На Старој Планини на локалитету Копрен место звано „Шошине вуније”, на 

малој површини расте веома ретка биљка са више назива: росуља, росна трава, 

мухоловка (Drosera rotundifolia). Ова вишегодишња биљка висине 10-20 cm и расте на 

влажним пределима. Биљка се одликује танким и црвенкастим стаблом, а лишће биљке 

лучи лепљив, миришљави сок који привлачи инсекте и друге ситније животињице. Они 

се залепе на лист који се одмах затвори. Угушене животиње бивају усисане односно 

поједене, што је јединствен случај у природи да биљке поједу животиње. 

Слика 9 – Биљка росуља (Drosera rotundifolia) 

 

Извор:https://www.ebay.com/itm/Drosera-Rotundifolia-50-Seeds-Tropical-Carnivorous-Sundew-

Plant-USA-Seller-/254247851582 

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

ендемореликтних врста у клисурама, као и глацијалних реликта и ендема који се налазе 

на високим деловима планине. Велики део флоре чине угрожене врсте. На планини има 

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

спадају патуљаста перуника, планинска саса, гороцвет, косовски божур, росуља, 

планински јавор, шумски љиљан итд. Планина је такође богата и лековитим биљем које 

https://www.ebay.com/itm/Drosera-Rotundifolia-50-Seeds-Tropical-Carnivorous-Sundew-Plant-USA-Seller-/254247851582
https://www.ebay.com/itm/Drosera-Rotundifolia-50-Seeds-Tropical-Carnivorous-Sundew-Plant-USA-Seller-/254247851582
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је законом заштићено. Неке од тих врста су клека, копитњак, руса, сапуњача, 

ждраљевина, имела, бела имела итд. 

Што се тиче фауне, захваљујући погодној клими и богатим шумским 

комплексима налази се богат и разноврстан животињски свет. Заступљени су веверице, 

зечеви, куне, лисице, вук, дивља свиња, куна, хрчак, јазавац, змија поскок и шарка, 

забележено је и присуство медведа. Од птица заступљене су детлићи, зеве, дивље, 

патке, шумске сове, шљуке, жуње, соко, мишар, јастреб, врана, гавран, патуљасти орао. 

Од ловних резервата познати су, „Понишавље‟ и ,,Стара планина‟, који обилују 

разноврсним дивљачима. 

Фауну Старе планине чине бројне врсте. Има 116 врста лептира од којих 6 врста 

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

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

26 врста. Истичу се и 203 врсте птица што представља највећи диверзитет птица у 

Србији, због чега је Стара планина укључена у регистар подручја од међународног 

значаја за птице Европе са површином од 44.000 ha. Има 30 врста сисара од којих се 

истичу медвед, рис, текуница и снежна волухарица. У потоцима и рекама има пастрмке. 

 

2.3. Анализа изведених елемената туристичке понуде општине Пирот 

 

2.3.1. Културно-историјски споменици 

 

Туристичка понуда општине Пирот поред природних вредности, обогаћена је 

споменицима из своје богате историјске прошлости. Културно-историјски споменици 

допуњују природне потенцијале, чиме овај простор постаје атрактивнији за посетиоце. 

Туристи који долазе у Пирот могу да посете центар града као особиту амбијенталну 

целину и најважније споменике културе и спомен обележја. 

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

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

вредности је уништен, а такође треба поменути да се великом броју није знала тачна 

локација иако се зна да су ове вредности сигурно постојале на овом подручју. 

Од културно-историјских споменика истичу се тврђава Кале (Момчилов град), 

споменк ослободиоцима Пирота од Турака, чесма  Гушевица, музеј Понишавља Пирот, 
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и незаобилазни манастири и цркве општине Пирот, по коме је град познат као „Мали 

Јерусалим“
35

. Треба споменути и јединствено гробље у Европи, Грчко војничко гробље 

са споменицима палим ратницима у I светском рату. 

Тврђава Кале или Момчилов град 

Пиротски град (Тврђава Кале или Момчилов град) представља симбол Пирота. 

Налази се на десној обали реке Бистрице, притоке Нишаве. Нажалост нема података о 

томе ко је и када изградио ову тврђаву, али сматра се да је постојала још пре Косовског 

боја, дакле, пре 1389. године. 

Слика 10 – Тврђава Кале 

 

Извор: https://www.topirot.com/posts/momcilov_grad 

„Пиротски град представља мање утврђење са кулама и зидним платнима. 

Тврђава се састоји од три дела: горњег града са донзон кулом, средњег дела са бедемом 

и две куле, и најнижег - доњег дела са бедемом и зиданим ровом. Пролазећи кроз 

различите временске периоде, добијао је различита имена, од назива „turres“ ( кула) за 

време Римског царства, у III и IV веку, затим Пиргос, Тхуриб, Момчилов град, Kале, 

Тврђава, данашњи назив овог града је Kале. Археолошким истраживањем Средњег дела 

Пиротског града откривено је да је на том месту постојало насеље још пре 5000 год, а 
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откривени су и други трагови из енеолита и гвозденог доба, Антике, Ране Византије и 

средњег века.“
36

 

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

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

живео у првој половини XIV века, па се сматра да је тада саграђена и тврђава Кале. 

Други сматрају да је тврђава саграђена у другој половини XIV века за време владавине 

кнеза Лазара. Такође, сматра се да је она била један од повода за Косовску битку. 

Градић се налазио између српско – турских сукоба током прве половине XV века 

и све до XX века коришћен је у војне сврхе. Од 1970. до 1986. године вршена су 

археолошка истраживања. 

Чесма  Гушевица 

Чесма Гушевица настала је у турско време. Одолевала је времену, променама, 

ратовима и рушењима, разним “концепцијама”, али остала је легенда града и ових 

крајева преко реке. Тако је и настала крилатица Пироћанаца који су сваком “дођошу” 

значајно говорили: “Kо се напије воде са Гушевице, тешко одлази из Пирота али га још 

теже заборавља.” Ово је прича о пиротској чесми Гушевици, која се налази на 

Тијабарској страни, са десне стране Нишаве. Гушевица је некада имала хладну 

изворску воду али су увођењем градског водовода, чесма добила градску воду. 

Споменк ослободиоцима Пирота од Турака 

Споменик је подигнут за време турске окупације, у старом делу града под 

називом Тија Бара где је живело искључиво хришћанско становништво. Град је 

коначно ослобођен 28. децембра 1877. године када се у јутарњим часовима турска 

војска повукла из Пирота дигавши у ваздух барутану у утврђењу. Данас се тај датум 

обележава као празник „Дан Пирота“. 

Музеј Понишавља (Кућа Малог Ристе) 

Музеј Понишавља (Кућа малог Ристе) основан је 1954. године, који је тада носио 

назив Народни музеј. Године 1969. одлуком скупштине општине Пирот, музеј је добио 

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

су углавном били поклон од грађана Пирота и околине. Организациона структура 

музеја је подељена у неколико одељења и цео музеј има око 6.500 предмета. Кућа 
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потиче из XIX векa, и припадала је Христи Јовановићу који је кућу саградио као дом за 

своју породицу. За градњу била је потребна дозвола турских власти, јер се радило о 

великој кући на спрат. У том периоду сви Срби су имали приземне куће, па је због тога 

ова кућа била оличење раскошности међу Србима. У кући је становао Мали Риста са 

својом породицом, након тога у кући су живели његови потомци који су презиме 

Јовановић преиначили у Христић.  

Слика 11 - Музеј Понишавља 

 

Извор: http://www.tt-group.net/video/muzej-ponisavlja-u-pirotu/ 

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

Христе Јовановића и ту је направљен музеј. Музеј се налази под заштитом државе од 

1953. године, а 1979. проглашена је спомеником културе од изузетног значаја. 

Цркве општине Пирот 

У општини Пирот налазе се три веће цркве: Саборна црква у Тија Бари, црква 

рођења Христовог и црква Светог Петра и Павла (Пећинска црква) у селу Рсовци. 

Поред њих, на подручју општине има још 38 цркви, које се налазе у селима општине 

Пирот. 

http://www.tt-group.net/video/muzej-ponisavlja-u-pirotu/
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Саборна црква у Тија Бари 

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

Другачије се назива Нова црква. Саграђена је 1870. године, у том периоду, односи 

између народа и власти су се побољшали, па је због тога било могуће изградити још 

једну цркву у другом делу града. Црква је успела да буде саграђена захваљујући 

добровољним прилозима добијеним од стране хришћанског народа. Сви они који су 

помогли у изградњи помагали су и касније у одржавању цркве. Помоћ су пружали и 

многи радници и занатлије, па се може рећи да је ова црква задужбина радника и 

занатлија.“
37

 

Слика 12 - Саборна црква у Тија Бари 

 

Извор:http://www.filminserbia.com/location/congregational-church/ 

Црква рођења Христовог, 1834. године 

Црква се налази у самом центру града на Пазарској страни. Позната је и као 

Стара црква. Посвећена је празнику Рођења Христовог а грађена је добровољним 

прилозима богатијих људи. Један је од ретких храмова у овом делу Балкана у коме се 

улази силажењем низ неколико степеника. Сам храм је тако грађен јер је морала да се 

испоштује одлука да црква не угрожава доминацију оближње џамије. Поред саме цркве 

била је зграда Митрополије. Проглашена је за културно добро 1986. године, како због 

архитектонске тако и због историјске вредности. 
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Црква Светог Петра и Павла (Пећинска црква) 

„Црква Светих Петра и Павла је изузетно занимљиво ,свето место које се налази 

на Старој планини у атару села Рсовци. Смештена је у пећини брда Kалик, 22 

километара од Пирота. Црква је настала у XIII веку као и јединствена фреска под 

назиовом Исус Младенац, у народу познтији као Ћелави Исус. Ова фреска, на којој је 

Исус приказан као млад и ћелав, заузима посебно место у фрескосликарству и привлачи 

велику пажњу туриста. Сама црква се налази у стени док су у каменом масиву 

смештена врата и два прозора. Под заштитом је државе као културно добро од 1981. 

године.“
38

 

Слика 13 - Пећинска црква 

 

Извор: https://www.topirot.com/posts/pecinska_crkva 

Манастири општине Пирот 

На територији општине се налази девет манастира. Најпознатији је Погановски 

манастир (Манастир Светог Јована Богослова), који је под заштитом UNESCO-a, затим 

Суковски манастир (Манастир Свете Богородице из XVIII века), Манастир Св. Ђорђа 

(Темска, из XIV века), Манастир Св. Илије (Рсовци, из друге половине XIX века), 

Манастир Пресвете Богородице (Височка Ржана, из XVIII века), Манастир Св. Јован 

Крститељ (село Крупац, из XVIII века), манастир Св. Марије Магдалине (Чиниглавци, 

саграђен 1858. године), Манастир Св. Никола (Планиница, из XVI века) и Манастир Св. 

Онуфрија (Базовик). 
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Манастир Свети Јован Богослов (Погановски манастир) 

„Манастир Св. Јована Богослова, у народу познат и као Погановки манастир, 

налази се у долини реке Јерме, 25 km јужно од Пирота. Једини је у пиротском крају 

посвећен апостолу и јеванђелисти Јовану Богослову. Припада црквеном градитељству 

из последње четвртине XIV века. Ктитори манастира су Константин Дејановић (сестрић 

цара Душана) и његова ћерка Јелена (удата за Манојла II Палеолога). Њихова имена су 

са именом Јована Богослова уклесана на три посебне кружне плоче на западној фасади 

цркве. По просторној шеми, црква припада моравском стилу али се истовремено 

надовезује на српско средњевековно градитељство и византијско искуство. Црква је 

грађена од ломљеног камена, пешчара и кречњака а опека је декоративни елемент. 

Натпис изнад улаза говори о времену настанка фреско сликарства – 1499. година.“
39

 

Слика 14 – Манастир Свети Јован Богослов 

 

Извор: https://www.bogatstva-srbije.com/manastir/manastir-svetog-jovana-bogoslova-pog/ 

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

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

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

Богослова насликани ликови Светог Симеона Немање и Светог Саве. Године 1949. 
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манастир је проглашен за за споменик културе, а 1979. године за споменик културе од 

великог значаја, од стране UNESCO-a. 

Манастир Свете Богородице (Суковски манастир) 

„Манастир се налази 18km источно од Пирота, на десној обали реке Јерме, у 

близини села Суково смештен је манастир посвећен успењу свете Богородице у народу 

познатији као Суковски манастир. Градња манастира трајала је од 1857. до 1859. године 

о чему сведочи натпис изнад прозора на западној фасади. Сам манастир живописан је 

1869. године. Зидна декорација представља хронолошки пресек историје Старог завета, 

хришћанске и српске цркве. Манастир је грађен на темељима знатно старијег храма. 

Јединствен је по томе што је свети Христифор насликан са магарећом главом и као 

таква фреска је изузетно ретка у иконографији и фрескосликарству. Под заштитом је 

државе од 1968. године.“
40

 

Манастир Св. Ђорђа (Темска) 

Манастир са црквом Св.Ђорђа налази се на 2 km од села Темска, односно 17 km 

од Пирота. Задужбина је породице Дејановић из XIV века и дело је предузимљивих 

монаха и побожних сељака из околине. Главни део цркве саграђен је пре 1576. године, а 

зидови су прекривени фрескама током маја и јуна те године. Архитектонску вредност 

манастирске целине Темске представља монументални конак из XVIII века. Такав не 

постоји ни у једном српском манастиру и представља аутентичан стил градње 

поднебља југоисточне Србије. У манастиру Светог Ђорђа се по традиционалним 

руским рецептима праве мелеми од лековитих биљака. 
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Слика 15 - Манастир Св. Ђорђа у селу Темска 

 

Извор: http://manastiriusrbiji.com/manastir-temska/ 

Грчко војничко гробље на Метиљавици 

Грчко војничко гробље са споменицима палим ратницима у I светском рату 

налази се на Метиљавици изнад Пирота. Јединствено је у Европи, где су на овом 

гробљу сахрањена тела грчких војника, официра и подофицира, који су, након пробоја 

Солунског фронта, кренули ка Србији. Обзиром да грчки војници нису били навикнути 

на оштре зиме, па је услед хладноће, болести и исцрпљености већина њих преминула, 

крајем 1918. и почетком 1919. године. Тела су била сахрањена у околним селима, након 

чега је жена по имену Катарина Левандис, сакупила кости и сместила их у једну 

заједничку гробницу, на месту Метиљавица, 1923. године. На том месту налази се и 

монументални споменик на коме је уклесан натпис: „За борбу и добро за које сте пали, 

српска земља постала вам је мати. Србина и Грка побратимљује једна ловорова грана, 

грана која се од ваше крви храни и никада не вене…“. 

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

војницима који су изгубили своје животе приликом борбе против окупатора током 

Првог светског рата. Сваке јесени, крајем септембра, традиција је да на Метиљавици, 

представници српске и грчке православне цркве, са највишим представницима грчке 

http://manastiriusrbiji.com/manastir-temska/
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амбасаде и српске и грчке војске, држе помен јунацима из Првог светског рата. Гробље 

је проглашено спомеником културе 1992. године. 

Слика 16 - Грчко војничко гробље на Метиљавици 

 

Извор: https://www.pirotskevesti.rs/aleksandar-veliki-u-pirotu/ 

 

2.3.2. Манифестације 

 

Захваљујући својој богатој историји, Пирот је град који има основ за развој 

манифестационог туризма. Бројним манифестацијама које се одржавају у Пироту али и 

у другим градовима широм Србије, исказује се богатство и разноликост народног 

стваралаштва, где се на основу старог и традиционалног, гради и развија ново и 

модерно у култури, уметности и укупном стваралаштву. Саставни део туристичке 

понуде Пирота и околине, представљају управо културна дешавања и различите 

манифестације.  

 

https://www.pirotskevesti.rs/aleksandar-veliki-u-pirotu/
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Имајући у виду богату традицију коју Пирот поседује, брендове којима се 

поноси (ћилим, качкаваљ, грнчарија, пиротска пеглана кобасица и говор, о којима ће 

бити речи), културне манифестације различитих видова, од гастрономских до 

етнографских, доприносе побољшању туристичке понуде и боравак гостију чине 

лепшим и садржајнијим. Од манифестација издвајају се: Сајам пиротске пеглане 

кобасице, Сајам књиге и графике, Сајам лова и риболова, Сајам пчеларских производа, 

Фестивал старопланинских јела Темска, Пиротска јагњијада, Научно-истраживачки 

камп Стара планина, Пиротско културно лето, Фестивал „Освежење“, Међународни 

фолклорни фестивал, фестивал мајстора пиротског роштиља, Риболовачки котлић 

Пирота, Рафтинг Нишавом, Владикине плоче рафтинг, Традиционални пиротски вашар 

и Пасуљијада. 

Сајам пиротске пеглане кобасице је гастрономска манифестација. Она, поред 

промоције овог јединственог производа има за циљ да пиротска пеглана кобасица 

коначно заштити географско порекло, а да сама манифестација буде уврштена у 

регистар сајмова министарства пољопривреде од националног значаја. Сајам се 

одржава сваке године у Пироту, последњег викенда у јануару месецу. Организатори 

манифестације су Удружење произвођача пиротске пеглане кобасице и Туристичка 

организација Пирот. 

Пиротска јагњијада је такође гастрономска приредба, која се одржава на 

шеталишту Кеј крај Нишаве. На манифестацији се поред најквалитетнијег пиротског 

јагњета излажу и остали плодови традиционалног народног стваралаштва: мед, сир, 

ћилими, грнчарија. Манифестација се одржава почетком маја на пиротском Кеју. 

Организатори манифестације су СО Пирот и Туристичка организација Пирот. 

Научно-истраживачки камп Стара планина окупља студенте биологије, 

хемије, туризма и географије са готово свих универзитета у Србији, природњачка 

друштва из земље и околних земаља, учеснике из преко 20 земаља света, 

средњошколце и волонтере. Основни циљ кампа је научно истраживачки рад у Парку 

природе Стара планина будућем Резервата биосфере са листе UNESCO – a, затим 

одумирање сеоских простора, упознавање различитих култура, пре свега гастрокултуре 

кроз Сајам старопланинских јела у току кампа, осмишљавање корисних пројеката за 

село, едукација студената о пермакултури и екотуризму као и едукација о сеоским 

традицијама. Организатори манифестације су Месна заједница села Темска и 

Туристичка Организација Пирот. 
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Слика 17 - Научно-истраживачки камп Стара планина 

 

Извор:https://www.topirot.com/posts/kamp_temska 

„Пиротско културно лето је манифестација која обухвата литерарне и 

позоришне комаде, музичке и филмске представе и културне фестивале. Ранији називи 

за ову манифестацију били су „Лемек“, „Агора“. Свака манифестација имала је за циљ 

да забави људе овога краја разноврсним културним програмима за све узрасте у току 

целог лета. Место одржавања неколико локација у граду почев од Музеја понишавље, 

преко Галерија, Архива, Дома културе, пиротске тврђаве Кале до градских тргова и 

шеталишта Кеј. Пиротско лето обилује културно-уметничким програмима, који се 

углавном дешавају у току вечери. Организатори манифестације су Туристичка 

организација Пирот и Дом културе Пирот.“
41

 

„Рафтинг Нишавом је спорско -рекреативна манифестација, авантуристичког 

карактера која се одржава у оквиру пиротског културног лета, тачније на Међународни 

дан младих 12. августа. Више стотина пироћанаца својим чамцима, унутрашњим 

аутомобилским гумама и другим пловилима ужива у двочасовном спусту Нишавом, од 

села Пољска ржана до „Големог“ моста у центру Пирота. Учеснике рафтинга на крају 

пустоловине чека музика и гулаш, који се крчка директно на шеталишту Kеј крај 

Нишаве. Организатор манифестације је Спортски центар Пирот.“
42
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2.3.3. Симболи Пирота 

 

Пирот је град који је препознатљив широм Србије по својим брендовима, а то 

су: 

 пиротски ћилим; 

 пиротска грнчарија; 

 пиротска пеглана кобасица; 

 пиротски качкаваљ и  

 пиротски говор. 

 

Пиротски ћилим 

„Ћилимарство представља ткачки занат који је био веома развијен у пиротском 

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

граница за обављање ове делатност.“
43

 

Ћилим представља српски национални симбол, односно то је вунена тканина с 

кудељном, памучном или вуненом основом, израђен најчешће у глаткој техници 

клечања. Тачније, то је тканини различитих боја и облика, са јединственим начином 

израде што је и утицало на то да Пиротски ћилим постане својеврсна туристичка 

атрактивност овог краја. Најважнија занатско индустријска грана у Пироту током 

векова била је ћилимарство. Битан предуслов за развој ћилимарства у Пироту био је 

развој сточарства као привредне гране, затим довољна количина вуне као сировине и 

град као трговачки центар. Ови предуслови омогућили су да процес производње 

пиротског ћилимарства од почетка буде заокружен. Најпре је гајен квалитетан сој 

оваца, на Старој Планини, где је прерађивана и бојена вуна, техника ткања је била 

усавршена, као и особен разбој и развијена трговина. 
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Слика 18 – Пиротски ћилим 

 

Извор: https://www.topirot.com/posts/cilim 

„Пиротско ћилимарство прошло је кроз неколико фаза развоја: Прва је доба 

његовог формирања у XVI веку, када се радило искључиво за домаће потребе. 

Израђивале су се једноставне и необојене простирке: црге и шаренице. Друга фаза 

обухвата XVII и XVIII век. У овом периоду ћилимарство је знатно усавршено и ткало се 

на вертикалном разбоју, познатом као "пиротски разбој". У трећој фази, XIX век, 

пиротски ћилим је достигао највише техничке и естетске вредности, правим богатством 

орнамената, боја и мотива. Тако висок степен ћилимарске производње у наредној 

четвртој фази значило је потпуно овладану технику производње, високо квалитетну 

израду, савршену композицију ћилима и четири јасно издифиринцирана дела: ћенар 

спољни, плоча, ћенар унутрашњи и поље. По називу шара у пољу назив је и целог 

ћилима. Све до краја XIX века ћилими су бојени природним (биљним) бојама а потом 

вештачким (индустријским) јер су пружале више нијансе једне боје. Kрајем XX века 

производња пиротског ћилима је знатно опала као и продаја из више разлога. Ткање 

ћилима је тешко, мукотрпно и дуго. Зато је ћилим увек био скуп производ. Насупрот 

томе, рад ћилимарки увек је био јефтин и никад адекватно награђен. Од јуна 2003. 

године пиротски ћилим као производ заштићен је од стране Завода за интелектуалну 

својину а на основу Закона о географским ознакама порекла.“
44
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Пиротска грнчарија 

У Пироту, народно традиционално грнчарство било је под разним утицајима са 

стране, јер је сам град био центар грнчарског заната у Србији. Средином XIX века имао 

је чак 40 грнчарских радионица. Већ крајем XIX века значај грнчарства опада. Први 

предмети у Пироту израђивали су се на ножном колу, где је основна сировина за 

производњу посуда била глина. У XIX  веку, при обради глине, најпре би се претходно 

прекопала мотиком, уз додавање извесне количине воде. Почетком XX века коришћене 

су ручне машине за млевење земље, а данас је тај поступак осавремењен употребом 

електричних машина.  

„Када је реч о предметима који су се израђивали треба рећи да је било 

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

којих се пила вода. Због тога, грнчаре су се називале и тестиџије. Правили су се и 

бардаци или кондири који су се завршавали са чашицом, а када су били лепо украшени, 

коришћени су за позивање сватова када се неко женио или удавао.“
45

 

То су били судови из којих се пила ракија. За испијање ракије такође су се 

користиле пљоске и ибрици, постојали су и мали бокали из којих су се пили вино 

(шепендери) и вода. Израђивали су се и предмети који су се користили свакодневно, 

предмети намењени домаћинству, дечије играчке, предмети који су се користили за 

помоћ приликом обављања неког посла. Сви предмети су украшавани и били обојени 

зеленом, жутом или мрком бојом. Неки од ових врста предмета могу се видети у музеју 

„Понишавље“. Пиротско грнчарство је познато у целој Србији, а израђени предмети 

имају велику вредност и могу казати доста тога о начину живота у то време. 

Пиротска пеглана кобасица 

Пиротска пеглана кобасица представља специјалитет који се прави од неколико 

врста меса и зачина. Важно је да месо које се користи буде очишћено од свих масноћа и 

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

су овчије, козје, јунеће, магареће, коњско. Углавном се прави од козјег, овчијег и 

јунећег меса и врло је важно не додавати свињско месо, из разлога што се брзо квари. 

Од зачина додаје се алева паприка, со, бели лук, бибер, а могу се додавати и ловор, 

босиљак и слично, важно је да кобасица мора бити љута. Такође, битно је не додавати 

воду. Начин израде је врло специфичан, па отуда и назив пеглана кобасица. 
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Направљена смеса се ставља у свињска или јунећа црева, затим се прави облик 

латиничног слова „U“, односно потковице и кобасице се остављају на место на коме 

има што мање влаге и тада почиње процес сушења. Другог дана, кобасице се пеглају 

флашом, па тако на свака два – три дана. Након 15 дана могу се пробати први пут. 

Важно је да не стоје дуго на промаји да не би биле пресушене. Године 2013. покренута 

је манифестација  „Сајам пиротске пеглане кобасице“, са циљем заштите овог 

производа. 

Слика 19 – Пиротска пеглана кобасица 

 

Извор: https://www.topirot.com/posts/peglana 

Пиротски качкаваљ 

Поред ћилима симбол и обележје града на Нишави је и качкаваљ, производ чију 

су вештину израде становници височких села научили од Црновунаца, односно 

Kаракачана, који су између XVII и XIX века живели на Старој планини. За ова сточарска 

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

одселили или симиларизовали са локалним становништвом. У почетку је качкаваљ 

израђиван искључиво од овчијег млека да би се тек касније правио и од крављег млека 

или мешаног (такозвани мешанац). Најстарији писани подаци о изради качкаваља на 

Старој планини датирају с почетка XVIII века. Пиротски качкаваљ познат је широм 

света због своје специфичне ароме која настаје захваљујући богатим пашњацима. 

https://www.topirot.com/posts/peglana
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Качкаваљ се раније правио у селима, а данас у пиротској млекарској школи, где 

се прави ручно. Може се израђивати од овчијег или крављег млека. Због јединственог 

рецепта, донето је решење о заштити географског порекла Пиротског качкаваља од 

крављег млека марта месеца 2013. године. 

Пиротски говор 

Пиротски говор је један од најпознатијих симбола Пиротског подручја. Са дугом 

традицијом свима је постао препознатљив, али не у потпуности разумљив. До пуног 

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

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

приповеткама. Пиротски говор припада призренско-тимочком дијалекту и тимочко-

лужничком поддијалекту. Припада групи језика југа и југоистока Србије. Специфично 

је што у њему постоје само два падежа, номинатив и акузатив, док главни падеж у 

реченици преузима функцију зависних падежа уз помоћ предлога.  

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

проучавали пиротски говор. Они су сакупљали умотворине, бележили приповедања 

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

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

говорили и споразумевали се. 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПИРОТ 

3.1. Материјална база за развоја туризма 

 

Материјална база је поред природних и антропогених потенцијала веома битан 

фактор развоја туризма. Њу чине рецептивни фактори (угоститељство), комуникациони 

фактори (саобраћајнице) и фактори туристичке инфраструктуре и супраструктуре. 

Значајан део материјалне базе, као основе развоја туризма, није грађен искључиво за 

потребе туризма. Смештајни и угоститељски капацитети су намењени и пословним 

људима, путницима, чији мотиви путовања нису туристички, као и домаћем 

становништву, нарочито у мањим туристичким местима. Од развијености материјалне 

базе зависи тренутно стање и будући развој туризма одређеног локалитета. 

Хотели представљају основни и репрезентативни угоститељски објекат за 

смештај отвореног типа, намењени различитим категоријама корисника. У општини 

Пирот у самом граду туристи могу ноћити у следећим хотелима: „Ana Lux Spa“, Алма“, 

„Гали“, „Sin-Kom“, и у хотелу „Дијана“. Поред хотела у граду, смештај пружају виле, 

апартмани и преноћишта: апартман „Данка“, „KOTIN-City Center Apartments“, апартман 

„Перла“, апартман „КЕЈ Пирот“, преноћиште „Газела“, преноћиште „Јовановић“, 

преноћиште „Chrystal Light“, „вила „Тијана“,  вила „Лола и Никола“, итд. 

„Хотел „Ana Lux Spa“ налази се у центру Пирота. Има модеран смештај са 

бесплатном  WiFi  мрежом. Спа центар укључује сауну, хидромасажну каду и теретану. 

У оквиру објекта постоји бесплатан приватни паркинг. Све собе уређене у светлим 

бојама садрже клима-уређај, флат-скрин TV и простор за седење. Хотел обухвата кафе 

бар, градску таверну, ресторан брзе хране, салу за доручак и банкет салу. Хотел 

располаже конференцијском салом за 100 особа. Парк природе Стара Планина налази 

се на 18 km од хотела „AnaLux Spa“.“
46

 

Постоји читава лепеза мрежа које су специјализоване за одређене видове 

комуникације. Због специфичности и утицајa који имају за промоцију и продају услуга 

у туризму, посебна пажња се придаје коришћењу друштвених мрежа „facebook“ и 

„instagram“. Док facebook нуди бројне могућности за унапређивање пословања – од 

промоције до продаје производа, главна карактеристика instagrama је фокусираност на 
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фотографије. Зато је instagram веома интересантан у пословима у којима је битан 

визуелни идентитет, па самим тим и у туризму. Наравно, највећи значај имају званични 

веб сајтови хотела, а у области резервисања смештаја, резервациони систем 

booking.com 

Табела  7 - Списак хотела у Пироту и web информације 

Назив 

хотела 
Веб сајт 

Онлајн 

резервација 

Примена друштвених 

мрежа 
Онлајн агенције 

Ana Lux 

Spa 

http://hotel-

analux.rs/ 

да 

https://www.facebook.com/

hotelanalux/ 

https://www.instagram.com/

hotelanalux/ 

https://twitter.com/hotelanal

ux 

https://www.booking.com/hotel/r

s/ana-lux-spa.sr.html 

Алма 
http://hotelal

ma.rs/ 
да 

https://www.facebook.com/

garnihotelalma/ 

https://www.booking.com/hotel/r

s/garni-alma.sr.html 

Гали 

https://www.

hotelgali-

serbia.com/s

r-cs 

да 

https://www.facebook.com/

Gali-Pirot-

146629615376693/ 

https://www.booking.com/hotel/r

s/hotel-gali.sr.htm 

Sin-Kom 

https://www.

hotel-

sinkom.com/ 

да 

https://www.facebook.com/

pages/Hotel-Sin-

Kom/213344722100295 

https://www.booking.com/hotel/r

s/sin-kom.sr.html 

Дијана / да 
https://www.instagram.com/

hoteldijana/ 

https://www.booking.com/hotel/r

s/dijana-pirot.sr.html 

 

Извор: Самостална web претраживања 

У Табели 7 приказан је списак хотела у Пироту са информацијама о web 

претраживању. Сви наведени хотели имају могућност онлајн резервисања, где једино 

Хотел „Дијана“ нема свој веб сајт. Такође сви хотели имају активне facebook странице, 

док хотел „Ana Lux Spa“, једини поред facebook странице има и instagram и twitter 

страницу. За све хотеле могуће је извришти резервацију на резервационом систему 

www.booking.com. 

  

http://hotel-analux.rs/
http://hotel-analux.rs/
https://www.facebook.com/hotelanalux/
https://www.facebook.com/hotelanalux/
https://www.instagram.com/hotelanalux/
https://www.instagram.com/hotelanalux/
https://twitter.com/hotelanalux
https://twitter.com/hotelanalux
https://www.booking.com/hotel/rs/ana-lux-spa.sr.html
https://www.booking.com/hotel/rs/ana-lux-spa.sr.html
http://hotelalma.rs/
http://hotelalma.rs/
https://www.facebook.com/garnihotelalma/
https://www.facebook.com/garnihotelalma/
https://www.booking.com/hotel/rs/garni-alma.sr.html?aid=333373;label=garni-alma-8k3OyMQp0jvCLyFKddriawS166830542526%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-76316029613%3Alp2688%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YfOICo1LOVmeUbO-erPei5A;sid=219cb940cf46c34882c1e298087aa2f0;all_sr_blocks=141473302_237687393_0_2_0;checkin=2020-02-11;checkout=2020-02-12;dest_id=-91926;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=141473302_237687393_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=141473302_237687393_0_2_0__2660;srepoch=1580920235;srpvid=b0fb74156985000a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/rs/garni-alma.sr.html?aid=333373;label=garni-alma-8k3OyMQp0jvCLyFKddriawS166830542526%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-76316029613%3Alp2688%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YfOICo1LOVmeUbO-erPei5A;sid=219cb940cf46c34882c1e298087aa2f0;all_sr_blocks=141473302_237687393_0_2_0;checkin=2020-02-11;checkout=2020-02-12;dest_id=-91926;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=141473302_237687393_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=141473302_237687393_0_2_0__2660;srepoch=1580920235;srpvid=b0fb74156985000a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.hotelgali-serbia.com/sr-cs
https://www.hotelgali-serbia.com/sr-cs
https://www.hotelgali-serbia.com/sr-cs
https://www.hotelgali-serbia.com/sr-cs
https://www.facebook.com/Gali-Pirot-146629615376693/
https://www.facebook.com/Gali-Pirot-146629615376693/
https://www.facebook.com/Gali-Pirot-146629615376693/
https://www.booking.com/hotel/rs/hotel-gali.sr.htm
https://www.booking.com/hotel/rs/hotel-gali.sr.htm
https://www.hotel-sinkom.com/
https://www.hotel-sinkom.com/
https://www.hotel-sinkom.com/
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Sin-Kom/213344722100295
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Sin-Kom/213344722100295
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Sin-Kom/213344722100295
https://www.booking.com/hotel/rs/sin-kom.sr.html
https://www.booking.com/hotel/rs/sin-kom.sr.html
https://www.instagram.com/hoteldijana/
https://www.instagram.com/hoteldijana/
https://www.booking.com/hotel/rs/dijana-pirot.sr.html
https://www.booking.com/hotel/rs/dijana-pirot.sr.html
http://www.booking.com/
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Слика 20 - Хотел „Ana Lux Spa“ 

 

Извор:https://www.topirot.com/posts/hotel_analux 

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

двокреветних и трокреветних соба и два апартмана. У склопу хотела налази се и 

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

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

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

пробају пиротске гастрономске специјалитете и на другим местима осим у ресторану 

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

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

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

Стара планина, Завојско језеро, Момчилов град итд. 

Хотел „Sin-Kom“ је удаљен 1 km од центра града. Налази се у близини главне 

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

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

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

надзором. Хотел је најчешће место боравка пословних људи и људи у транзиту, али и 

они који планирају туристичку посету Пироту имају могућност да испробају понуду 

овог хотела. 

 

https://www.topirot.com/posts/hotel_analux
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На Старој планини смештајно-угоститељски објекати су: планинарски дом 

„Бабин Зуб“, Епстурс хотел „Бабин Зуб“, Хотел „Планинарски дом“, одмаралиште 

„Врело“. На селима Старе планине велики број домаћинстава издаје собе и апартмане 

туристима, што говори о одличној материјалној бази која је неопходна за развој сеоског 

туризма. 

Одмаралиште „Врело“ се налази на путу према селу Височка Ржана. То је 

пријатна долина, где се на саставу Брлошке и Јеловичке реке налази планинарско-

туристички спомен дом, посвећен жртвама фашистичког терора. Дом има 12 соба са 33 

лежаја. Поред дома се налази неколико десетина камп-кућица, које су подигле поједине 

радне организације за одмор својих радника. Поред дивне природе и надморске висине 

од око 800m, Врело има и ту предност што се ту магла никада не спушта, као и то што 

се налази на самом путу и има сталну аутобуску везу са Пиротом. 

Слика 21 - Одмаралиште „Врело“ 

 

Извор:https://www.topirot.com/posts/hotel_galivrelo 

Од спортско-рекреативних центара на Старој планини издваја се спортско-

рекреативни центар „Дојкинци“. „Спортско рекреативни центар Дојкинци један је од 

најмодернијих и потпуно опремљених планинарских домова у Србији. Налази се у селу 

Дојкинци, 40-ак километара од града Пирота, на Старој планини и улазу у строге 

природне резервате Парка природе Стара планина. Објекат је у предивном амбијенту, 

поред Дојкиначке реке, на 900  m н.в, повезан асфалтним путем са Пиротом. У близини 

https://www.topirot.com/posts/hotel_galivrelo
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објекта налази се један од најлепших водопада Старе планине, водопад Тупавица, затим 

одмаралиште Врело, рибњак пастрмке, систем стаза за пешачење, планинарење, 

бициклизам и сл. Визитор центар – центар за посетиоце Врело који презентује 

природно и културно наслеђе Парка природе Стара планина. Смештај у објекту 

спортско рекреативног центра Дојкинци намењен је различитим организованим 

групама са 10 и више корисника, студентским, спортским, истраживачким 

организацијама, институцијама и установама културе, планинарским клубовима, 

удружењима, савезима и сличним корисницима. Спортско рекреативни центар 

Дојкинци има 4 групне спаваоне са заједничким купатилима, 2 собе са француским 

лежајем и засебним купатилом, као и полупрофесионална кухиња за припрему хране, 

трпезарија за кориснике дома са 54 места, TV. Максималани смештајни капацитет је 60. 

Употреба кухиње и трпезарије је заједничка за све кориснике планинарског дома 

Дојкинци.“
47

 

Слика 22 - Спортско рекреативни центар Дојкинци 

 

Извор: https://www.topirot.com/plandomdojkinci 

Угоститељских капацитета попут ресторана, кафана, дневних и ноћних кафића, 

свакако има у целокупној понуди Пирота. Понуда је разноврсна, па се за свакога може 

наћи по нешто. Најпознатије су, свакако, кафане којих овом подручју не мањка. Истичу 

се „Варош“ која важи за једну од најбољих кафана у Пироту, где се служе 

специјалитети локалне кухиње, али и други гастрономски специјалитети, затим кафана 
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„Дукат“. Овај угоститељски објекат има дугу традицију и врло је препознатљив свим 

становницима Пирота. У понуди су традиционални пиротски специјалитети, као и 

остали кухињски специјалитети. Треба поменути и ресторан „Големи мост“. Овај 

ресторан добио је име по Великом мосту кога Пироћанци зову Големи мост. Налази се 

поред кеја, па гости ресторана могу уживати у предивном погледу који се пружа на 

реку, уз специјалитете које ресторан нуди. Такође, могу се издвојити и ресторани „Лане 

моје“, „Боем“, „9 мезета“ и још многи други. Треба поменути и посластичару „Рекорд“ 

која има традицију од 1933. године. Ово је најпознатија и најпосећенија посластичара у 

Пироту. Понуда колача је врло богата и разноврсна. 

3.2. Карактеристике туристичког промета 

 

Основне карактеристике туристичког промета у општини Пирот су:  пословни 

боравак као основни мотив доласка, ђачки туризам, доминантан број домаћих 

посетилаца, кратак просечни боравак, низак ниво и временски неравномеран карактер 

искоришћења смештајних капацитета и мала туристичка потрошња која се готово у 

потпуности реализује у угоститељству. 

Графикон 2 – Број долазака и ноћења туриста у Пироту од 2013. до 2017. 

године 

 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија 
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„На Графикону 2 се може видети тенденција раста броја долазака и ноћења 

домаћих и страних туриста у периоду од 2013. до 2017. године. Након проглашења за 

победничку ЕДЕН дестинацију у Србији 2015. године, број долазака иноћења туриста 

на територији града Пирота расте из године угодину. У 2016. години је остварено 

25,43% више долазакадомаћих туриста и чак 56,82% више долазака страних туристау 

односу на 2015. годину. Раст броја долазака домаћих и страних туриста се наставиои у 

2017. години када је евидентирано 8 738 долазака домаћих туриста (раст од 29,50%) и 8 

653 долазака странихтуриста, када је остварен раст од 19,30% више него у 2016. 

години. Бележи се раст туристичког промета и са аспекта броја ноћења. У 2017. години 

евидентирано је 20.037 ноћења домаћих туриста (раст од 48,76%) и 21 269 ноћења 

страних туриста чиме је остварено повећање од 2,01% у односу на 2016. годину.“
48

 

Према подацима Републичког завода за статистику, укупан број туриста у 

општини Пирот 2018. године био је 17.883. Од тога, 8.746. домаћи и 9.137 страни. Исте 

године евидентирано је укупно 39.294 ноћења туриста, од тога 20.823 ноћења домаћих 

и 18.471 ноћења страних туриста. 

Табела 8 – Просечан број ноћења домаћих и страних туриста у општини Пирот 

у периоду од 2011. до 2018. године 

Година Просечан број ноћења 

домаћих туриста 

Просечан број ноћења 

страних туриста 

2011 2,0 2,2 

2014 2,0 3,1 

2018 2,4 2,0 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија 

У Табели 7 приказан је просечан број ноћења домаћих и страних туриста у 

општини Пирот у периоду од 2011. до 2018. године. Просечан број ноћења домаћих 

туриста бележи раст, док је просечан број ноћења страних туриста 2018. године био  

мањи у поређењу са просечним бројем ноћења страних туриста 2011. и 2014. године.  

 

 

 
                                                           
48

Вићентијевић, Д., Ђукић, В. (2018). Изузетне дестинације Европе у Србији: Изазови и шансе у развоју 

туризма, Факултет за спорт и туризам, Нови Сад 
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4. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ПИРОТ 

4.1. Постојеће и могуће врсте туризма у општини Пирот 

 

Општина Пирот располаже великим бројем атрактивности које су потребне за 

развој туризма. Пре свега треба радити на њиховом искоришћавању и презентовању 

како би туризам овог подручја био што развијенији. Највећи потенцијал свакако 

представљају Стара планина и Завојско језеро, који могу деловати и као самостални 

ресурси. Иако су и антропогени туристички ресурси бројни, они се не могу самостално 

појавити на туристичком тржишту, већ као коплементарне туристичке вредности.  

Планински туризам могуће је развијати због близине Старе планине. Планина 

као туристички центар још увек је у фази развоја, али поред постојећих, ради се на 

изградњи смештајних капацитета који, осим саобраћајне инфраструктуре, представљају 

основу за почетак развоја туризма на неком подручју. Стара планина је идеална за 

посете како у зимском, тако и у летњем периоду. Под снегом је готово 5 месеци 

годишње и представља прави рај за љубитеље скијања. На скијалишту „Бабин зуб“ 

налази се четвороседна жичара са покретном траком за укрцавање скијаша, капацитета 

1.400 скијаша на сат, ски лифт капацитета 1.200 скијаша на сат као и дечији ски вртић 

са покретном траком. На „Јабучко равниште“ на Старој планини, налази се прва 

гондола у Србији која превози скијаше од хотела до даљег система жичара. Такође, 

постоји жичара, ски лифт, као и ски стазе које су уређене за скијаше свих категорија. 

На Старој планини постоји и систем за вештачко оснежавање помоћу кога се може 

произвести вештачки снег у случају недостатка природног.  
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Слика 23 – Скијалипште „Бабин зуб“ на Старој планини 

 

Извор: https://www.staraplaninainfo.com/skijaliste/ 

Ловни и риболовни туризам је такође могуће развијати на подручју општине 

Пирот. У југоисточном делу Старе планине налази се ловиште „Стара планина II“, које 

обухвата површину од 40.408 ha. Ловиште је богато животињама, где се могу наћи 

јелен, срна, дивља свиња, медвед, вук, јаребица итд. Риболовни туризам могућ је на 

Нишави, Завојском језеру, Височици и Топлодолској реци. Река Височица и 

Топлодолска река богате су поточном пастрмком. 

Манифестациони туризам је и те како могуће развијати, нарочито у току лета, 

јер се у том периоду организују различити сајмови, такмичења, фестивали и сл. Познате 

манифестације о којима је било речи јесу „Сајам пиротске пеглане кобасице“, 

„Пиротски вашар“, „Међународни фолклорни фестивал“, „Освежење фест“ итд. У току 

лета се организују и бројни концерти познатих извођача што додатно привлачи туристе. 

Обзиром да је саобраћајно – географски положај Пирота врло повољан, он даје 

могућност развоја транзитног туризма. Пирот се налази на ауто-путу Е-80 који 

представља део коридора 10 односно његов крак Ц. Близина границе са Бугарском је 

најзначајнија повољност за развој транзитног туризма, где ће велики број људи из 

Бугарске и Турске сваког дана пролазити кроз Пирот. 

 

 

https://www.staraplaninainfo.com/skijaliste/
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Такође, у општини се могу развијати и следеће врсте туризма: 

- верски туризам; 

- екотуризам; 

- сеоски туризам; 

- пословни туризам; 

- излетничи туризам; 

- омладински туризам... 

Развој ових видова туризма на подручју општине Пирот омогућиће већи број 

како домаћих, тако и страних туриста. То ће директно утицати на повећање броја 

радних места и прихода од туризма, што ће се позитивно одразити на сам развој 

привреде општине. 

 

4.2. SWOT анализа развоја туризма у општини Пирот 

 

SWOT анализа представља један од инструмената који се користи у креирању 

стратегије. Творац анализе je A. S. Humphrey. 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. 
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Табела 9 - SWOT анализа развоја туризма у општини Пирот 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Повољан саобраћајно – 

географски положај 

- Недовољна искоришћеност 

туристичких ресурса 

- Богатство и разноврсност 

природних туристичких ресурса 

- Непостојање организованог 

наступа на тржишту 

- Богато културно – историјско и 

природно наслеђе 

- Одсутност промоције 

туристичких атрактивности 

- Постојање регионалних брендова 

(пеглана кобасица, Пиротски 

качкаваљ... ) 

- Отежана сарадња са 

управљачком структуром над 

туристичким потенцијалима 

- Културне манифестације - Недовољна мобилизација кадрова 

за развој туризма 

- Етнографско наслеђе и 

архитектура 

- Кратак просечан боравак туриста 

- Парк природе Стара Планина  - Недовољно искоришћени 

потенцијали ловног, 

здравственог, излетничког и 

културно-манифестационог 

туризма 

- Велики број потенцијалних 

туристичких локалитета и 

излетишта 

- Недостатак јасно дефинисаног 

туристичког производа 

- Очувана животна средина - Недовољно средстава за 

маркетиншке активности 

- Завојско језеро - Недовољна укљученост 

државних и локалних органа, 

јавних инситуција у развој 

туризма 

- Растући број страних туриста - Недовољна едукација 

становништва о феномену 

туризма 

ШАНСЕ (МОГУЋНОСТИ) ПРЕТЊЕ (ОПАСНОСТИ) 

- Нови крак Коридора 10 и близина 

ЕУ 

- Развој туристичке понуде и 

стварање позитивне слике код 

туриста није једноставан и јефтин 

процес 
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- Регионална и међународна 

сарадња 

- Недостатак финансијских 

средстава за развој и промоцију 

туристичке понуде 

- Сарадња са околним и другим 

општинама 

- Недовољно ангажовање и 

улагање државних органа у развој 

туризма 

- Све веће интересовање за 

специфичним видовима туризма 

(рурални, пословни, верски и сл.) 

- Развој домаће и стране 

конкуренције (јефтиније 

дестинације) 

- Краћи, али чешћи одмори 

запосленог становништва указују 

на посећеност и ван сезоне 

- Недостатак стручних кадрова 

- Могућност развоја екотуризма с 

обзиром на повећану свест 

туриста о заштити животне 

средине 

- Нижи животни стандард 

становништва 

 - Недостатак предузетничког духа 

и маркетиншког начина 

размишљања 

 - Заостајање у технолошком 

развоју 

 

Када је једном утврђено све што подразумева SWOT анализа следећи корак је 

осмислити начин како најбоље искористити снаге и могућности, али и умањити или 

елиминисати слабости и претње. Обзиром да је ово сложен задатак, неопходно је 

овакве послове препустити стручњацима. На основу SWOT анализе утврђено је да:  

- подручје општине Пирот има природне и антропогене услове који су потребни 

за развој туризма; 

- општина Пирот има повољан положај; 

- главни проблем је што претходно наведени природни и антропогени услови 

нису довољно искоришћени нити на адекватан начин представљени на тржишту; 

- за активирање пиротског краја као туристичке дестинације потребна је 

финансијска подршка државних и локалних органа;  
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 - треба остварити сарадњу са суседном државом - Бугарском како би се заједно 

радило на активирању потенцијала Старе планине; 

- треба радити на стварању такве туристичке понуде која ће, у финансијском 

смислу, бити приступачна свим платежним групама туриста... 
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ЗАКЉУЧАК 

  

 

Према критеријумима економске развијености, као што су БДП по становнику, 

висина просечне зараде, стопа незапослености, долази се до закључка да општина 

Пирот спада у групи средње развијених и представља један од центара потенцијалног 

развоја у региону. Општина несопорно поседује значајне туристичке ресурсе на својој 

територији, а заједно са онима у суседним општинама има реалне шансе за добро 

позиционирање на туристичком тржишту. Истичу се следеће врста туризма: планински 

туризам (Стара планина), верски туризам (велики број манастира), културни туризам 

(културно-историсјки споменици, тврђава Кале), манифестациони („Сајам Пиротске 

пеглане кобасице“, „Пиротско културно лето“ и др.), ловни и риболовни туризам, 

сеоски туризам, транзитни туризма, излетнички туризам, омладински... 

Туризам, у досадашњем привредном развоју општине нажалост није био 

третиран као стратегијска грана, нити су у његов развој улагана занчајнија средства. С 

тим је разумљиво што ни приходи од туризма нису учествовали у значајнијој мери у 

укупним приходима општине.  

Развој туризма значајан је за развој општине и свеукупни напредак њеног 

становништва. Из тог разлога потребна су већа улагања у опремање и уређење простора 

и оспособљавање туристичких капацитета за пријем већег броја туриста. Такође, 

пожељно је да се спроводи и одговарајући маркетинг програм туристичке дестинације 

Пирот, заснован на темељно урађеној ситуационој анализи и маркетинг стратегији. 

Своју позицију на туристичкој мапи, општина ће изградити кроз перманентно улагање 

у туристичку инфраструктуру, унапређење туристичке понуде и едукацију грађана. 

Реструктурирање Пиротске привреде је сложен подухват, који се јавља у 

привредним делатностима. Процес реструктуирања би требао да реши проблем 

незапослености становништва. Будући развој привреде, општине Пирот треба да се 

базира на решавању насталих проблема, а највећа вероватноћа за налажење решења је у 

развоју следећих привредих грана: туризам, мала и средња предузећа, трговинска 

делатност и интезивна пољопривредна производња, нарочито воћарства. 

Реконструкција Пиротске привреде треба да буде заснована на ресурсима којима 

пиротски крај располаже и шансама које домаће и страно тржиште отвара за 

потецијалне производе и услуге привреде. Основни економски резултати који се 
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остварују развојем туризма у општини Пирот јесте пре свега активирање туристичких 

потенцијала које општина има. Активирањем туристичких потенцијала, како 

природних, тако и антропогених, омогућиће се квалитетније туристичко привређивањe, 

доћи ће до упошљавања прометних, туристичких и других комплементарних 

капацитета. 

Основни циљеви развоја туризма на територији општине Пирот су: очување и 

унапређивање туристичких и других ресурса, креирање туристичких вредности кроз 

интегралан туристички производ, развој комплементарних видова туризма, подизање 

нивоа квалитета туристичких и угоститељских услуга, развијање туристичког имиџа о 

Пироту као туристичкој дестинацији, припрема предузетника и других носиоца 

туристичке понуде итд. Остварење ових циљева заједно, у дугом року, резултираће 

већи привредни развој општине. 

Визија развоја туризма у општини Пирот представља пружање укупног 

задовољства туриста кроз квалитет и квантитет понуђених туристичких и пратећих 

услуга уз складан друштвени, привредни и културни развој туристичке дестинације. 

Овако дефинисана визија туристичке дестинације Пирот одражава фазу животног 

циклуса туристичке индустрије, омогућава остваривање циљева паралелно са 

остваривањем економских циљева и уважава већи утицај социо-културних фактора. 
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