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УВОД 

Пирот се први пут помиње у 2. веку, у римској географској карти Tabula 

Pentingeriana, под именом Turres, што значи кула мотриља.1  

У 14. веку Пирот се, први пут, помиње под овим именом.2 Име Пирот настало 

је тако што је латинска реч Turres замењена грчком Pirgos, која има исто значење - 

кула. Пирот је у другој половини 14. века био важно стратегијско место у држави кнеза 

Лазара. Пироћанци, на челу са пиротским војводом Дмитром Војихновићем, међу 

којима је највише било Височана, учествовали су у Косовској бици, на десном крилу 

српске војске и сви су изгинули.3 Крај 1877. године донео је Пироту коначно 

ослобођење од Турака, и Пирот је почео привредно да се развија и представљао је неку 

врсту економског центра. Цветала је трговина, а нарочито трговина живом стоком и 

сточним производима. Пирот је добио Позоришну дружину, отворена је јавна 

библиотека, основане су основне и средње школе, најпре Трговачко занатлијска, а 

потом и Гимназија, а са њима повећао се и број писмених људи.  

Током Другог светског рата Пирот је након кратког боравка Немаца, 

препуштен бугарским фашистичким трупама. Пирот је био поробљен, и почела је 

тешка борба за ослобођење. Коначно након три и по године терора и ропства Пирот је 

дочекао толико жељену слободу.4 

Некадашњи градић сиротиње и беде са бурном историјом данас је 

административни, привредни и културно-просветни центар Горњег Понишавља.  

Услед бурне историје пиротски крај је богат културно-историјским 

споменицима, које поред природних драгоцености, чине најмлађи град Србије, 

великим потенцијалом на туристичкој мапи Србије. Ипак, највећу пажњу туриста 

привлаче манифестације гастрономског типа. 

Туристички потенцијал Пирота није у потупности искоришћен, пре свега због 

лоше инфраструктуре, недовољне свести о значају туризма и недовољне промоције 

Пирота као туристичке дестинације на новим каналима дистрибуције.  

 
1 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
2 Николић, К. Историја Пирота, Музеј Понишавља, Пирот, 1973. 
3 Петровић, С., Историја града Пирота, Пиротски зборник бр.22, 1996. 
4 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
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Коришћење нових канала дистрибуције је услов конкурентности, а у томе се 

посебно истиче употреба друштвених мрежа. Корисници најпопуларнијих друштвених 

мрежа се броје у милијардама, што представља огромну базу будућих, потенцијалних 

гостију. Уз правилну употребу свих промотивних алата које друштвене мреже, а 

посебно Facebook и Instagram нуде својим корисницима, туристички субјекти имају 

прилику да за мало новца придобију велику публику и направе „бум“ у свом 

пословању. Без коришћења друштвених мрежа, у времену компјутера, мобилних 

телефона и апликација, опстанак на туристичком тржишту је скоро немогућ.  

Предмет истраживања овог рада је анализа утицаја друштвених медија на 

развој конкурентности Пирота као туристичке дестинације. У мору друштвених мрежа, 

биће анализиран утицај неколико њих, које су најпопуларније па самим тим и 

најбитније у интернет кампањама, а то су Facebook, Instagram, Youtube и Twiter.  

Циљ рада је да дескрипцијом, анализом и синтезом постојећих података укаже 

на значај елемената туристичке понуде Пирота и ниво употребе промотивних 

активности путем друштвених мрежа у циљу унапређења конкурентности туристичке 

дестинације Пирот. 

Рад се састоји из четири дела. У првом су описане природно-географске и 

културне одлике Пирота. Други део ће се односити на конкурентност Пирота на 

туристичкком тржишту уз преглед туристичког промета, смештајних капацитета и 

туристичких производа. У трећем делу је анализиран појам и развој друштвених 

мрежа, као и њихов значај за туризам. Четврти део рада се бави анализом утицаја 

четири најпопуларније друштвене мреже на развој конкурентности Пирота, и 

промоцију туристичке понуде Пирота. 
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1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ И КУЛТУРНЕ ОДЛИКЕ 

ПИРОТА 

1.1. Физичко-географске карактеристике 

1.1.1. Географски положај  

Постављен на капији Истока и Запада, град Пирот је одувек био домаћин 

различитим народима. Долазећи у Пирот добијали су прилику да започну нови живот, 

а они који су их дочекивали, добијали су могућност да упознају неку нову културу и 

нове погледе на свет и живот. Пирот јесте мали европски град на југоистоку Србије али 

са веома богатом културном традицијом и бурном историјом.  

Под појмом географски положај, подразумева се положај неке тачке или 

ареала Земљине површине у односу на територије и објекте који се налазе ван тог 

пункта или ареала. Он лежи у истоименој котлини са географским координатама: 

430907 северне географске ширине и 223506 источне географске дужине.5 

Удаљеност Пирота од престонице Србије је 306 km, од Ниша 70 km, граничног прелаза 

Градина 35 km и Софије, главног града Бугарске 70 km. Пирот заузима површину од 

1.235 km2 и граничи се са Бугарском и општинама Димитровград, Књажевац, Бела 

паланка и Бабушница. 

Саобраћајно – географски положај представља положај неке тачке или ареала 

на Земљиној површини у односу на главне путне правце - друмске, водене и ваздушне. 

Саобраћајно-географски положај града Пирота сматра се повољним. Пирот је одувек 

био и остао транзитни град, као мост између два континета.6 Кроз Пирот пролази део 

ауто-пута Е-80 који води од Ниша до границе са Бугарском. Ауто-пут Е-80 представља 

део Коридора 10, односно његов крак Ц, па се често због тога каже да је Пирот „капија 

истока и капија запада“. Магистрални пут М-9 повезује Пирот са Лесковцем, Косовом 

и Метохијом и Црном Гором. Железнички саобраћај је заостао и неконкурентан, па 

тако железничка пруга Београд – Софија - Истанбул нема већег значаја у туризму. 

 
5 Ћирић, Ј., Географски положај и границе Пирота и пиротског региона, Пиротски зборник 

бр.3, Пирот, 1971. 
6 Станковић, С., Транзитна функција Пирота, Пиротски зборник бр.16, Пирот, 1989. 
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Присуство аеродрома у Софији и новообновљени аеродром у Нишу биће у наредном 

периоду све важнији за туризам овог краја. 

Туристичко - географски положај је географска категорија која приказује 

односе појединих атракција и места према правцима туристичких кретања. 

Туристичко-географски положај Пирота сматра се повољним јер град и његова 

околина обилују разноврсним туристичким мотивима и објектима. Северно и 

североисточно од града је Стара планина, на југу и југозападу Пиротска котлина са 

огранцима Влашке и Суве планине, док северозапад ове котлине окружују Сврљишке 

планине.7 

1.1.2. Рељеф 

Пиротска котлина је тектонског порекла и олигоцене старости. Њену геолошку 

основу чине претежно кречњаци разноврсног састава и старости. Ова плодна, обрађена 

и густо насељена котлина је дугачка 14 km, а широка 2-4 km. Издуженог је облика и 

протеже се долином реке Нишаве све до брда Сарлаха у пределу Пирота. Од Сарлаха, 

најистуренијег дела планине Белаве, рачва се у два правца. Један пространији пружа се 

на запад и завршава се код села Блата, а други, ужи, наставља се долином Нишаве, 

задржавајући свој ранији правац. Границу Пиротске котлине на истоку чини село 

Суково, а у правцу северозапада села Станичење и Црноклиште. Пиротску котлину са 

севера и истока затварају брда Провалија и Прчевац, масиви Црног врха и Басаре и 

висораван Тепош, а са југа и запада простране висоравни у подножју планине Стола и 

између ове планине и планине Белаве.8 

Стара планина је један од највећих и најгоростаснијих планинских масива на 

Балкану и представља једну од наших најлепших планина. Спада у веначне планине и 

њен западни део припада Србији. Дугачка је 550 km. Она обухвата североисточни део 

општине Пирот, а њен највиши врх Миџор такође се налази на територији општине 

Пирот и то је једна од предности пиротског краја. Најважнији врхови су Миџор, 

Дупљак, Големи камик, Бабин зуб, Вражја глава.9 Рељеф Старе планине је веома 

специфичан, геолошки и тектонски сложен. Виши делови планине су изграђени од 

мезозојских кречњака, а котлински делови су испуњени речним и језерским 

 
7 Чомић, Ђ., Јовић., Поповић., Основе туризма, Београд, 2008. 
8 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
9 Исто. 
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седиментима. Клима на Старој планини је континентална планинска што значи да су 

лета кратка и свежа, а зиме дуге и хладне.10 Под снегом је скоро пет месеци годишње. 

Слика 1. Стара планина 

 

 (Извор: Источна Србија, Стара планина, доступно на: https://yellshops.com/proizvod/istocna-srbija-stara-

planina/, приступљено:21.10.2020. 

Мало је планина у Србији које пружају лепе и далеке видике као што их пружа 

Миџор. Један од највиших врхова Србије има висину од 2.169 m. Удаљен је од Пирота 

35 km. Миџор се према нашој страни спушта благо, а према Бугарској стрмо. Овај врх 

је го, нема пуно шума, планинска трава и папрати су главна вегетација. Чине га црвени 

пешчари који су од удара планинских киша и ветрова добили тамнију боју. Са Миџора 

се пружа видик на стотине километара далеко у нашу земљу и Бугарску. Када је време 

лепо у даљини се назире сребрнаста трака Дунава.11 

Природни резерват, Бабин зуб, представља један од најлепших крајолика 

Старе планине. Налази се на надморској висини од 1.758 m. Настао је деловањем 

различитих врста ерозија. У односу на остале пределе издваја се и по томе што је 

околина Бабиног зуба без вегетације. У околини се налазе извори хладне воде. Бабин 

зуб је погодан за зимско-рекреативне активности.12 

 
10 Пројекат: Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона, 

Истраживање и анализа очувања биодиверзитета на Старој планини – у прекограничном региону – 

Србија, ретке и заштићене врсте, модели и методи локалног и регионалног очувања биодиверзитета, 

доступно на: https://www.pirot.rs/downloads/projekti/karaula/Biodiverzitet.pdf  
11 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
12 Станковић, С., Пирот и околина- запис о завичају, Слобода, Пирот, 1996. 

https://yellshops.com/proizvod/istocna-srbija-stara-planina/
https://yellshops.com/proizvod/istocna-srbija-stara-planina/
https://www.pirot.rs/downloads/projekti/karaula/Biodiverzitet.pdf
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Стара планина је 1997. године проглашена за Парк природе, као изузетно 

вредно подручје са аспекта разноврсности биљног и животињског света и њихових 

заједница. Површина Парка природе Стара планина је 114.332 ha.13 

Североисточно од Пирота налази се планина Видлич. Њен највиши врх је 

Басарски камен (1.377 m) са кога се пружа диван поглед на читаву Пиротску котлину. 

Налази се између Нишаве и Височице. За ову планину се може рећи да представља 

предграђе Старе планине. На Видличу се налази један од најлепших видиковаца у 

Србији, Козји камен (1.181 m).14 

Слика 2. Поглед на Завојско језеро са видиковца Козји камен 

 

Фото: М. Тошић 

На југу Пирота налази се Влашка планина, коју од планине Гребен одваја 

река Јерма, чинећи тако дивну и живописну клисуру. Највиши врх Влашке планине је 

Паница висок 1.443 m. Планина је дуга 6 km. Добила је име по селу Власи у чијој се 

близини налази. На северним огранцима Влашке планине налази се пећина Ветрена 

дупка која представља хоризонтални, врелски део сложеног пећинског система. То је 

 
13Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018.  
14 Видлич (Козји камен 1181 m, Басарски камен 1376m), доступно 

на:https://planine.net/srbija/istocna-srbija/vidlic-kozji-kamen-1181-m-basarski-kamen-1376-m/, приступљено: 

22.10.2020. 

https://planine.net/srbija/istocna-srbija/vidlic-kozji-kamen-1181-m-basarski-kamen-1376-m/
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тунелска речна пећина усечена у кредним кречњацима. Пећина је дуга око 4 km. 

Подељена је у пет дворана и веома је занимљива и атрактивна због свог пећинског 

накита. Пећина није до краја испитана и још увек није у потпуности приступачна 

посетиоцима. Назив Ветрена добила је због хладног ваздуха који дува из ње. Према 

легенди међутим, назив је добила по девојци Ветрени у коју је био загледан један 

Турчин. Девојка није желела да пође за њега и сакрила се у пећини изнад села. Турци 

су тражили девојку и са фењерима су ушли у пећину не би ли је нашли, а када су им се 

фењери погасили они су одустали од потраге. Бег, ипак није хтео да одустане и остао је 

да је тражи по мраку. Према легенди и бег и девојка су се изгубили у пећини и никад 

нису изашли из ње.15 

Планина Белава са својим истуреним органком Сарлахом налази се западно 

од Пирота и представља крајњи источни део Суве планине. Ова планина је мала по 

свом пространству, релативно је ниска и има све одлике крашког рељефа. Њен највиши 

врх је Кардашица на 946 m. 

У близини Пирота има више пећина, увала и вртача. Највећа пећина је 

Владикине плоче, која има дужину 660 m, а поред ње издвајају се Мишја, Велика 

пећина, Водена пећина, пећина Топлица, Пертлашка пећина код Смиловских језера, 

која је богата пећинским накитом и друге. 

1.1.3. Клима  

Клима у Пироту је умерено континентална. Одликује се влажним и пријатним 

пролећима, топлим летима, благим и дугим јесенима и јаким зимама. У непосредној 

околини Пирота налазе се средње високе планине са субалпском и планинском 

климом. Са ових планина се обавља редовна измена планинског и котлинског ваздуха, 

тако да је проветреност Пирота, иако се налази у котлини, добра, а магле су ретке.16 

На основу података о климатским елементима на простору Пиротске котлине у 

периоду од 1961. до 2000. године, средња годишња температура ваздуха у Пироту је 

10,7 С. Најтоплији месец је јул (20,6 С), док је најхладнији месец јануар (-0,5 С). 

Годишња амплитуда средње температуре износи 22,3 С и јесен је топлија од пролећа. 

Та појава је условљена закашњењем температурног максимума. Летње температуре су 

 
15 Јовановић Б., Ризница пиротске баштине, Слобода, Пирот, 1994. 
16 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
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стабилније од зимских. Са повећањем надморске висине температура опада. На већим 

надморским висинама, односно у планинском подручју овог краја карактеристичне су 

негативне средње месечне температуре ваздуха (од средине новембра до средине 

априла наредне године).17 

1.1.4. Хидрографија 

Док већи број градова у Србији пати од недостатка пијаће воде, за Пирот се 

може рећи да има велике резерве веома квалитетне воде за пиће. Доказано је да се 

Пиротска колина налази на језеру на великој дубини, са здравом, пијаћом водом 

константне температуре од 12С до 14С. До стварања подземног језера дошло је 

низом природних околности. Котлина је са источне стране затворена кречњаком и 

обронцима Старе планине и Влашке планине, Каменичког виса и планином Белавом. 

Крашка врела по ободу и дну Пиротске котлине, и у изворишту Височице, су 

површински наставак подземних токова понорница. Понорске воде учествују и у 

храњењу термалних извора, те се у Пиротској котлини налази чак пет термално-

минералних извора: три извора бањице - Пиротска, Крупачка и Чубрина, Даг-бањица у 

долини Градашничке реке и Влашка бањица у долини Јерме. Даг-бањица се налази на 

пет километара од Пирота. Главни извор лековите воде има температуру од 30 C. 

Воде Даг-бањице садрже уран и стронцијум и спадају у радиоактивне. Извори су 

коришћени као лечилишта још у римско доба, а сада су делимично уређени.18 

Сви водени токови на територији града Пирота чине њену хидрографску 

мрежу. Пиротски крај богат је топлим и хладним изворима, као и подземним водама, 

крашким врелима, мочварама, потоцима, рекама. Као значајан хидрографски објекат са 

пуно потенцијала издваја се и Завојско језеро. 

Нишава је најдужа и највећа притока реке Мораве. То је уједно и највећа река 

која протиче кроз Пирот. Она настаје од Гинске и Врбнице у Бугарској, испод врха 

Ком на Старој планини. Дужина реке је 218 km, а кроз нашу земљу протиче дужином 

 
17 Миловановић, Б., Ристић Вакањац, В., Клима Пиротске котлине, Пиротски зборник бр. 39, 

Пирот, 2014. 
18 Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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од 151 km. Преко општине Пирот тече око 27 km. Главне притоке су јој Темска и 

Јерма.19 

Слика 3. Кеј крај Нишаве 

 

  Фото: М.Тошић 

Најпознатија геолошка формација коју ствара Нишава је Сићевачка клисура, 

између Беле паланке и Нишке бање. Река Нишава са уређеним кејом дели град на два 

дела, Тијабару и Пазар, са просторно културно историјским целинама, које спајају 

мостови Газела, Големи, пешачки „Љубавни“ и тзв. „Нови мост“ на другом рингу. Део 

тока Нишаве који пролази кроз Пирот најстарије је и најпосећеније природно 

купалиште у округу20. Нишава је брза и релативно чиста река коју насељавају шаран, 

караш, бабушка, клен, бодорка, белица, и др.21 

Лева притока Нишаве је река Јерма. Она настаје од четири мала планинска 

потока, која извиру неколико километара од Влашког језера. Она 19 km тече на нашој 

територији и код села Стразимировци пресеца државну границу између наше земље и 

Бугарске и следећа 24 km тече преко бугарске територије да би се опет код Звоначке 

бање вратила на нашу територију и текла нашом територијом још 30 km до испод села 

 
19 Јовичић, Д., Национална туристичка географија, Ниш, 2010. 
20Сајт туристичке организације Пирот, доступно на: https://www.topirot.com/posts/kej_kupaliste, 

приступљено: 22.10.2020.  
21 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 

https://www.topirot.com/posts/kej_kupaliste
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Суково, где се улива у Нишаву. Кањон реке Јерме један је од најлеших и 

најживописнијих у Србији. 

Десна притока Нишаве је Градашничка река. Ова река која у свом горњем 

току носи назив Добродолска река, дуга је 17 km. Она се усекла у веома лепе кањоне. 

Најлепши кањон Градашничке реке пружа се од села Градашница узводно од села 

Доброг Дола. Њен најлепши део зове се Бањица. Овде се кречњачке стене вертикално 

уздижу и до 300 m изнад реке на дужини од неколико километара. 

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

је 84 km, а кроз Србију протиче у дужини од 69 km. Настаје у Бугарској од неколико 

малих планинских токова. У Бугарској носи назив Комштичка река. Назив јој се мења 

када протиче кроз Висок и Височку Ржану. Река Височица од села Рсовци до села 

Паклештица у дужини од 2 km протиче кроз дивљи кањон који се зове Владикина 

плоча. Стрме камене литице уздижу се и до 400 метара изнад реке. Након уливања 

Топлодолске реке, Височица постаје Темштица, назив добија по селу кроз које 

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

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

Рудињска и Клајћа. Већа лева притока је Покровштица.22 

Река Височица је до 25. фебруара 1963. године, била позната само малом броју 

људи. Познаваоци географије, знали су је као брзу планинску реку, која је на више 

места у свом кориту издубила џиновске лонце. Међутим тог фебруара почело је да 

клизи земљиште којим је преграђена долина Височице и за неколико дана створено је 

језеро. Потопљено је село Завој у коме је до тада живело 208 домаћинстава. Са 

стварањем језера, одвијала се и надљудска борба за спас села, а затим и земљане бране 

која је претила да ће да поруши све пред собом. Височица и Завојско језеро (које је 

добило име по мртвом селу) данас нису непознати. Језеро се налази на 17 km северно 

од Пирота, на средњем току Височице. Дуго је 17 km и широко 300 m. Максимална 

дубина језера је 60 m. Одликује се чистом и прозирном водом. Језеро првенствено 

служи за покретање генератора хидроелектране „Пирот“, међутим многи га сматрају и 

важном туристичком дестинацијом.23 

 
22Станковић, С., Пирот и околина- запис о завичају, Слобода, Пирот, 1996. 
23Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
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Слика 4. Завојско језеро 

 

 
 Фото: М. Тошић 

Крупачко језеро је добило назив по селу поред кога се налази. Дугачко је око 

2 km, а просечна ширина му је око 200 m. Језеро добија воду из великог броја извора, 

од којих је највећи Ћошка. Вода отиче из језера и улива се у Нишаву код села Крупца. 

Језеро је обрасло трском и шеваром. Местимично је дубоко и преко 5 m. У језеру живи 

неколико врста риба, међутим због загађености њихов број се смањује. Велики број 

биљака које се овде налазе описане су у „Црвеној књизи флоре Србије 1“ као крајње 

угрожене врсте. У најхладнијим месецима, језеро посећују лабудови који су права 

атракција како за мештане тако и за посетиоце. Чак и током најхладнијих дана и 

најнижих температура језеро се не леди због тога што на једној од обала постоји јак 

термални извор воде.24 

Трећина свих водопада у Србији налазе се на западној страни Старе планине. 

Највиши водопади су: Пиљски, висок 64 m, други водопад по висини у Србији. Налази 

се код села Топли До. Смештен је у неприступачном и шумовитом пределу испод врха 

Пиљ на Пиљском потоку. Налази се на надморској висини од 1.450 m. Чунгуљски, 

налази се на Топлодолској реци, такође у близини села Топли До. Водопад је висок 43 

m и смештен је на надморској висини од 1.400 m. Добио је име по планинском врху 

 
24 Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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Чунгуљ у чијем се подножју и налази. Није приступачан и обилазак се врши 

искључиво у пратњи водича. Куртулски водопад налази се на пар стотина метара од 

Јаворске реке у близини села Топли До. Висина Куртулског водопада износи 27 m. 

Обилазак је могућ искључиво у пратњи водича. Тупавица се налази у близини села 

Дојкинци, у делу Старе планине који се зове Висок. Тупавица је један од 

најприступачнијих водопада Старе планине, што га чини веома посећеним. Посебну 

атракцију представља зими када се цео водопад заледи.25 

Слика 5. Водопад Тупавица 

 

 
 Извор: Стара планина/Дојкинци, Арбиње, водопад Тупавица, доступно на:https://staraplanina-

babinzub.info/stara-planina-dojkinci-arbinje-vodopad-tupavica-24-avgusta/, приступљено 20.10.2020. 

1.1.5. Биљни и животињски свет 

Пиротски крај је један од најзначајнијих центара биодиверзитета у Србији јер 

се налази у средишњем делу Балканског полуострва. На подручју града, а као резултат 

великих разлика у надморској висини, рељефу, клими и геолошкој подлози веома су 

развијене биљне заједнице. Заступљена су три типа вегетације, ливадско-пашњачки, 

пашњачки и шумски. У ливадско-пашњачкој вегетацији заступљени су класасте траве, 

лековито и коровско биље, као и неке реликтне врсте. Шумски покривач обухвата око 

41% укупне површине Пиротске котлине. Доминирају храстове, четинарске и букове 

шуме.  

 
25Сајт туристичке организације Пирот, доступно на: 

https://www.topirot.com/destinacije/vodopadi, приступљено: 20.10.2020. 

https://staraplanina-babinzub.info/stara-planina-dojkinci-arbinje-vodopad-tupavica-24-avgusta/
https://staraplanina-babinzub.info/stara-planina-dojkinci-arbinje-vodopad-tupavica-24-avgusta/
https://www.topirot.com/destinacije/vodopadi
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Од укупног броја регистрованих птица у Србији (око 360 врста) на подручју 

града Пирота борави преко 200 врста, што је више од 55 % у нашој земљи. Птице 

бораве на компензационом базену Хидроелектране Пирот, чији режим рада омогућава 

стални доток хранљивих материја које се овде таложе у виду финог муља, и у том 

муљу се развијају и биљке којима се ове птице хране. Ушати гњурац и кудрави 

пеликан су ретке врсте птица које се на просторима наше земље срећу једном у 

неколико година.26  

Разноврсности биљног и животињског света у Пиротском крају доприноси 

Стара планина која спада у флористички богатија подручја Србије са 1.190 биљних 

врста и подврста у оквиру којих је 115 ендемичних, 147 угрожених и 40 заштићених, 

од којих се посебно издвајају: патуљаста перуника, планинска саса, гороцвет, косовски 

божур, жбунаста јова, росуља, планински јавор, шумски љиљан, тресавски каћун. 

Биљни покривач ове планине чине 52 биљне заједнице. Вегетација обилује 

разноврсним жбунастим, шумским, ливадским, пашњачким и тресавским заједницама. 

У висинским вегетацијским зонама истичу се: храстов, буков и смрчев појас, појас 

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

кривуља. Поред зимзеленог дрвећа расту и буква, цер, храст, граб, бреза и др. 

Тресавске заједнице су најзаступљеније у буковим и четинарским шумама на Јабучком 

равништу, Дојкином врелу и у пределу Арбиња. Строги природни резервати на Старој 

планини су: „Драганиште“, са шумом смрке, „Браткова страна“, високопланинске 

заједнице смрче, ниске клеке и боровнице, „Копрен“, налазиште биљака из породице 

месождерки, „Вражја глава“, где се одвија спонтани развој и сукцесија више биљних 

врста, посебно планинског јавора, „Три чуке“, једина субалпска заједница бора 

кривуља, „Смрче“ (Арбиње), са најочуванијом шумом смрке у Србији и треставским и 

сфагнумским заједницама и „Голема река“, права букова прашума.  

Фауну Старе планине чини 116 врста лептира, 18 врста херпетофауне (шест 

врста водоземаца и 12 врста гмизаваца), а ихтиофауну чине 26 врста. Диверзитет птица 

је међу највећим на Балкану, са стаништима 150 врста гнездарица од укупно 200 

птичјих врста, па је тако Стара планина у Регистру подручја од међународног значаја 

за птице Европе. На Старој планини живи и 30 врста сисара међу којима се истичу: 

 
26Завод за заштиту природе Србије, О књизи „Птице Пирота“, доступно на: 

https://www.zzps.rs/wp/o-knjizi-ptice-pirota-u-pirotu/, приступљено: 22.10.2020. 

https://www.zzps.rs/wp/o-knjizi-ptice-pirota-u-pirotu/
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текуница, снежна волухарица, рис и медвед. У ловишту на источним падинама Старе 

планине лове се срна, лисица, дивља свиња, вук и јелен.27 

1.2. Становништво  

Према попису становништва из 2011. године у Пиротском округу живи 92.479 

лица, а у самој општини Пирот 57.928. од тог броја 65% чини градско становништво. 

Просечна густина насељености града износи 47ст/km2, а просечан број чланова по 

домаћинству је 2,85. Забележен је константан пад у броју становника од 1981. године 

па до данас. На основу пописа из 2011. године, закључујемо да је за 10 година број 

становника смањен за 5.863 људи, а у округу за 13.175.  

Полна структура становништва према попису из 2011. године приближна је 

просеку у Србији и чини је 49,75% жена и 50,25 % мушкараца. Старосна структура је 

претрпела значајне промене и то у прилог пораста особа старијих од 60 година, који 

чине 28 % од укупног становништва. На основу критеријума Популационе комисије 

Организације Уједињених Нација, под старим становништвом сматра се оно које има 

учешће старијих веће од 7 %. Град Пирот је захваћен овим процесом због значајног 

удела старије популације у укупном броју становника. Радно способна популација 

чини око 65 % становништва, али учешће незапослених у њој је око 20 %. 

Етничку структуру Пирота чини 91,89 % Срба, 4,47 % Ромa, 0,95 % Бугарa. 

Остале етничке групе су заступљене у далеко мањем проценту. Просечна старост 

становништва је 44,2 године (43,4 код мушкараца и 45 код жена).28 

1.3. Привреда  

Југоисточна Србија спада у најслабије развијене регионе у земљи. Према 

последњем попису у Пироту је било 39.293 радно способних људи, међутим од тог 

броја само 32.289 (82,1 %) обавља неку пословну активност. Удео жена у укупном 

броју запослених је 44,7 %. У привреду града, као и у туризму није било значајнијих 

улагања, па није ни дошло до профилисане и организоване туристичке понуде. Касна и 

неуспешна приватизација 2000-их година, довела је до краха привреде Пирота, када су 

 
27Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
28Основни демографски подаци општине Пирот, доступно на: 

https://www.pirot.org.rs/images/foto-galerija/demografski_podaci.pdf, приступљено: 19.10.2020.  

https://www.pirot.org.rs/images/foto-galerija/demografski_podaci.pdf
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многи Пироћанци остали без посла. Јавна предузећа чији је град Пирот оснивач су: ЈП 

„Комуналац“, ЈП „Водовод и канализација“, ЈКП „Градска топлана“, ЈП за планирање и 

уређивање грађевинског земљишта и ЈКП „Регионална депонија Пирот“. Као 

доминантна привредна делатност у Пироту истиче се индустрија и запошљава преко 

15% од укупног броја запослених. Њено учешће у укупном друшвеном производу 

привреде је 50%. После индустрије, највећи број предузећа је у трговини (38,5%), 

затим следе Прерађивачки сектор (24,3%), Грађевинарство (7,2%), Саобраћај и 

ускладиштење (7%), Пољопривреда, шумарство и рибарство (6,5%). Као највећи 

приватни привредни субјекти истичу се Tigar Tyres у власништву француске фирме 

Michelin од 2009. године који је трећи српски извозник према подацима из 2019. 

године29, затим следе Слободна зона Пирот, Тигар АД и др.30  

1.4. Културно-историјска баштина града Пирота  

Културно наслеђе Пирота представља јединствену културну вредност и кроз 

њега се види културни, друштвени и цивилизацијски развој овог града. Његова 

вредност је условљена временом трајања, развојем окружења у смислу промене начина 

живота других народа. Кроз Пирот су пролазили многи народи и у њему су остављали 

своје материјалне трагове. Староварошка урбана структура настала је у периоду од 

1840. године па до краја 19. века. Основна карактеристика његове урбане структуре је 

подељеност на две целине, Пазар и Тијабару, које раздваја река Нишава.31 

Од културно историјских споменика у Пироту истичу се тврђава Кале, 

споменик ослободицима Пирота од Турака, чесма Гушевица, грчко војничко грбље из 

Првог светског рата, музеј Понишавља Пирот, као и многобројни манастири из 

општине Пирот по којима је Пирот познат као „Мали Јерусалим“. 

1.4.1. Тврђава Кале 

На улазу у град из правца Ниша, налазе се импозантне рушевине 

средњевековног утврђења. Вероватно је да је подигнут на темељима некадашњег 

 
29 Нова листа највећих извозника у 2019, доступно на: https://plutonlogistics.com/izvoznici/nova-

lista-najvecih-izvoznika-u-2019/, приступљено 19.10.2020. 
30 Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
31 Васић Петровић, Е., Староварошка архитектура Пирота, Гласник друштва конзерватора 

Србије, бр. 34, Београд, 2010.  

https://plutonlogistics.com/izvoznici/nova-lista-najvecih-izvoznika-u-2019/
https://plutonlogistics.com/izvoznici/nova-lista-najvecih-izvoznika-u-2019/


~ 16 ~ 
 

римског утврђења. Прелазио је из руке у руку разних освајача, који су га рушили, 

дограђивали и преправљали. Градић је неправилног геометријског облика, облика 

неправилног петоугаоника и ограђен је дебелим каменим зидом. Око зида је канал са 

водом.32 Археолошким истраживањем је утврђено да је овде постојало насеље још пре 

5.000 година, а откривени су и други трагови из енеолита и гвозденог доба, Антике, 

Ране Византије и средњег века. Данас је под заштитом државе, а под његовим 

зидинама је једно од најлепших шеталишта у Пироту.33 

Слика 6. А) Тврђава Кале или Момчилов град; Б) Музеј Понишавља 

 

 Извор: https://www.facebook.com/gradpirot010/photos/a.330478010383047/3045716862192468); Извор: 

https://www.muzejisrbije.rs/2018/04/20/muzej-ponisavlja-u-pirotu/ 

1.4.2. Музеј Понишавља 

У варошкој кући породице Јовановић у којој је рођен најбогатији и 

најугледнији трговац из 19. века Христа Јовановић, познатији као Мали Риста, данас је 

Музеј Понишавља. Ова репрезентативна грађевина сведочи о духу једног времена и 

представља најочуванији споменик традиционалне архитектуре Пирота. Музеј припада 

категорији завичајних музеја комплексног типа. У њему су богате збирке народних 

ношњи, пиротских ћилима, грнчарије, намештаја и копије фресака из оближњих 

манастира и други оригинални експонати. Од 1953. године, кућа је под заштитом 

државе, а од 1979. године је споменик културе од изузетног значаја.34 

 
32 Ћирић, М., Пирот – водич кроз град и околину, Слобода, Пирот, 1967. 
33 Исто. 
34Сајт Музеја Понишавља Пирот, доступно на: https://muzejpirot.com/o-kuci/, 

приступљено:20.10.2020. 

https://www.facebook.com/gradpirot010/photos/a.330478010383047/3045716862192468
https://www.muzejisrbije.rs/2018/04/20/muzej-ponisavlja-u-pirotu/
https://muzejpirot.com/o-kuci/
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1.4.3. Пирот – „Мали Јерусалим“ 

У Пиротском округу сачувано је више вредних манастира и цркви са 

занимљивим садржајима. На територији града Пирота налазе се три веће цркве. То су 

Саборна црква у Тијабари, црква Рођење Христово у Пазару и црква Светог Петра и 

Павла у селу Рсовци. Поред њих на подручју општине има још 38 цркви, које се налазе 

у пиротским селима. 

Саборна црква у Тијабари саграђена је 1870. године и назива се још и Нова 

црква и посвећена је празнику Успење пресвете Богородице. Црква је саграђена 

захваљујући добровољним прилозима хришћанског народа, па се може рећи да је ова 

црква задужбина радника и занатлија. 

Црква у Пазару или Стара црква, посвећена празнику Христовог рођења. 

Саграђена је 1834. године на темељима старије цркве. Због своје архитектонске и 

историјске вредности она је проглашена за културно добро 1986. године. 

Црква Светог Петра и Павла се налази у атару села Рсовци. Смештена је у 

пећини 22 km од Пирота. Црква је настала у 8. веку и јединствена је због фреске под 

називом Исус Младенац (Ћелави Исус). Црква је под заштитом државе од 1981. 

године. 

На територији града Пирота налази се девет манастира. Најпознатији је 

Погановски манастир (Манастир Светог Јована Богослова), који је под заштитом 

UNESCO-a, затим Суковски манастир (Манастир Свете Богородице из 18. века), 

Манастир Св. Ђорђа (Темска, из 14. века), Манастир Св. Илије (Рсовци, из друге 

половине 19. века), Манастир Пресвете Богородице (Височка Ржана, из 18. века), 

Манастир Св. Јован Крститељ (село Крупац, из 18. века), манастир Св. Марије 

Магдалине (Чиниглавци, саграђен 1858. године), Манастир Св. Никола (Планиница, из 

16. века) и Манастир Св. Онуфрија (Базовик).35 

Манастир Светог Јована Богослова је из 14. века и налази се у општини 

Димитровград, на 25 km од Пирота, на обали Јерме. Галерија фресака површине око 

360 m2 спада у највиша сликарска остварења 15. века на Балкану. Под заштитом је 

 
35 Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 



~ 18 ~ 
 

државе од 1948. године, а 1979. године је проглашен за културно добро од великог 

значаја. 

Манастир Свете Богородице налази се код села Суково, 18 km од Пирота. 

Саграђен је на темељима старијег храма. Живописан је 1869. године, али је у 

иконографији веома интригантна јединствена фреска Св. Христифора са магарећом 

главом по легенди, била раније насликана на зиду првобитног храма. Манастир је под 

заштитом државе од 1968. године. 

Манастир Светог Ђорђа, код села Темска саграђен је у 14. веку на месту 

првобитног храма из 11. века. Овај манастир је имао важну улогу у образовању 

становништва пиротског округа. Наиме, јеромонах Ћесарије је по доласку из 

Хиландара основао 1836. године прву школу у околини и почео је са описмењавањем 

мештана. У башти манастира се данас гаје лековите биљке и по традиционалним 

рецептурама спремају се мелеми и тоници, биљни препарати и чајеви. 

Од културног значаја за Пиротски крај су и сеоски амбијенти и народна 

архитектура у селима Топли До, Гостуша („Камено село“), Славиња, Дојкинци, 

Росомач и друга.36 

1.5. Симболи града Пирота 

Пирот је вековима био познат као трговачка и занатска варош. Грнчарско 

лончарски еснафи постојали су још током 14. века. Осим по занатским производима по 

којима је био чувен, Пирот се издвајао и прочуо и по сточарству у руралним 

областима, и производима од млека и меса. Данас као најпознатији симболи града 

издвајају се: пиротски ћилим, пиротска грнчарија, пиротски качкаваљ, пиротска 

пеглана кобасица и пиротски говор. 

Пиротски ћилим је неизбежан и оригиналан сувенир града. Током векова 

најважнија занатска делатност у Пироту било је ћилимарство. Да се у Пироту развије 

ћилимарство вероватно је допринело то што је у средњем веку на Старој планини било 

много оваца које су давале добар, а јефтин материјал за ткање.37 Реч ћилим, означава 

вунену тканину с кудељном или вуненом основом. Ручна израда заснивала се на 

 
36Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
37 Николић, К. Историја Пирота, Музеј Понишавља, Пирот, 1973. 
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традиционалним знањима уз употребу природног материјала, вуне од оваца из 

пиротског краја. За почетак ове делатности сматра се 16. век, да би у 19. веку, пиротски 

ћилим достигао највише техничке и естетске вредности. Данас је ово занат којим се 

бави мали број људи, па су они који постоје права вредност. Од 2002. године пиротски 

ћилим је као производ заштићен од стране Завода за интелектуалну својину, а на 

основу Закона о географским ознакама порекла по Елаборату у коме су прецизно 

дефинисани критеријуми за израду оригиналног пиротског ћилима са 95 шара и 122 

елемента.38 

Пиротска грнчарија је још један занат карактеристичан за пиротски крај. 

Грне, по коме је занат добио име је суд коришћен за кување јела на отвореном 

огњишту. Пирот је био центар грнчарског заната у Србији. Пиротску грнчарију 

карактерише црвена глина и складне боје са урезивањем кругова и цик-цак линија. 

Највише су се производила посуђа за преношење и чување течности, предмети за 

кућну употребу, играчке за децу, а касније је почела производња украсне грнчарије. 

Пиротска грнчарија је најпознатија у Србији, а веома је позната и у Европи.39  

Пиротски качкаваљ је један од најпознатијих гастрономских симбола града 

на Нишави, поред белог сира, ђубека, пеглане кобасице и пиротског јагњета. Ово је 

врста тврдог сира и верује се да су грчки сточари у другој половини 19. века 

подучавали становнике села Висока да прерађују млеко и праве качкаваљ. У Пироту се 

налази Млекарска школа, једина на Балкану, у којој се качкаваљ прави по 

традиционалној рецептури од крављег, овчијег или мешаног млека. Пиротски качкаваљ 

је заштићен ознаком географског порекла. 

Пеглана кобасица, врхунски специјалитет, производи се од најквалитетнијег 

меса умешаног са зачинима. Сматра се да потиче из периода Турака, чему у прилог 

говори чињеница да се за прављење пеглане кобасице не употребљава свињско месо. 

За спремање се користи козије, јунеће и овчије месо, које се потом пегла и суши на 

промаји. У Пироту је 2011. године одржано прво Светско првенство у прављењу 

 
38 Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
39Сајт туристичке организације Пирот, доступно на: https://www.topirot.com/posts/grncarija, 

приступљено:22.10.2020. 

https://www.topirot.com/posts/grncarija
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пеглане кобасице, да би касније ова манифестација прерасла у Сајам пеглане 

кобасице.40  

Пиротски говор представља нематеријално етнографско наслеђе и од велике 

је важности. Пиротски говор припада призренско-тимочком дијалекту. У њему постоје 

два падежа, номинатив и акузатив. Јединствени пиротски говор један је од 

традиционалних симбола града и већини је препознатљив мада не и разумљив.41 

  

 
40Красојевић, Б.,Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, град 

Пирот, Пирот, 2018. 
41 Исто. 
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2. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ПИРОТА КАО 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

2.1. Појам туристичке дестинације 

Етимолошко одређење појма „дестинација“ (лат. destinacio-одређење; destinare 

-одредити), у контексту туристичке тражње и понуде, указује да се ради о просторном 

одредишту. У туристичку терминологију улази посредством ваздушног промета где се 

користи за означавање последње - крајње, терминалне тачке путовања. Имајући то у 

виду може се рећи да „у туризму дестинација означава локалитет, место, регију, 

скупину регија, земљу, (па чак и скупину земаља и континент) као одредиште 

туристичког путовања. Развој концепта туристичке дестинације има своје исходиште у 

појму туристичког места, при чему већина аутора истиче његове најважније атрибуте: 

привлачну снагу, интензитет посета, те остваривање одређене потрошње и по тој 

основи егзистенције локалног становништва“.42 

Често се термин дестинација користи као синоним за туристичко место, иако 

туристичко место нема снагу, и не може да уобличи туристичку понуду као туристичка 

дестинација. 

 Туристичку понуду често није могуће организовати на нивоу једног насеља 

или бање, као на нивоу туристичке дестинације, што управо говори о темељном 

значају дестинације у развоју туризма. Због тога се дестинација не мора односити само 

на једно одређено место оивичено границама, већ се под туристичком дестинацијом 

подразумева „мање или више заокружена географска целина која располаже 

атрактивним, комуникативним и рецептивним факторима тј. свим оним природним, 

друштвеним, антропогеним, културно-историјским, саобраћајним и др. претпоставкама 

за смештај, исхрану, забаву, разоноду и рекреацију (тј. изграђена туристичка 

понуда)“.43 

Вујовић и сарадници дефинишу туристичку дестинацију као: „део простора 

одређене регије, зоне или земљине површине који располаже атрактивним објектима 

 
42 Дулчић, А., Управљање развојем туризма, Мате, Загреб, 2001, стр. 119. 
43 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Чигоја штампа, Београд, 1995, 

стр. 5-6. 
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неорганског (рељеф, тло, клима, вода), органског (људи, биљке, животиње) и 

антропогеног (етнографске, културно-историјске и друге вредности, продукте људске 

руке) порекла и уз добро осмишљену и изграђену инфра и супраструктуру има добро 

организовану и квалитетну туристичку понуду“.44 Различитост дефиниција туристичке 

дестинације често произлази из аспеката са којих се полази у дефинисању, 

субјективности истраживача - аутора, затим амбијенталних елемената којима одређени 

простор располаже итд. 

Од свих наведених дефиниција туристичке дестинације, као најприхватљивија 

може се издвојити дефиниција познатих теоретичара Буркарта и Медлика који 

туристичку дестинацију дефинишу као: „географску јединицу коју посећују туристи 

као самостални туристички центар, село, градић или велики град-метрополу, покрајину 

или регију, острво, државу или континент“.45 

2.2. Конкурентност Пирота као туристичке дестинације 

Под конкурентношћу туристичке дестинације може се сматрати њена 

способност да повећа туристичку потрошњу, да привлачи значајно више туриста 

обезбеђујући им искуства која их задовољавају и која се памте и да истовремено то 

чини на профитабилан начин уз побољшавање благостања становника дестинације и 

чување природног блага дестинације за будуће генерације.46 

Разматрање питања конкурентности туристичке дестинације почива на 

чињеници да је доживљај односно искуство које туриста стиче у туристичкој 

дестинацији битан саставни део укупне вредности за кориснике туристичких услуга 

односно туристе. 

Конкурентну способност туристичке дестинације треба посматрати кроз 

следеће принципе:47  

• оријентација према туристима,  

• процесна оријентација,  

 
44 Вујовић, С., Цвијановић, Д., Штетић, С., Дестинацијски концепт развоја туризма, Институт 

за економику пољопривреде, Београд, 2012, стр. 100. 
45 Burkart, J., Medlik, S., Tourism, Heineman, London, 1974, p.152. 
46 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 
47 Магаш, Д., Водеб, К., Задел, З., Менаџмент туристичке организације и дестинације, 

Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Ријека, 2018. 
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• оријентација на тимски рад,  

• оријентација на квалитету, али као склад између гостију, носитеља 

понуде и припадника локалне заједнице.  

Поред конкурентске способности туристичке дестинације, неминовно је 

прецизирати конкурентске предности и компаративне предности туристичке 

дестинације. Већина аутора, која се бави проблемима конкурентности, сматра да се 

конкурентна предност односи на способност државе и других институција да додају 

нове вредности природним елементима понуде. Природне вредности називамо 

компаративним предностима у које убрајамо климу, крајолик, плаже, еколошка 

подручја и слично, док изведену понуду чине најчешће разни инфраструктурни и 

супраструктурни елементи. Према томе, конкурентску предност туристичке 

дестинације можемо дефинисати као способност менаџмента туристичке дестинације 

да на свим нивоима развија и оптимално комбинује изведене и природне елементе 

туристичке понуде. 

Конкурентност туристичке дестинације је њена способност да своје ресурсе, 

односно туристичке атракције користи дугорочно успешно. Основа конкурентности је 

дакле у диференцијацији. При томе морамо знати одговор на следећа два питања: „У 

чему смо најбољи?“ и „Зашто туристи долазе к нама?“. Најчешћи извори 

конкурентских предности су:48 

• природа,  

• традиција (гастрономија),  

• култура,  

• уметност,  

• обележја простора,  

• технологија,  

• и посебно људи. 

У наставку рада ћемо конкурентност Пирота као туристичке дестинације 

представити кроз:  

• туристички промет,  

• туристички производ,  

• стање смештајних капацитета и  

 
48 Магаш, Д., Водеб, К., Задел, З., Менаџмент туристичке организације и дестинације, 

Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Ријека, 2018. 
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• SWOT анализу Пирота.  

2.2.1. Туристички промет Пирота 

Обим туристичког промета и квалитет услуга условљени су бројем и 

структуром смештајних и угоститељских објеката, дужином и квалитетом 

саобраћајница, стањем саобраћајних средстава и пословањем рецептивних 

туристичких агенција, што пресудно утиче на рентабилност пословања у туризму. 

Графикон 1. Укупан број долазака и ноћења туриста у граду Пироту у периоду од 

2010. до 2019. године 

 

Извор: РЗСС  

У посматраном, десетогодишњем, периоду, приметан је константан раст у 

броју долазака туриста и износи у просеку 18,6% , док је у погледу ноћења туриста 

ситуација променљива. Највише долазака било је 2019. године 28.720, док је највећи 

пораст долазака остварен 2017. године, чак 45,81% више у односу на 2016. годину. 

Са аспекта броја ноћења, у посматраном периоду, ситуација је променљива, са 

сталним падовима и растом. Највише ноћења остварено је 2017. године, 48.413, што 

представља раст од чак 54% у односу на 2016. годину, када је број ноћења туриста у 

Пироту износио 31.457. 
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Графикон 2. Број долазака домаћих и страних туриста у граду Пироту у периоду 

од 2010. до 2019. године 

 

Извор: РЗСС  

Од 2012. године приметан је континуиран раст у броју долазака како домаћих, 

тако и страних туриста. У 2016. години број долазака домаћих туриста повећан је за 

24,43%, а страних туриста за чак 51,92% у односу на 2015. годину. Овај тренд је 

настављен и у 2017. години, када је остварено 10.353 долазака домаћих туриста (34,7% 

више него у 2016. години) и 12.842 долазака страних туриста, односно, 56,19% више 

него у 2016. години. И током 2018. године је приметан пораст броја туриста у односу 

на претходну годину, како домаћих (7%), тако и страних (8,7%) туриста. У току 2019. 

године, забележен је до сада највећи број долазака туриста, када је остварено 12.634 

долазака домаћих туриста (14% више него у 2018.) и 16.086 долазака страних туриста, 

односно 15% више него у 2018. години.  
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Графикон 3. Број ноћења домаћих и страних туриста у граду Пироту у периоду од 

2010. до 2019. године 

 

Извор: РЗСС  

Према броју ноћења од 2015. до 2019. године уочава се сталан раст домаћих и 

страних туриста. Нагли раст броја ноћења домаћих туриста бележи се од 2011. године, 

када је било чак 89,77% ноћења више него у 2010. години. Након тога је, током 2012. и 

2013. године приметан нагли пад броја ноћења домаћих туриста, да би у периоду од 

2014. до 2019. он опет био у сталном расту, али не на нивоу из 2011. године. У 

посматраном периоду од 2014. до 2019. године, уочава се континуиран раст броја 

ноћења домаћих туриста који се у просеку повећавао за 23,93% годишње. У 2015. 

години евидентирано је 12.363 ноћења домаћих туриста, односно, раст од 5,6% у 

односу на 2014. Раст се наставио и у 2016. години, када је остварено 15.069 ноћења 

домаћих туриста (што представља раст од 21,89% у односу на 2015. годину). Током 

2017. године је остварено 22.076 ноћења домаћих туриста, што представља раст од 

46,5% у односу на претходну годину. Раст је приметан и током 2018. године, када је 

остварено 23.401 ноћења, што, у односу на претходну годину, представља раст од 6%. 

Током 2019. године приметан је благи пад у броју ноћења домаћих туриста. Наиме, 

било је 22.792 ноћења, што представља пад од 2,6% у односу на 2018. годину. 

Прави „бум“ ноћења страних туриста остварен је у 2012. години, са порастом 

од 241,3%, односно са 4.783 на 16.324 ноћења. Током 2013. је приметан пад броја 

ноћења страних туриста за 42%. Наредне године је поново дошло до раста од 77%, 
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односно 16.615 ноћења у односу на 9.381 ноћење забележено током 2013. У 2015. 

години је такође приметан пад у броју ноћења, док је током 2016. и 2017. забележен 

раст. Највише ноћења страних туриста, у посматраном периоду, регистровано је током 

2017. године, чак 26.337. Током 2018. и 2019. године је приметан благи пад у односу на 

2017. годину. 

Без обзира на променљиве резултате, евидентно је да Пирот постаје све 

атрактивнија дестинација не само за домаће, већ и за стране туристе. 

Графикон 4. Структура страних туриста у граду Пироту у периоду од 2013. до 

2017. године 

 

Извор: РЗЗС Србије Одељење статистике у Нишу 

Најзаступљенији страни туристи који посећују град Пирот су Бугари, који 

остварују и највећи број ноћења у континуитету. Међутим, просечна дужина боравка 

ових туриста у периоду од 2013. до 2016. године износила је тек 1,28 дана. Евидентан 

је и пораст броја немачких, француских, финских и мађарских туриста. Од јануара до 

октобра 2017. године значајан број ноћења 5.673, забележили су туристи из Аустрије, 

готово једну трећину (31,72%), од укупно остварених ноћења страних туриста.  

Мада бугарске туристе највише привлачи гастрономија и забава у Пироту, они 

као и већина других туриста из најзаступљенијих земаља, одређен број ноћења 
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остварују захваљујући понуди Старе планине у зимским месецима. Ова тенденција се 

једним делом преноси и на остале месеце у години, те је неопходно понудити 

атрактивније садржаје у области туризма специјалних интересовања, еко, етно и 

манифестационог туризма и то не само у планинском подручју, већ и у самом граду.  

Од користи било би оснивање рецептивне туристичке агенције, организатора 

путовања, која би у комерцијалном смислу објединила и промовисала туристичку 

понуду овог краја. Сарадња једне туристичке агенције тог типа, са ТО града Пирота, 

иницијативним туристичким агенцијама из Србије и земљама Западног Балкана, 

сигурно би повећала видљивост и туристички промет ове туристичке дестинације. 

Од марта 2020. године, услед пандемије Covid-19 страних туриста у Пироту 

скоро да није било.  

2.3. Туристички производ Пирота 

Туристичке производе можемо дефинисати као појединачне услуге или 

скупове услуга које туристима пружају одређене користи. Дакле, кад је реч о 

обликовању туристичког производа треба имати у виду чињеницу да је производ само 

оно што за њега (госта) представља производ. 

Различити аутори у неким детаљима различито тумаче шта чини туристички 

производ дестинације који ће задовољити потребе туриста, али сви се слажу да је то 

скуп материјалних и нематеријалних елемената који морају чинити целину са циљем 

привлачења што већег броја туриста, али и остваривања задовољства туриста тим 

производом.49 

Мада Пирот са околином има велике потенцијале за развој више видова 

туристичких производа, основна препрека његовом развоју је мали број стручних 

кадрова у туризму и неадекватна туристичка инфраструктура и супраструктура.  

 
49 Магаш, Д., Водеб, К., Задел, З., Менаџмент туристичке организације и дестинације, 

Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Ријека, 2018. 
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2.3.1. Дефинисање постојећих и потенцијалних туристичких 

производа 

Према резултатима истраживања спроведеног 2017. године, за потребе израде 

Програма развоја туризма града Пирота 2018-2022, идентификовани су кључни 

производи потенцијалне туристичке понуде. Туристичке производе можемо поделити 

на примарне, секундарне и терцијарне.50 

Примарни туристички производи су они производи који би требало да буду у 

главном фокусу туристичког развоја и маркетинга подручја, са уделом од 50-60% у 

укупном туристичком промету подручја (мерено бројем ноћења туриста). 

Секундарни туристички производи су они производи који би требало да се 

развијају и промовишу истовремено са развојем и маркетингом примарних 

туристичких производа, са уделом од 30-40% у укупном туристичком промету 

подручја (мерено бројем ноћења туриста) те доприносећи производној 

диференцијацији подручја и комплементарности са примарним туристичким 

производима. 

Терцијарни туристички производи су они производи које би требало развијати 

и промовисати као значајне тржишне нише (мали, али снажни тржишни сегменти), са 

уделом од највише 10% у укупном туристичком промету подручја (мерено бројем 

ноћења туриста), доприносећи производној диференцијацији подручја, али и 

надопуњавајући одређене примарне и секундарне туристичке производе. 

Као примарни туристички производи града Пирота наводе се:51 

• Манифестације (привредне, културно-уметничке, спортске и дечије), 

• Културни туризам (базиран на материјалном и нематеријалном 

наслеђу), 

• Тематске туристичке руте (културне руте, гастрономске, руте ракије и 

сл.), 

• Туризам специјалних интересовања. 

Секундарни туристички производи су:  

 
50 Штетић С., Шимичевић Д., Ницић М., Менаџмент туристичке дестинације, Монографија, 

Српско географско друштво, Београд, 2009. 
51 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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• етнотуризам,  

• планински и  

• рурални туризам.  

2.3.1.1. Манифестације 

Туристички производ манифестације је највише препознат као производ који 

треба даље развијати. Пирот је познат по привредним манифестацијама од којих су 

најпосећеније: Сајам пиротске пеглане кобасице, Фестивал сира и качкаваља, Сајам 

меда и пчелиних производа, Фестивал Старопланинских јела, Национална Колонија 

ткања и сл. Учесници наведених манифестација су најпознатији локални произвођачи, 

а простори за дегустацију намењени гостима и мимо манифестација, постоје у кафани 

„Боем“ (дегустација пеглане кобасице), Млекарској школи (дегустација качкаваља).  

План града Пирота јесте да у наредних пет година развије бар још једну 

манифестацију културно забавног карактера као фактора привлачности тражње, коју 

би првенствено посећивали млади из земље и региона. Осим главног садржаја 

(музичких концерата и представа на отвореном), манифестацију би требало да прати 

више садржаја у оквиру Момчиловог града (изложбе, перформанси, спектакли 

светлости и сенке, витешке игре).52 

Табела 1. Облици туристичког производа Манифестације 

1. Културно туристичке манифестације 

2. Привредне и еногастрономске 

манифестације 

 

• Пиротско културно лето (од 1. јула до 31. 

августа),  када се организују културно – 

уметнички програми по целом граду у 

циљу разоноде и забаве локалног 

становништва и гостију. Најзначајнији 

догађаји током Пиротског културног лета 

су:  Међународни фолклорни фестивал (од 

2005. године), „Мото скуп“,  „Освежење 

фест“ 

• Традиционални пиротски вашар (28-30. 8.) 

једна је од најстаријих манифестација, 

која је била позната по продаји 

јединствених пиротских ћилима.  

• Ликовна колонија  

• Сајам пиротске пеглане кобасице 

организује се сваког јануара од 2011. 

године у сврху такмичења у прављењу 

пеглане кобасице и промоције производа. 

Бира се победник.  

• „Риболовачки котлић“,  

• „Пиротска јагњијада“ (Крупац),  

• Дани хлеба и сира,  

• Фестивал сира и качкаваља,  

• Фестивал старопланинских јела,  

• Дарови нетакнуте природе,  

• Изложба вина и ракије (Извор) 

 
52 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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• Национална ткачка колонија 

3. Спортски догађаји 4. Остале манифестације 

• Рафтинг на Нишави,  

• Дани здравља,  

• Пливање за Часни крст,  

• Женска авантуристичка трка на Старој 

планини,  

• Божићна школа спортова,  

• Копрен 24 часа,  

• Аутдор фестивал Јерма… 

• Светски дан снега ( World snow day),  

• Првенство града Пирота у скијању 

“Жцков Меморијал“ 

• Сајмови лова и риболова,  

• Салон књиге и графике,  

• Сајам сувенира, пчеларских производа, 

цвећа,  

• Међународни научно истраживачки камп 

„Стара планина“,  

• Изложба грнчарских производа,  

• Међународно такмичење у риболову 

(Завојско језеро),  

• Међународно такмичење у мушичарењу 

итд. 

 

Слика 7. Манифестације у Пироту 

 

Извор: ТО Пирот 

2.3.1.2. Културни туризам 

Kултурни туризам доприноси повећању атрактивности и квалитета туристичке 

понуде, степена сатисфакције корисника услуга и прихода локалних заједница. 
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Осмишљавањем културно-туристичког производа обогаћује се основни производ, 

креира имиџ туристичке дестинације, повећава потрошња, дужина боравка и 

задовољство боравком.  

Туризам заснован на непокретном културном наслеђу подразумева посете 

споменицима културе, музејима, историјским и верским местима, археолошким 

локалитетима. На територији града Пирота постоји више непокретних културних 

добара која изазивају велико интересовање туриста и као таква представљају значајан 

туристички производ: 

• Момчилов град- Тврђава Кале, 

• Музеј Понишавља- кућа малог Ристе,  

• Црква Рођења Христовог, 

• Саборна црква у Тијабари, 

• Манастир Свете Богородице (Суковски манастир),  

• најстарија и најмистериознија пећинска Црква Светог Петра и Павла,  

• Манастир Светог Јована Богослова (Поганово). 

У Момчиловом граду и музеју Понишавља потребно је што чешће снимати 

филмове и ТВ серије. При интерпретацији наслеђа неопходно је користити модел 

storytelling-а (приповедања), анимацију, историјске приче, легенде и митове. 

У Музеј Понишавља потребно је увести интерпретацију наслеђа преко living 

heritage модела уз помоћ костимираног Малог Ристе који ће посетиоце кроз приче 

водити кроз изложбу.53 

Црква Светог Петра и Павла, смештена у пећини, на брду изнад села Рсовци, 

последњих година изазива све веће интересовање туриста. У њој се налази фреска 

ћелавог Исуса Младенца, јединствена у свету. 

 

 

 

 

 
53 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 



~ 33 ~ 
 

Слика 8. Манастир Св. Петра и Павла, село Рсовци, Стара планина (пећинска црква) 

 
Извор: ТО Пирот 

2.3.1.3. Туризам специјалних интересовања 

Ова врста туризма се заснива на путовањима ради упражњавања одређених 

активности на отвореном и посебног доживљаја, у складу са специфичним 

интересовањима појединаца или група. Специјални интереси су сет туристичке понуде 

намењене туристима који желе да развијају своја сопствена интересовања и посећују 

места и локације која су у директној вези са њиховим личним интересовањима 

(припрема хране, „велнес на отвореном“ разни хобији као што је оријентириг, риболов, 

мушичарење, пешачење, брање лековитог биља, роњење, проучавање кањона и сл. ). 

Програми се деле на тзв. грубе (hard) и благе (soft) активности. Од грубих 

активности најчешће се практикују: вожња кануом и кајаком, проучавање кањона и 

пећина, плaнински бициклизам, планинарење, дуготрајно ходање узбрдо (trekking), 

рафтинг, слободно пењање (free climbing) итд.  

Код благих активности преовлађују: камповање, пешачење по обележеним 

стазама (hiking), бициклизам, јахање, лов, риболов, речне експедиције, разне 

активности у природи итд.54 

 

 

 

 
54 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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Слика 9. Out door активности на Старој планини 

 

Извор: ТО Пирот 

2.3.1.4. Рурални туризам 

Овај туристички производ је од посебног значаја за развој туризма Републике 

Србије. На територији коју обухвата општина Пирот рурални туризам је још увек у 

фази развоја, што имплицира да би у наредном средњорочном периоду у њега требало 

више инвестирати, уз запошљавање локалног, првенствено руралног становништва и 

јачање предузетништва. Сеоски туризам има добре основе за развој, нарочито због 

очуване изворности руралних простора која повећава њихову туристичку вредност. 

Међутим, нека села се налазе на надморским висинама испод 500 m, немају прилазне 

путеве, задовољавајућу опремљеност, пратеће објекте и сл. Стога су неопходна 

одређена улагања и мере при решавању водоснабдевања, изградњи прилазних путева, 

телефонских веза, здравствене службе, хигијене кућа, уређености дворишта, 

парковских површина, културно-историјских споменика, боље презентације 

нематеријалног наслеђа (обичаја, фолклора), продаје сувенира, отварања трговинских 

радњи, квалитетније и разноврсније понуде, обуке мештана за обављање послова у 

туризму итд. 

Облици сеоског туризма као туристичког производа у подручју Пирота су:55 

 
55 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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• Туризам на сеоским домаћинствима (агротуризам), нуди услуге хране, пића 

и садржаја са сопственог или суседних пољопривредног газдинства са 

територије исте општине; 

• Активности у природи у руралним местима (одмор и рекреација у природи, 

излети у сеоске пределе, упознавање и уживање у начину живота на селу). 

Посебно значајна у том погледу су старопланинска села Гостуша, Топли До, 

Дојкинци, Рсовци итд. 

Слика 10. Село Гостуша, „Камено село“ 

 

Извор: ТО Пирот 

Укључивањем туриста у свакодневне практичне активности чланова сеоске 

заједнице, облици руралног живота би сами по себи постали туристичка атракција кроз 

искуство и доживљај гостију. Туристима би требало понудити на продају аутентичне 

производе (грнчарију, производе млекарства, вуне, дрвета, дивље, лековито и зачинско 

биље и њихове прерађевине, мед и производе од меда, суво месо, поврће и воће, 

печурке, шумске плодове, зимницу). У понуди се могу наћи и разне експедиције на 

тему флоре, фауне, орнитологије, хидрологије, спелеологије и друго, те шетње 

маркираним планинским, бициклистичким, јахачким стазама, рекреативне и спортске 

активности, бављење старим занатима, брање шумских плодова, лековитог и зачинског 

биља, симулације обичаја и игара, представе на бази митова и легенди овог краја и 

друго, уз дегустацију старопланинске јагњетине и пиротског качкаваља од домаће овце 

праменке. 
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2.3.1.5. Планински туризам 

Ова врста туризма обухвата низ активности за љубитеље природе и чистог 

ваздуха, планинаре, алпинисте, спелеологе. Стара планина има статус добра од 

изванредног значаја и спада у прву категорију природних богатстава, а 1997. године 

проглашена је за Парк природе. У Просторном плану РС, ова планина је сврстана у I 

категорију будућих туристичких центара, са нагласком на простор око „Бабиног зуба“.  

Лепи пејзажи, стрме падине, оштри успони, водопади, поља, шуме са богатим 

плодовима, пружају могућност за развој различитих облика првенствено активног 

туризма. На висини од 1.100 до 1.900 m, снег се задржава и до пет месеци годишње, 

што омогућава дуже стазе за алпско скијање и развој рекреативног и спортског 

туризма. На овој планини је потребно понудити садржаје за четири годишња доба.56 

На Старој планини, у оквиру планинског туризма, тренутно су у понуди: 

• пешачке стазе „Бабин зуб“ и „Миџор“, 

• пешачке стазе у кањону Јерме,  

• hiking, плaнински бициклизам, планинарење, дуготрајно ходање узбрдо 

(trekking) и остале активности уз локалног водича, 

• такмичења у мушичарењу на брзим планинским рекама, 

• скијање. 

2.3.2. Циљана географска тржишта  

Циљно тржиште, односно аудиторијум, сачињавају циљне групе туриста, 

посредници у продаји, доносиоци одлука и утицајни појединци, односно групе, 

представници медија, локално становништво, запослени у предузећу туристичке 

привреде и други типови јавности.57  

Као најважније циљно тржиште се издваја домаће тржиште, затим тржишта 

бивших југословенских држава (Хрватска, Македонија, Црна Гора, Босна и 

Херцеговина, Словенија), као и тржишта земаља чланица Европске Уније.  

 
56 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
57 Попеску, Ј., Маркетинг у туризму и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, 

2018. 
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Што се тиче туризма заснованог на непокретном културном наслеђу, као 

циљна тржишта препознате су и Турска, Русија, Швајцарска. 

2.3.3. Циљни сегменти 

Туристичка привреда и дестинације су схватиле да на тржишту постоји више 

различитих типова привремених посетилаца. Они стога настоје да групишу потрошаче 

који су по одређеним карактеристикама исти или слични (нпр. пол, старосна група, 

образовање, животни стил итд.). При том су групе, посматране према истим 

критеријумима, међусобно значајно различите. Те групе се називају тржишни 

сегменти, а сам поступак груписања сегментација. Тим сегментима се прилагођавају 

постојећи, или развијају и нуде нови туристички производи, диференцирају цене, 

бирају различити начини продаје и креирају различите промотивне кампање.58 

Зависно од облика туристичког производа, разликују се и циљни сегменти. Као 

најважнији циљни сегменти препознати су родитељи са децом, затим деца, млади 

парови без деце, индивидуалци. У случају манифестација, руралног и културног 

туризма као циљни сегмент је препозната још и старија популација 65+. Док су у 

случају туризма специјалних интересовања и планинског туризма, као циљни сегмент, 

поред осталих, препознати још и тинејџери.59 

2.3.4. Канали продаје 

Канале продаје у туризму можемо поделити на традиционалне и канале 

продаје засноване на Интернету. Традиционални канали продаје, односно 

дистрибуције се односе на обезбеђивање куповине од стране масовног туристичког 

тржишта кроз мрежу туристичких агенција. Састоје се од: директних канала од 

потрошача до произвођача, туристичких организација у улози канала, посредника 

(туристичке агенције), итд. 

Увођењем Интернета започела је промена. Сада потрошачи имају велики 

избор дигиталних канала помоћу којих могу добити информације и обавити 

резервације путовања. 

 
58 Његован, З., Економика туризма и сеоског туризма, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2016. 
59 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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Канали продаје су такође јако интересантни са погледа друштвених мрежа јер 

се друштвене мреже све више употребљавају као директни канали продаје туристичких 

производа. На овај начин сам корисник лако може доћи до жељених информација и 

брзо и лако извршити резервацију, или добити линк који ће их усмерити на сајт 

жељене дестинације или туристичког пакета.60 

Канали дистрибуције које користи ТО Пирот су:61 

• Пружање информација и директна дистрибуција услуга у оквиру ТО 

Пирот и ТИЦ-а,  

• Интернет дистрибуција информација о месту одржавања 

манифестација, (on line пријављивање учесника манифестација, 

резервације смештаја у хотелима и приватним смештајним 

капацитетима), 

• Наступ на сајмовима, 

• Радио и ТВ, 

• Сарадња са организаторима путовања у земљи и иностранству 

укључивањем Пирота у њихове каталоге, 

• Интернет презентације и друштвене мреже. 

2.4. Анализа смештајних капацитета  

Сви смештајни капацитети сврстани су у две групе: основни и 

комплементарни. Основни смештајни капацитети обухватају хотеле, мотеле, пансионе 

и преноћишта, док комплементарни укључују: хостеле, изнајмљене собе, апартмане и 

куће, кампове, планинске куће и домове, омладинска одмаралишта, итд. У оквиру 

основних смештајних капацитета Пирота доминирају хотели и преноћишта, док код 

комплементарних капацитета најзначајније учешће имају изнајмљене собе, апартмани 

и куће. 

Основни смештајни капацитети су опремљенији од комплементарних, те је 

њихова искоришћеност већа, док се комплементарни смештајни капацитети ретко 

користе ван сезоне. Најискоришћенији су смештајни капацитети у хотелима који не 

зависе у већој мери од туристичке сезоне. Укупно посматрано, искоришћеност 

смештајних капацитета града Пирота је недовољна, што је последица још увек малог 

 
60 Buhalis, D., Molinaroli, E., Entrepreneurial networks in the Italian eTourism, Information 

Technology and Tourism, 5(3), 2003, 175-184. 
61 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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обима туристичког промета, ниског степена коришћења смештајних капацитета на 

годишњем нивоу и сезонских колебања.  

На простору града Пирота углавном има довољно лежаја у основним, 

претежно градским, али не и у комплементарним смештајним објектима, првенствено у 

руралном подручју. Због тога је од великог значаја недавно отварање реновираног 

спортско рекреативног центра планинарског дома „Дојкинци“.62  

У претходних 15 година усвојени су многи правилници којима се уређује 

категоризација угоститељских објеката за смештај. Тако је седам држава, чланица ЕУ 

усагласило своје стандарде за категоризацију хотела, а њихов пример следи и Србија, 

што је имплементирано новим Правилником о стандардима за категоризацију 

угоститељских објеката за смештај усвојеним 2012.63 На основу ове категоризације 

врши се класификација смештајних капацитета са коришћењем звездица, максимално 

пет за обележевање хотела и туристичких насеља, максимално четири за куће, 

апартмане, камп, сеоско туристичко домаћинство и максимално 3 за обележавање соба 

и пансиона. 

У Пироту је још увек је развијеније угоститељство, намењено првенствено 

локалном становништву, него хотелијерство, за потребе туриста и пословних људи. 

Међутим, већина угоститељских објеката, посебно кафана, има одговарајући ниво 

услуга и добар квалитет хране и пића, чему умногоме доприноси све веће присуство 

иностраних, посебно бугарских туриста.  

На територији Пирота тренутно постоји 49 смештајних објеката, са 268 

смештајних јединица и 637 лежајева. 

 

 

 

 
62 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
63 Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај, Службени 

гласник РС бр.41/2010, 103/2010 и 99/2012, доступно на:  https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3e957faf-5a6c-421d-9305-0a34fc91f419, приступљено: 20.10.2020. 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3e957faf-5a6c-421d-9305-0a34fc91f419
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3e957faf-5a6c-421d-9305-0a34fc91f419
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Табела 2. Смештајни капацитети на територији града Пирота у 2020. 

години 

Врста 

смештајних 

капацитета 

Категорија Укупан број 

смештајних 

објеката по 

врстама 

Број лежаја у 

смештајним 

јединицама 

Број 

смештајних 

јединица 

Хотели **/***/**** 5 266 137 

Преноћишта  5 192 54 

Приватни 

смештај (собе) 

*/**/*** 19 89 41 

Приватни 

смештај 

(апартмани) 

*/** 13 55 20 

Приватни 

смештај (куће) 

*/** 7 35 16 

Укупно  49 637 268 

 

Извор: https://www.topirot.com/ 

У Пироту тренутно постоји 5 хотелских објеката, који располажу са укупно 

137 соба и 266 смештајних капацитета у лежајевима. До 2018. године у функцији је био 

и хотел „СтарА“ на Старој планини, на 12 km од Пирота, који је био у власништву 

компаније „Тигар“. После продаје, овај хотел, који је имао око 50 лежајева, није у 

функцији, а најављено је рушење постојећег и зидање потупно новог објекта.  

Табела 3. Смештајни капацитети хотела у Пироту 

Назив хотела Категорија Број лежаја у 

смештајним 

јединицама 

Број 

смештајних 

јединица 

Ana lux Spa **** 116 55 

Дијана ** 26 13 

Син-ком *** 52 19 

Гали ** 40 27 

Алма ** 32 23 

   Извор: Интернет презентације и рецепције хотела  

Хотел „Ana lux Spa“ у центру града, који поседује 55 климатизованих 

смештајних јединица различите структуре, укључујући собу за особе са посебним 

потребама. Пет апартмана поседују и кухињу за госте који желе да самостално 

припреме оброке. У склопу хотела налази се просторија за послуживање доручка, 

намењена искључиво хотелским гостима са 54 места, ресторан брзе хране, кафе 

посластичарница са 200 места и терасом, велика и мала сала за конференције, које 

https://www.topirot.com/
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поседују звучну изолацију, као и теретана, spa центар и велика сала за прославе.64 

Хотел има 4 звездице. 

Хотел „Гали“ је смештен у центру града и поседује 25 једнокреветних, 

двокреветних и трокреветних соба и 2 апартмана, са укупно 40 лежаја. У склопу хотела 

је и ресторан са 60 места, погодан и за семинаре, конференције и пословне састанаке. 

Хотел поседује паркинг са видео надзором. У хотелској понуди су и посете 

излетиштима, црквама, манастирима, културно – историјским знаменитостима итд.65 

Хотел има 2 звездице. 

Гарни хотел „Син – Ком“ се налази на километар од центра града, близу 

главне аутобуске станице, зелене пијаце, и музеја Понишавља, у правцу који води ка 

индустријској четврти и на 100 m од скретања ка Парку природе Стара Планина. Има 

19 двокреветних соба са 52 лежаја, ресторан са 20 места, конференцијску салу са 60 

места и паркинг са видео надзором. Гости су претежно пословни људи, али и 

љубитељи природе и богатог културно-историјског наслеђа пиротског краја.66 Хотел 

има 3 звездице. 

Гарни хотел „Алма“ има 2 звездице и располаже са укупно 23 смештајне 

јединице, од тога 9 двокреветних, 8 једнокреветних соба и 6 апартмана, са 20 паркинг 

места. Локација хотела је пажљиво бирана како би могла да изађе у сусрет захтевима 

пословног света, који чини примарну групу гостију. Хотел се налази у непосредној 

близини Слободне зоне Пирот и компаније Tigar Tyers (Michelin), преко пута главне 

железничке станице, док је чувена Млекарска школа на свега 2 минута хода од 

хотела.67 

Хотел „Дијана“ се налази на 2,5 километра од центра града. Располаже са 13 

смештајних јединица, од тога три једнокреветне собе са француским лежајем, седам 

двокреветних соба са засебним/брачним креветима и три трокреветне собе. У оквиру 

хотела постоје и банкет сала и мала сала за прославе, простор за скупове и приватни 

паркинг.68 Хотел је категорисан са две звездице. 

 
64 Сајт хотела „Ana lux Spa“, доступно на: www.hotel-analux.rs, приступљено: 20.10.2020. 
65 Сајт хотела „Гали“, доступно на: www.hotelgali-serbia.com, приступљено: 20.10.2020. 
66 Сајт хотела „Син ком“, доступно на: www.hotel-sinkom.com, приступљено: 20.10.2020. 
67 Сајт хотела „Алма“, доступно на: www.hotelalma.rs, приступљено: 20.10.2020. 
68 Сајт хотела „Дијана“, доступно на: www.hoteldijana.rs, приступљено: 20.10.2020. 

http://www.hotel-analux.rs/
http://www.hotelgali-serbia.com/
http://www.hotel-sinkom.com/
http://www.hotelalma.rs/
http://www.hoteldijana.rs/
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У граду постоји више преноћишта. Према подацима ТО Пирот, у граду је 

тренутно у функцији 3 преноћишта: „Газела“, „Crystal Light“ и Етно комплекс 

„Нишавска долина“, док је ван града, у пиротским селима, у функцији је један мотел - 

Мотел „Гали“ у излетишту Врело на Старој планини и један планинарски дом у 

старопланинском селу Дојкинци, на 40 km од Пирота. Наведена преноћишта у Пироту 

имају капацитет од укупно 192 лежаја у 54 смештајних јединица. 

Планинарски дом Дојкинци, је један од најмодернијих и потпуно опремљених 

планинарских домова у Србији. Изграђен је на месту старе војне карауле. Налази се на 

улазу у строге природне резервате Парка природе Стара планина. Дом има трпезарију 

са 54 места, четири групне спаваоне, и три апартмана са француским лежајима и 

својим купатилом. Укупни капацитет је 60 лежаја. У дворишту Дома је направљена 

бина и дечије игралиште.69 

Етно комплекс „Нишавска долина“ се налази на два километара од центра 

града, на путу ка селу Пољска Ржана и Димитровграду. У апартманима кућа 

оригиналне српске архитектуре има укупно око 30 лежаја. На располагању су бар, 

ресторан са камином са око 400 места, кафана са 150 места, винско-ракијски подрум, 

печењара, сушара за димљено месо, плевња за роштиљ и свињокољ, радионица старих 

заната. У плану је изградња хотела са отвореним базеном и спа центром.70  

На територији града Пирота постоји тринаест категорисаних апартмана (са 

једном и две звездице) у приватном смештају са 20 смештајних јединица и 55 лежаја, 

као и 19 категорисаних соба са једном, две или три звездице које располажу са 89 

лежаја и седам категорисаних кућа за смештај са 16 смештајних јединица и 35 лежаја. 

Ови објекти приватног смештаја распоређени су како у самом центру града, тако и у 10 

околних села.71  

Према подацима ТО Пирот, у 10 старопланинских села издаје се 30 кућа, соба 

и апартмана, са укупно 140 лежаја и 63 смештајне јединице. Тако села Дојкинци, 

Рсовци, Славиња, Градашница, Темска, Суково, Гостуша, Завојско језеро, Топли До, 

 
69 Планинарски дом Дојкинци: Од карауле направили туристички бисер, доступно на: 

https://jugpress.com/planinarski-dom-dojkinci-od-karaule-napravili-turisticki-biser/, приступљено: 20.10.2020. 
70 Сајт Етно комплекса „Нишавска долина“, доступно на: https://www.nisavskadolina.com/, 

приступљено: 20.10.2020. 
71 Сајт Туристичке организације Пирот, доступно на: https://www.topirot.com/, приступљено: 

20.10.2020. 

https://jugpress.com/planinarski-dom-dojkinci-od-karaule-napravili-turisticki-biser/
https://www.nisavskadolina.com/
https://www.topirot.com/
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Врело, нуде смештај у приватним домаћинствима, уз могућност планинарења, 

пешачења, обилазак водопада, манастира, лова, риболова, бициклизма, посматрања 

птица, брања шумских плодова, лековитих и зачинских биљака итд.72  

У граду и околним селима постоји велики број некатегорисаног смештаја, чија 

се понуда може видети на сајтовима за резервацију смештаја, попут сајта 

www.booking.com. За део некатегорисаног смештаја требало би покренути процес 

категоризације у складу са законом и стандардима и појачати инспекцијску контролу. 

Претварање напуштених и некоришћених кућа, а нарочито брвнара, чакмара, вајата и 

амбара у глампинг смештајне капацитете учинило би понуду Старе планине 

атрактивнијом.73 

Граду је потребно више хостела намењених гостима који желе да потроше 

мање новца за смештај, а више за разгледање, забаву, разоноду, провод, рекреацију 

итд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72Исто.  
73 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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Слика 11. Хотели и преноћишта у Пироту 

 

Извор: Сајтови хотела 

2.5. SWOT анализа 

SWOT је акроним од почетних слова енглеских речи: Strengts (снаге), Weakness 

(слабости), Opportunities (шансе), Threats (претње). 

SWOT или TOWS анализа се користи да би се идентификовале садашње или 

будуће шансе и претње из окружења (спољашњи фактори), с једне, као и снаге и 

слабости (унутрашњи фактори), с друге стране. На основу упоређивања унутрашњих 
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снага и слабих тачака са екстерним шансама и претњама менаџмент дефинише визију, 

мисију и циљеве и формулише оптималну стратегијску опцију.74 

SWOT анализа је прва фаза брендирања туристичке дестинације. Ова анализа 

се односи на четири кључне области: окружење, производ, тржиште и конкуренција. 

SWOT aнализом се дестинација пореди са конкурентима, посебно у односу на слабе и 

јаке тачке и објашњава успешност у коришћењу брендирања у циљу искоришћавања 

свих могућности које пружају вредности дестинације.75 

Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно понашање 

у туризму које ће обезбеђивати максимално коришћење снага и шанси, с једне стране, 

и минимизирање претњи и слабости таквом развоју, с друге стране.76 

Табела 3: SWOT анализа за Развој туризма у Пироту77 

Снаге Слабости 

• Богато природно наслеђе  

• Близина аеродрома Ниш и Софија и 

Коридора 10  

• Богато материјално и нематеријално 

културно наслеђе  

• Специфични идентитет више микро 

локација на територији града Пирота  

• Препознатљива гастрономија  

• Дефинисани локални брендови  

• Заштићено географско порекло имена 

пиротског ћилима и пиротског качкаваља  

• Добра сарадња са околним општинама  

• Пројекти у оквиру IPA сарадње  

• Пораст броја страних туриста, посебно из 

Бугарске  

• Адекватна инфраструктура за рекреацију и 

спорт у природи  

• Развијен спортски туризам  

• Довољан број лежаја у приватним сеоским 

домаћинствима  

• Кампови на Старој планини  

• Велики број туристичких и културних 

• Недовољна свест локалног становништва о 

значају туризма 

• Лоше стање путне и туристичке 

инфраструктуре и сигнализације 

• Недовољна покривеност мобилних и „WI 

FI“мрежа 

• Недовољан број туристичких водича и 

аниматора 

• Недовољно стручних кадрова у сеоском 

туризму у руралним областима 

• Лоша комунална инфраструктура у селима  

• Мали број паркинг места и јавних тоалета у 

граду 

•  „Одумирање“ села 

• Недовољан број хостела и лежајева у 

приватном смештају у граду 

• Кратак просечан боравак туриста 

• Премало садржаја и манифестација 

намењених младима 

• Неискоришћеност потенцијала Завојског 

језера 

• Брендови Пирота нису у довољној мери 

 
74 Барјактаровић, Д., Управљање квалитетом у хотелијерству, Универзитет Сингидунум, 

Београд, 2013. 
75 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2016. 
76 Стефановић, В., Туристички Менаџмент, Природно математички факултет Универзитета у 

Нишу, Ниш, 2010. 
77 Красојевић, Б., Вићентијевић, Д., Програм развоја туризма града Пирота 2018-2022, Град 

Пирот, Пирот, 2018. 
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манифестација и догађаја  

• Довољан број основних смештајних 

капацитета у граду Пироту  

комерцијализовани 

• Премало аутобуских полазака у линијском, 

локалном превозу, а посебно из Пирота ка 

Старој планини 

• Ниска примања и ниска куповна моћ 

локалног становништва 

• Неискоришћеност античког пута „Via 

militaris“ за потребе туризма. 

Шансе Претње 

• Боља искоришћеност близине страних 

емитивних тржишта  

• Развој лова на планини и риболова на 

рекама и језеру  

• Заједничко креирање туристичких 

производа са суседним општинама  

• Међурегионална и погранична сарадња и 

предприступни фондови  

• Интензивнији развој културног туризма и 

тематског туризма у природи  

• Побољшање програмских садржаја 

постојећих и увођење нових 

манифестација  

• Развој тематских гастрономских и других 

рута  

• Обележавање пешачких и спортско 

рекреативних стаза у Парку природе Стара 

планина  

• Увођење интерпретације наслеђа за 

посетиоце у музеју Понишавља  

• Увођење трајног неформалног образовања 

(обукe угоститеља, израда ћилима, 

грнчарије, обнављање и иновација знања у 

туризму)  

• Повећање конкурентности на бази ниске 

цене сировина и радне снаге  

• Осмишљавање садржаја у туризму 

индустријског наслеђа (фабрика „1. мај 

Пирот“ и друге напуштене фабрике могле 

би се преуредити за потребе отварања 

центра старих заната, дегустативног 

центра, музеја ћилима, грнчарије и сл.  

• Израда плана детаљне регулације Завојског 

језера  

• Ојачање сарадње са братским општинама у 

области туризма (Сомбор и Монтана у 

Бугарској), али и суседним општинама 

(Белом Паланком, Димитровградом и 

Књажевцем) 

• Коришћење историјских прича, легенди, 

митова при интерпретацији наслеђа и 

анимацији  

• Чешће аплицирање за донаторска средства 

• Изградња деривационих мини 

хидроелектрана на Старој планини, 

угрожавање животне средине, флоре, фауне и 

квалитета живота људи  

• Неодговарајућа законска регулатива у 

области коришћења хидропотенцијала  

• Недовољна заинтересованост и обученост 

младих за даљи развој традиционалних заната 

(производа од вуне, ћилима, грнчарије)  

• Недостаци у законској регулативи везано за 

развој сертификованих заната  

• Недовољна свест о значају локалних брендова 

за развој туризма  

• Отежана рестаурација објеката због чекања на 

дозволе и средства у селу Гостуша  

• Даље смањење сточног фонда  

• Недовољна искоришћеност природних и 

културних ресурса у туризму  

• Даљи одлив становништва  

• Конкуренција других региона са сличним 

потенцијалима  
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за развој инфраструктурних пројеката  

• Увођење наплате еколошке таксе у Парку 

природе Стара планина и осталим у 

заштићеним подручјима  
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3. ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ 

Традиционалне комуникационе методе, оглашавање, подстицање продаје, 

односи с јавношћу, лична продаја и директни маркетинг постале су мање ефективне, 

попуштајући пред иновативним комуникационим алаткама због огромног напретка у 

области информационо-комуникационих технологија (ИЦТ). Са развојем интернета, 

електронска комуникација постаје главни феномен.78  

Међу различитим могућностима примене маркетиншких активности на 

интернету, друштвени медији добијају све већу пажњу истраживача, едукатора, 

стручњака и креатора политика. Друштвени медији постали су популарнији од e-mail-а 

као најпопуларније online активности и омогућили су потрошачима да се повежу са 

другима путем размене информација и мишљења о производима и брендовима. Код 

друштвених медија, маркетинг представља двосмерну комуникацију, а не једносмерну 

која је карактеристична за традиционални маркетинг. 

3.1. Појам и развој друштвених медија  

Друштвени медији су постали нова хибридна компонента интегрисаних 

маркетиншких комуникација која дозвољава организацијама успостављање снажних 

веза са потрошачима.79  То су медији које стварају потрошачи и који представљају 

разноврстан извор информација које они користе са намером да један другог 

информишу у вези са производима, брендовима, услугама и проблемима на које 

наилазе.80 Њихова све значајнија улога огледа се у чињеници да подстичу компаније да 

комуницирају са својим потрошачима. Наиме, с доласком друштвених медија 

посетиоци виртуелног света више нису само пасивни корисници информација. Кратак 

преглед историје друштвених медија најбоље илуструје следећи график.  

 

 

 
78 DeBruyn A., Lilien G. A., A Multi-Stage Model of Word-of-Mouth Influence Through Viral 

Marketing, International Journal of Research in Marketing, 2009, 25(3), 151-163. 
79 Mangold, W.G., Faulds, D.J., Social media: the new hybrid element of the promotion mix, Business 

Horizons, 2009, 52(4), 357–365. 
80 Blackshaw, P., Nazzaro, M., Consumer-Generated Media (CGM) 101: Word-of-mouth in the age 

of the Webfortified consumer, Nielsen Buzz Metrics, New York, 2006. 
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Слика 12. Кратак преглед историје друштвених медија 

 

Извор: https://www.booksaresocial.com/category/social-media/  

Графички приказ приказује да је све започело још појавом постала 550. године 

п.н.е. Наставља се проналаском телеграфа, а 1890. године, појавом радија и телевизије 

настаје права револуција у информисању. 

Све до појаве Интернета 70-их година прошлог века није постојала права 

интерактивност, нити медиј који повезује велики број корисника. Један од првих алата 

који је заживео на Интернету је сервис за слање и примање електронске поште e-mail 

који је данас један од најбитнијих комуникационих алата, и неизбежан део пословне 

коресподенције. Развојем Интернета је уследила права експанзија различитих сервиса 

који данас углавном чине историју Интернета, а они су: Napster, Usenet, The well, BBC, 

IRC, све до појаве Википедије и првих блог сервиса крајем 90-их година. Почетком 21. 

века Интернет окружење се окреће искључиво корисницима, а корисници постају и 

креатори садржаја. Појављују се нови сервиси који су веома једноставни за 

коришћење, и акценат се ставља на мултимедију и интерактивност.81 

Постоји много дефиниција друштвених медија, једна од најприхваћенијих 

јесте да су друштвени медији „скуп интернет апликација које су изграђене на 

идеолошким и технолошким основама Web 2.0 технологија које омогућавају креирање 

и размену кориснички уопштеног садржаја“.82 

 
81 Пајић, Б., Друштвени медији као маркетиншки алат, ebook, Нови Сад, 2010. 
82 Kaplan, A., Haenlein, M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 

media. Business Horizons, 2010, 53, 59-68. 

https://www.booksaresocial.com/category/social-media/
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Каплан и Хенлајн су 2010. године представили класификациону шему шест 

различитих типова друштвених медија:83 

• Сараднички друштвени пројекти - нпр. Википедија; 

• Блогови и микроблогови - нпр. Tamblr, Twitter; 

• Заједница друштвених садржаја - нпр. Youtube; 

• Сајтови за друштвено умрежавање - нпр. Facebook, Google+, Twitter, Instagram; 

• Виртуални светови друштвених игара - нпр. World of Warcraft; 

• Виртуални друштвени светови - нпр. Second Life. 

3.2. Разлика између традиционалних и друштвених медија 

Друштвени медији имају карактеристике по којима се разликују од 

традиционалних медија. Главна разлика између друштвених и традиционалних медија 

је што су информације у друштвених медијима јефтине и доступне било коме, док су 

код традиционалних медија потребни значајни ресурси за оглашавање информација. 

Постоји више карактеристика према којима се могу утврдити разлике између 

традиционалних и друштвених медија: 

• Доступност - друштвени медији су доступни јавности по нискoј цени, или 

бесплатно, док су традиционални медији у приватном или државном 

власништву. 

• Досег - и традиционални и друштвени медији имају могућност досега 

глобалне публике, међутим друштвени медији допиру до шире популације, 

која већину времена проводи на интернету, а мање читајући часописе или 

слушајући радио. 

• Употребљивост - традиционални медији често захтевају посебне 

способности и тренинг док друштвени медији не захтевају ниједно од 

наведеног. Свако ко има приступ друштвеним медијима може њима 

управљати. 

• Сталност - Традиционални медији се, након што су креирани, не могу 

мењати док се чланци и објаве на друштвеним медијима могу мењати по 

потреби. 

 
83 Kaplan, A., Haenlein, M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 

media. Business Horizons, 2010, 53, 59-68. 
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• Непосредност - Путем традиционалних медија људи могу добити само 

информације, док путем друштвених медија могу водити расправу о 

одређеним проблемима, поставити питања која их занимају и изнети 

сопствено мишљење. 

Бројне компаније су увиделе значај друштвених медија, па је све чешћа појава 

смањење буџета за оглашавање захваљујући употреби друштвених медија који 

рационализују трошкове. Друштвени медији имају видљиве предности, али то не значи 

да традиционални маркетинг треба одбацити. Идеално решење је комбинација обе 

врсте медија, зависно од потреба, планова и могућности.84 

3.3. Друштвене мрежe 

3.3.1. Појам друштвених мрежа 

Постоји много дефиниција друштвених мрежа, према једној од њих то су: „веб 

засновани сервиси који омогућавају појединцима да креирају јавне или полујавне 

профиле, као и да прегледају и пролазе кроз селективну листу конекција коју називају 

пријатељима.“85 Друштвена мрежа (social network) представља израз који се 

употребљава у различитим контекстима, а у енглеском језику се ипак прави разлика 

између појмова social network и social network service. 

Social network service представља „онлајн сервис, платформу, или веб сајт који 

се фокусира на изградњу и одржавање друштвених мрежа или друштвених односа 

између људи који деле исте интересе и/или активности.“ Компанија Facebook поседује 

тренутно највећи social network service.86 

Друштвене мреже су online web-сервиси који корисницима омогућавају 

разноврсне видове комуникације и могућност личне презентације. Сваким даном расте 

број корисника друштвених мрежа, присутност на њима потпуно је бесплатна, а утицај 

који имају на јавност и потрошачко друштво је толико јак да су друштвене мреже 

незаобилазне у стратегијама комуникације највећих светских компанија.  

 
84 Kaplan, A., Haenlein, M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 

media. Business Horizons, 2010, 53, 59-68. 
85 Boyd, D., Ellison, N., Social network sites: Definition, history, and scholarship, Journal of 

Computer-Mediated Communication, 2007, 13(1), 210-230. 
86 Obar, J., Wildman, S., Social media definition and the governance challenge: An introduction to 

the special issue. Telecommunications Policy, 2015, 39(9), 745-750. 
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Друштвене мреже поседују широки дијапазон техничких карактеристика, 

односно обележја, али ипак су, још увек, суштина њиховог постојања видљиви 

профили који приказују јасно одређену листу пријатеља, који такође користе тај 

систем. Профили су јединствене странице на којима корисник може „да креира свој 

online идентитет“.87 

Након придруживања некој друштвеној мрежи, од корисника се захтева да 

идентификују друге у систему са којима су повезани. Ознака за таква повезана лица 

разликује се од једне до друге друштвене мреже, а популарни термини укључују 

„пријатеље“, „контакте“, „пратиоце“ и „обожаваоце“. На највећем броју друштвених 

мрежа од корисника се захтева двосмерна конфирмација пријатељства, док на некима 

то није услов (Instagram, Twitter).88 

Друштвене мреже омогућавају информисање о различитим догађајима и 

новостима, а веома често се користе и за маркетиншке активности компанија. „Оне 

олакшавају оснивање виртуелних заједница, на основу заједничких карактеристика 

својих корисника. Поред очигледних и уобичајених веза које произлазе из стварних 

познанстава, корисници могу успоставити везе које се повезују са различитим 

мрежама. Виртуелне заједнице нипошто нису нове на интернету – појавиле су се са 

самом појавом е-комуникације“.89  

Дакле, најзначајнија карактеристика друштвених мрежа јесте интеракција, као 

једна од најважнијих комуникацијских пракси. У њој учествују сви они који су 

регистровани као корисници, односно сви који се међусобно прате. То су тзв. 

пријатељи, пратиоци или једном речју комуникатори. Њима је омогућено да 

постављају текстуалне, фото и видео садржаје, да исте коментаришу, односно да 

комуницирају са другим учесницима.90 

3.3.2. Историјат друштвених мрежа 

Прва препознатљива друштвена мрежа је покренута 1997. године, под називом 

SixDegrees.com. SixDegrees.com је дозволио својим корисницима да креирају профиле, 

 
87 Sundén, J., Material Virtualities, Peter Lang, New York, 2003, str. 3. 
88 Boyd, D., Friends, Friendsters, and MySpace Top 8: Writing community into being on social 

network sites, First Monday, 2006, vol. 11, no. 12. 
89 Радић-Бојанић, Б., Електронска комуникација 2.0 Фејсбук као виртуелна заједница, Култура, 

стр. 51-60.  
90 Тривић, Н., Медији и комуникацијска (р)еволуција, Политеиа, 2019, 9(18), стр. 115-135. 
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састављају листу својих пријатеља и, почевши од 1998. године, да сурфују по листама 

пријатеља. Овакве карактеристике су постојале у некој форми и пре појаве ове мреже. 

Профили су постојали на највећем броју највећих веб сајтова за упознавање (dating 

sites) и многим веб сајтовима заједница. AIM и ICQ листе пријатеља (buddy lists) 

подржавале су листе пријатеља, иако ти пријатељи нису били on-line видљиви.  

Classmates.com је омогућио удруживање корисника са својим вршњацима у 

средњим школама или на колеџима, али су тек након неколико година корисници 

имали могућност креирања профила или да листају пријатеље. SixDegrees је 

омогућавао комбиновање ових карактеристика. SixDegrees је промовисао себе као 

алатку која би требало да помогне људима да се повежу и да шаљу поруке другима. 

Иако је SixDegrees привукао милионе корисника, није опстао као одрживи посао и, 

2000. године, овај сервис је затворен.  

Од 1997. до 2001. године, један број алатки на располагању заједници 

(community tools) почео је да подржава разне комбинације профила и јавно јасно 

дефинисаних пријатеља. AsianAvenue, BlackPlanet, и MiGente дозволили су 

корисницима да креирају личне, професионалне и профиле за упознавање – корисници 

су могли да идентификују пријатеље на својим личним профилима, а да не морају да 

траже дозволу за те конекције. Слично томе, недуго након покретања 1999. године, 

LiveJournal је омогућио листу једносмерних конекција (веза) на корисничким 

страницама.  

Корејски сајт виртуелних светова Cyworld отпочео је са радом 1999. године и 

додао је неке карактеристике данашње друштвене мреже 2001. године. Слично томе, 

када је шведска веб заједница LunarStorm обновила себе као друштвену мрежу 2000. 

године, садржавала је листе пријатеља, књиге гостију и странице дневника.  

Следећи талас друштвених мрежа дошао је када је 2001. године покренут 

Ryze.com како би се људима помогло да оснаже своје пословне мреже. Битна је 

чињеница да су људи иза Ryze-а, Tribe.net-a, LinkedIn-a, i Friendster-а били тесно 

међусобно повезани и лично и професионално. Коначно, Ryze никада није стекао 

масовну популарност, Tribe.net је прерастао у веб сајт који привлачи пасиониране 



~ 54 ~ 
 

кориснике из базе уско-специјализованих корисника (niche user base), LinkedIn је 

постао моћан пословни сервис.91 

У наредне две деценије настао је велики број друштвених мрежа, а међу њима 

су и кључне, и данас веома актуелне друштвене мреже, попут Facebook-a, Twitter-a, 

Instagram-a, итд.  

Према подацима из јула 2020. године, које је објавио статистички портал The 

Statistics Portal-Statista, наводи се да су водеће друштвене мреже имале следећи број 

активних корисника: Facebook - 2.603.000.000, Youtube - 2.000.000.000, Instagram - 

1.802.000.000, TikTok - 800.000.000, Twitter - 362.000.000 корисника.92 

Треба поменути и источњачке друштвене мреже које су нама скоро непознате, 

а које по броју корисника ни мало не заостају за друштвеним мрежама које су познате 

на нашем подручју: wibo.com (комбинација Twitter-а и Facebook-а), t.qq.com (копија 

Twitter-а), renren.com (копија Facebook-а), douban.com. 

Са могућношћу да се добије скоро тренутни одговор на било какво питање, 

друштвене мреже представљају одличан алат за комуникацију. У области образовања, 

имају велики значај јер омогућавају широку лепезу материјала за учење, размену тих 

материјала и сарадничко учење. У области пословања, индивидуалци и организације 

преко друштвених мрежа добијају могућност проширења круга свог деловања широм 

света.93 

3.3.3. Facebook 

Facebook је друштвена мрежа коју је 2004. године основао Марк Зуцкерберг, 

бивши студент Харварда. У својим почетцима Facebook је био намењен само 

студентима Универзитета Харвард, који су на тај начин могли међусобно да 

комуницирају и размењују информације. Касније су се многи други универзитети, 

средње школе и велике компаније широм света прикључиле овој мрежи. Данас ова 

 
91 Булут, И., Утицај друштвених мрежа на пословање компанија - докторска дисертација, 

Универзитет Мегатренд, Београд, 2014. 
92 Clement, Ј., Global social networks ranked by number of users 2020, доступно на: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/, приступљено: 

21.10.2020. 
93 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Друштвене мреже, појам 

врсте и развој, еbook , Београд , 2017. 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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страница има 2.603.000.000 корисника. Facebook је, према речима оснивача, замишљен 

тако да се путем Интернета повежу они људи који се већ познају у стварном животу, за 

разлику од сличних wеb сервиса. Својим корисницима нуди широк спектар алата које 

могу користити, корисници могу поставити неограничен број фотографија и видео 

записа, претраживати властите листе контаката и на тај начин пронаћи друге 

кориснике који имају отворене профиле на Facebook-у. Ова друштвена мрежа из дана у 

дан расте и повећава број корисника. Корисници ове друштвене мреже имају отворене 

профиле под стварним именима и сваки од тих профила садржи личне податке 

корисника и податке о његовим занимањима и интересима. На тај начин се стварају 

интересне групе које чине одличну подлогу за оглашавање и спровођење циљне 

маркетиншке стратегије.94  

Пораст објава везаних за туризам на Facebook-у из године у годину расте. 

Facebook је друштвена мрежа која пружа информације у реалном времену и притом се 

базира углавном на сликовни садржај. Као и свака друштвена мрежа, он има предности 

и недостатке. Предности се огледају у томе што је бесплатан, има велики број 

корисника, једноставан је за коришћење и ширење информација, оглашавање је 

јефтино и могуће је мерење учинка маркетинг кампање. С друге стране недостаци су 

губитак приватности, честа промена правила коришћења, лажни профили, а 

изражавање незадовољства појединих корисника је јавно и видљиво свима.95 

3.3.4. Twitter 

Twitter је покренут 2006. године и од тада константно расте број његових 

корисника. Twitter је микроблогинг сервис који дозвољава својим корисницима да 

размењују поруке максималне величине 280 карактера (такозвани твитови). 

Кориснички уноси се извршавају на корисничком профилу. Након што корисник 

напише своју поруку она ће бити објављена на његовом профилу, и насловној страници 

његових пратилаца, који њу могу проследити (retweet) њиховим пратиоцима. На тај 

начин, објава се шири на све већи број корисника, те притом прикупља заједницу 

пратилаца. 

 
94 Poh, M., 5 Facebook Privacy Settings You Should Know, 2017, доступно на: 

https://www.hongkiat.com/blog/facebook-privacy-settings-you-should-know/, приступљено: 21.10.2020. 
95 Mike, M., The Advantages and Disadvantages of Facebook for Business, 2016, доступно на: 

https://www.mikemarko.com/advantages-disadvantages-facebook-for-business/, приступљено: 21.10.2020. 

 

https://www.hongkiat.com/blog/facebook-privacy-settings-you-should-know/
https://www.mikemarko.com/advantages-disadvantages-facebook-for-business/
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Twitter је почетком 2009. године остварио значајан раст популарности у свету. 

Ова друштвена мрежа омогућава корисницима слање и примање уноса коришћењем 

различитих алата, тако да у том смислу није неопходно користити саму платформу.96 

3.3.5. Instagram 

Instagram је креиран и покренут у октобру 2010. године, од стране Мајкла 

Кригера и Кевина Систрома. У априлу 2012. Facebook је купио Instagram за отприлике 

једну милијарду америчких долара. Online сервис је веома брзо придобио велику 

популарност, са више од 100 милиона активних корисника у фебруару 2013. Данас ова 

друштвена мрежа броји чак 1.802.000.000 корисника.   

Првобитно је био намењен само за уређаје попут Ајфона и Ајпеда, а у априлу 

2012. године је постао доступан и за уређаје са Андроид оперативним системом. 

Корисници Instagram-а се више ангажују и ажурнији су 10 пута од корисника 

Facebooka.97 

У почетку је служио тек као платформа за објаву занимљивих фотографија, 

али врло брзо постаје пуно више од друштвене мреже, те га данас велики број 

пословних субјеката користи као један од кључних алата у развоју својих 

маркетиншких стратегија. 

3.3.6. Youtube 

Youtube је основан 2005. године, а 2006. године га је откупио Google за 1.65 

милијарди долара. Youtube је популарна мрежна услуга за размену видео записа на 

којој корисници могу постављати, прегледавати и оцењивати видео записе. Да би 

корисник поставио садржај неопходно је да се региструје, док за преглед постојећег 

садржаја није потребна регистрација. Према правилима коришћења, корисници могу 

постављати властите оригиналне снимке за које имају допуштење власника ауторских 

 
96 The advantages and disadvantages of Twitter, доступно на:   

https://sapost.blogspot.com/2013/06/the-advantages-and-disadvantages-of.html, приступљено: 21.10.2020. 
97 Iqbal, M., Instagram Revenue and Usage Statistics (2020), 2020, доступно на:  

https://www.businessofapps.com/data/instagram-statistics/, приступљено: 21.10.2020. 

https://sapost.blogspot.com/2013/06/the-advantages-and-disadvantages-of.html
https://www.businessofapps.com/data/instagram-statistics/


~ 57 ~ 
 

права, а забрањено је постављање порнографског садржаја, садржаја који подржава 

насиље, криминалне радње, садржаја с циљем срамоћења, клевете.98  

3.3.7. TripAdvisor 

TripAdvisor је сервис, који има све елементе друштвених мрежа, намењен 

искључиво путницима и туристима, са циљем да се туристичка искуства других са 

њихових путовања пренесу остакту света у виду рецензија хотела, ресторана и 

атракција. Рецензије представљају реална искуства других туриста, која су од великог 

значаја за све оне који планирају своја будућа путовања. 

Истраживања показују да чак 87% туриста користи TripAdvisor и сличне 

сервисе пре него што донесу одлуку о путовању, а чак 95% њих истиче да су рецензије 

других утицале на избор хотела. TripAdvisor нуди могућност пријаве четири типа 

понуде: 

• Дестинације, 

• Смештаја, 

• Ресторана, 

• Ресурси (нпр. компаније које пружају услуге разгледања). 

На популарним страницама с рецензијама, попут TripAdvisor-а, садржај 

профила који креирају хотели, ресторани, и остали из сектора туризма, има значајан 

утицај на посећеност. Оно што је релевентно код TripAdvisor-а и што је уједно његова 

највећа предност је чињеница да су пружаоци услуга у директном контакту с 

посетиоцима/корисницима, па су тако у могућности пратити сваку рецензију и 

правовремено на њу одговорити. Рецензије, без обзира да  ли су позитивне или 

негативне, треба схватити као повратне информације које ће помоћи у побољшању 

квалитета и унапређењу пословања.99 

3.4. Значај друштвених мрежа за туризам 

Веза између путовања и технологије је ужа него икада, што је очито из 

чињенице да су корисници под утицајем друштвених мрежа спремни да промене 

 
98 Community Guidelines, доступно на: 

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/, приступљено: 21.10.2020. 
99 Како користити друштвене мреже у туризму, ebook, доступно на: 

https://akcija.com.hr/Kako%20koristiti%20drustvene%20mreze%20u%20poslovanju%20ebook_010.pdf, 

приступљено: 22.10.2020. 

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://akcija.com.hr/Kako%20koristiti%20drustvene%20mreze%20u%20poslovanju%20ebook_010.pdf
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првобитну намеру о одабиру хотела у којем ће боравити, преко авиокомпаније којом ће 

путовати, па чак и земље коју су првотно одабрали за дестинацију. 

Данас преко 80 % светских туриста своје путовање почиње на Интернету. 

Класичан обилазак агенција и прикупљање информација све више се замењује 

почетном страном Google-a и друштвеним мрежама. Туризам се данас не може ни 

замислити без Интернета, који је унео праву револуцију у даљи развој сектора туризма 

и угоститељства.100 

Друштвене мреже су брз, динамичан и ефикасан избор информација, доступне 

су великом броју корисника, бесплатне су, јавне и омогућавају двосмерну 

комуникацију. Као такве, оне представљају веома моћан алат за комуникацију свих 

привредних субјеката у туризму и хотелијерству са корисницима друштвених мрежа, 

али и за њихово информисање.101 

Оне представљају модеран начин промоције културних, природних и других 

вредности у туризму, и својим досегом делују на свим нивоима глобалне, регионалне, 

националне и локалне туристичке коминикације. 

Друштвени медији могу пружити конкретне информације о одређеној локацији 

или туристичком објекту, али и о појединостима смештаја, ценама, погодностима и 

додатним услугама.102 Истраживања су показала како су код 70 % брендова друштвени 

медији имали велики, позитивни утицај на пословање, док је 50 % туристичких 

брендова добило директне резервације захваљујући друштвеним мрежама.103 

Промоција путем Facebook-а и Instagram-а и вођењем кампање на прави начин, 

тржиште постаје неограничено и нуди могућност да се производ или услуга на 

једноставан начин представи великом броју људи без икаквих ограничења, као што су 

локација, године старости, занимање и друго.104 

 
100 Стојковић, М., Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству, ebook, доступно 

на: http://milanstojkovic.com/ebook.pdf, приступљено: 22.10.2020. 
101 Ђурић, З., Значај комуникације путем друштвених медија у хотелијерству, Факултет за 

спорт и туризам, Нови Сад, Tims.Acta, 2018, 12, 65-74. 
102 Андрлић, Б., Примјена е-маркетинга у туризму, Пословна изврсност, 2007, 1(2), 85-97. 
103 Кршул, Д., Зашто је дигитални маркетинг неизоставан у туризму, 2015, доступно на: 

https://akcija.com.hr/digitalni-marketing/zasto-je-digitalni-marketing-neizostavan-u-turizmu/?cn-reloaded=1, 

приступљено: 22.10.2020. 
104 Ђурић, З., Значај комуникације путем друштвених медија у хотелијерству, Факултет за 

спорт и туризам, Нови Сад, Tims.Acta, 2018, 12, 65-74. 

http://milanstojkovic.com/ebook.pdf
https://akcija.com.hr/digitalni-marketing/zasto-je-digitalni-marketing-neizostavan-u-turizmu/?cn-reloaded=1
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Значај друштвених мрежа огледа се у:105  

1. Великом броју корисника - половина становништва на планети корисник је бар 

једне друштвених мреже, због тога ниједно средство промоције не може дати исти 

аудиторијум као интернет и друштвене мреже,  

2. Висока таргетизованост – до циљне групе се долази лако, а промоција се ради уз 

сегментацију тржишта, што представља велику предност у односу на класичне 

медије, 

3. Мерљивост резултата сваке активности на друштвеним мрежама,  

4. Приступачност и ниске цене – коришћење основних функција друштвених мрежа је 

потпуно бесплатно, ипак да би се ефекти пословног наступа повећали, морају се 

користити и плаћена средства промоције, што је, у поређењу са другим медијима 

далеко јефтиније и приступачно је свима.  

Да би наступ на друштвеним мрежама био запаженији, ефикаснији и 

исплативији, потребна су и улагања у додатну промоцију, као и ангажовање стручних 

лица или агенција које су специјализоване за ову област. 

  

 
105 Стојковић, М., Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству, ebook, доступно 

на: http://milanstojkovic.com/ebook.pdf, приступљено: 22.10.2020. 

http://milanstojkovic.com/ebook.pdf
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4. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА НА 

КОНКУРЕНТНОСТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ПИРОТ 

Константан и изузетно брз раст и развој туристичке индустрије прожима се са 

развојем информационо-комуникационих технологија од којих је постао у потпуности 

завистан.106 Савремене технологије постају од круцијалног значаја у постизању 

компетитивности туристичких дестинација, али и туристичке индустрије у целини. 

Повећање капацитета, брзине протока информација, развој Интернет претраживача, 

мобилних апликација и друштвених мрежа, директно утичу на повећање броја туриста 

у свету који користе Интернет као примарни извор информација приликом планирања 

путовања, али и током његове реализације.  

Информационе технологије су радикално промениле ефикасност и 

ефективност туристичког пословања и довеле до настанка нових канала комуникације 

између пружаоца и корисника туристичких услуга.107  

Туризам се последњих година у великој мери ослања на друштвене медије због 

тога што се на тај начин могу заобићи туристичке агенције и остали посредници, па се 

туристи могу директно повезати са понуђачима и обратно, што представља својеврсну 

прилику да се на савремен начин промовишу услуге, али и све неопходне информације 

учине лако доступним.108  

Употреба друштвених мрежа представља један од нових начина да се 

туристичка понуда подигне на виши ниво, што би се одразило на повећање броја 

посетилаца и побољшање квалитета услуга. 

4.1. Значај друштвених мрежа за унапређење конкурентности 

Пирота као туристичке дестинације 

Друштвене мреже могу бити од великог значаја за промоцију и развој Пирота 

као туристичког места. Начини на које друштвене мреже доприносе унапређењу 

конкурентности туристичког места су бројни и обухватају: промоцију, стварање имиџа 

 
106 Buhalis, D., Law, R., Progress in information techology and torism management: 20 years on and 

10 years after the Internet-The state of eTourism research. Tourism Management, 2008, 29, 609-623. 
107 Buhalis, D., eTourism: Information technology for strategic tourism management, Pearson 

Publication, 2003. 
108 Мишковић, И., Пет фаза које чине циклус путовања, Travel magazin, 2013, 134, 38-39. 
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и бренда, ширење домаћег и страног тржишта, одржавање контакта са гостима, држање 

конкуренције „на оку“, акцијске понуде, усмеравање ка циљним групама, итд. 

Инвестирање у промоцију и наступ на друштвеним мрежама засигурно доноси 

резултате, уколико се ради на прави начин, али ипак и даље мање од 10 % домаћих 

организација, агенција и хотела користи Интернет у свом пословању. Тако је и у 

случају Пирота. Хотели, апартмани, преноћишта у Пироту или не поседују профиле на 

друштвеним мрежама, или уколико их имају, њихов потенцијал није добро 

искоришћен. 

Туристичка организација Пирот је присутна на друштвеним мрежама, има 

своје профиле на Facebook-у и Instagram-у, као и канал на Youtube-у.  

Ипак, чини се да највећи утицај на промоцију Пирота и туристичке понуде 

Пирота и околине, пре свега Старе планине, имају Facebook страница Пирот-МОЈ 

ГРАД, као и приватни профили корисника, заљубљеника у старопланинске лепоте. 

Друштвене мреже пружају много могућности у погледу промоције Пирота као 

туристичког места, туристичког производа, смештаја, културних и природних лепота 

саме дестинације. Употребом друштвених мрежа у сталном сте контакту са онима који 

вас прате, а уз плаћену рекламу и употребу таргетинга можете допрети до великог 

броја људи, корисника друштвених мрежа, који нису ваши пратиоци, али представљају 

вашу циљну групу. На тај начин их можете информисати о садржајима и новинама које 

пружате. Такође, на тај начин можете допрети и до корисника који нису из Пирота или 

чак Србије и проширити свој посао ван граница земље, што би у оквиру 

традиционалног маркетинга било веома тешко и скупо. 

Друштвене мреже пружају могућност и власницима приватних смештаја, 

апартмана, станова и соба да на лакши начин дођу до гостију, који могу путем поруке 

резервисати смештај. С друге стране, корисник друштвених мрежа, који је 

заинтересован за изнајмљивање смештаја у Пироту, претрагом лако долази до такве 

странице, јер се у називима страница обично налазе кључне речи које би корисник 

могао да унесе у претрагу, а то су Пирот, апартман, вила и сл.  

 



~ 62 ~ 
 

Слика 13. Пример профила за приватни смештај на Завојском језеру и селу Височка 

Ржана 

      
Извор: Instagram, Facebook 

 

Кратким порукама, сликама, акцијским или викенд понудама можете допрети 

до великог броја будућих гостију,  или одржавати контакте са већ постојећим гостима. 

Слика 14. Пример викенд понуде преко друштвене мреже Facebook 

 
Извор: Facebook 
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Уз правилну употребу таргетинга, хаштегова, умрежавања са сајтовима, 

плаћене рекламе, означавања локације и сл. друштвене мреже могу учинити Пирот 

далеко привлачијом туристичком дестинацијом за домаће и стране туристе, а пиротске 

брендове учинити још познатијим него што већ јесу.  

4.2. Facebook као средство промоције туристичке понуде Пирота 

Туристички субјекти друштвену мрежу Facebook највише користе за 

побољшање репутације и препознатљивости бренда. Користе га и као успешан 

маркетиншки канал и за објављивање новог садржаја. На друштвеној мрежи Facebook 

постоји профил, група, фан страница, плаћени оглас, догађај, као и chat који можемо 

употребити у сврхе маркетинга. 

Facebook профил обично користе појединци, који га креирају због личних, 

друштвених, а врло често и због самопромотивних разлога. Карактеристике профила су 

да се може максимално додати до 5.000 пријатеља, могу се на њега додати 

фотографије, видео фајлови, опис и интересовања, подаци о власнику профила. Лимит 

од 5.000 је и више него довољан, јер ретко која особа познаје толики број људи. 

Међутим, када је у питању туристички субјект то је мала бројка, у односу на могућност 

коју нуди Facebook страница. Такође, Услови коришћења Facebook-а забрањују вам 

употребу Facebook профила у комерцијалне сврхе, већ налажу да у те сврхе користите 

Facebook страницу.109 

Страница је један од најкориснијих Facebook алата у сврхе маркетинга.  

Facebook страница и јесте осмишљена као „лична карта“ хотела, ресторана, туристичке 

организације, агенције или било које врсте бизниса, пружајући могућности за његову 

промоцију на начин на који то никада не би било могуће коришћењем Facebook 

профила.110 

Facebook страну треба одабрати и због тога што претраживачи као што је 

Google, индексирају Facebook стране, али не и профиле. Често ће се Facebook страна 

наћи на бољој позицији у резултатима претраге него сајт хотела. Исто тако све 

Facebook стране се могу прегледати без потребе да се неко улогује на Facebook. Дакле 

 
109 Пајић, Б., Друштвени медији као маркетиншки алат, ebook, Нови Сад, 2010. 
110 Facebook профил или страница-шта је боље за промоцију у туризму, доступно на: 

https://www.etourismconsulting.com/sr/blog-sr/facebook-profil-ili-stranica/, приступљено: 22.10.2020. 

https://www.etourismconsulting.com/sr/blog-sr/facebook-profil-ili-stranica/
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и када неко нема Facebook он може наћи вашу понуду, најчешће путем Google. 

Најбитнија предност стране у односу на профиле и групе је могућност коришћења 

најјачег маркетиншког оружја на Facebook – плаћено оглашавање. Facebook страна, за 

разлику од профила, такође пружа опцију увида у аналитику, која може бити од 

великог значаја за промоцију, уколико се њене информације користе правилно. 

Друштвена мрежа Facebook пружа значајне информације које се односе на 

потенцијалне госте и туристе, са аспекта пола и узраста, места становања, 

запослености, интересовања, склоности и навика итд. Све те информације су на 

располагању сваком оглашивачу на овој мрежи, што Facebook чини једном од 

најзначајнијих маркетинг платформи на свету.111 

Facebook оглашавање нуди могућност да се права реклама покаже правим 

људима. Помоћу таргетирања могуће је дефинисати циљну групу (на основу њиховог 

узраста, пола, занимања, интересовања, навика итд) којој ће се приказати одређени 

оглас, односно Facebook објаву. 

Следећа опција која је веома позитивна код странице, је опција Статистика, 

која омогућава Администратору увид у статистику странице. Статистика пружа 

детаљнији увид у демографију корисника, старост, године, пол, интересовања, 

локација, праћење раста странице, статистику порука, статистику домета, реклама и сл. 

Слика 15. Статистика Facebook странице 

 

Извор: Facebook 

 
111 Стојковић, М., Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству, ebook, доступно 

на: http://milanstojkovic.com/ebook.pdf, приступљено: 22.10.2020. 

http://milanstojkovic.com/ebook.pdf
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Facebook има сјајан алат за промоцију догађаја. При креирању догађаја, овај 

алат пружа податке где и ка се одржава догађај. Такође, постоји списак гостију, који 

потврђују свој евентуални долазак на догађај. Ова опција пружа оквирну евиденцију 

посећености одређеног евента.  

Chat такође може бити од помоћи у маркетингу. Он омогућује директну 

појединачну комуникацију са клијентима, купцима. При комуникацији chat сервисом 

треба бити опрезан и љубазан према клијентима, одговорити на њихова питања, 

предлоге и остало.112 

Туристички субјекти у Пироту су присутни на овој друштвеној мрежи. Сви 

ресторани, кафићи и остали угоститељски објекти имају профиле или странице на 

Facebook-у. Такође, хотели, преноћишта и приватни смештај углавном имају Facebook 

странице, које су посећене и праћене у мањој или већој мери, зависно од случаја до 

случаја. 

Што се тиче ТО Пирот, она на овој друштвеној мрежи има профил, који као 

што смо навели није у складу са Условима коришћења, има остварених максималних 

5.000 пријатеља, али није у могућности да оствари већи домет и да искористи све 

могућности промоције путем ове друштвене мреже, које нуди Facebook страница. 

Објаве на профилу су честе и тичу се предстојећих манифестација, активности ТО 

Пирот, природних лепота Старе планине у виду фотографија и видео снимака, итд. 

Од већег значаја за промоцију Пирота на друштвеној мрежи Facebook јесте 

страница Пирот-МОЈ ГРАД, која окупља више од 14.000 људи. На страници се 

свакодневно објављују најлепше фотографије Пирота и околине и најављују догађаји у 

Пироту. 

 

 

 

 

 
112 Пајић, Б., Друштвени медији као маркетиншки алат, ebook, Нови Сад, 2010. 
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Слика 16. Изглед Facebook странице Пирот-МОЈ ГРАД 

 

Извор: Facebook 

Значајно је поменути и Facebook групу Одбранимо реке Старе планине, која 

није у директној вези са туристичком промоцијом Пирота и околине, али је имала 

великог утицаја на јавно мњење у Србији и утицала на то да велики број грађана 

Србије чује за лепоте Старе планине. Наиме, чланови ове групе, њих 115.500, боре се 

против постављања мини хидроелектрана на старопланинским рекама, односно за 

очување река и водопада Старе планине. Према мишљењу оснивача и чланова ове 

групе Стара планина је туристички драгуљ Србије и уместо „гурања“ река у цеви треба 

уложити у приступне путеве, туристичке пројекте и производњу здраве хране и воде. 

Они се залажу за очување, како и сами кажу ове „јединствене егзотичне оазе црвене 

земље, чисте воде, водопада и нетакнуте природе за све нас и нашу децу“.113 

 
113 Информације преузете са Фејсбук групе Одбранимо реке Старе планине, доступно на: 

https://www.facebook.com/groups/1925328764350247/, приступљено: 22.10.2020. 

https://www.facebook.com/groups/1925328764350247/
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4.3. Twitter као средство промоције туристичке понуде Пирота 

Од свих водећих друштвених мрежа Twitter је најмање коришћена од стране 

туристичких субјеката у Пироту. 

Иако је свет туристичке делатности увелико на Twitter-у, од појединаца, 

стручњака, саветника, студената, па до туристичких организација и великих хотелских 

ланаца, туристички субјекти, хотелијери и угоститељи Пирота изгледа да нису 

препознали потенцијал Twitter-а као средства промоције туристичке понуде. 

Twitter је визуално богата друштвена мрежа, на којој се поред текста може 

шеровати и фотографија и видео снимак. Све ово је од великог значаја за промоцију 

туристичке понуде преко ове мреже.  

На овој друштвеној мрежи не постоје пословне странице, већ је дозвољено 

направити профил који ће носити назив хотела, дестинације, агенције или ресторана. 

Могуће радње на Twitter-у су праћење (Follow/Unfollow) других профила, 

лајковање и ретвитовање (like/retweet) туђих објава, слање приватних порука другом 

кориснику, помињање другог корисника у твиту (Mention) и употреба хаштегова 

(hashtag #), што подразумева да  се стављањем # испред неке речи добија  линк, којим 

се могу категорисати твитови по разноразним категоријама. Слично као код 

Инстаграма. На Twitter-у је комуникација неформалнија, поруке су краће, али уколико 

обезбедите већи број пратилаца, тако што и сами запратите већи број људи, 

туристичких организација и корисника који прате профиле других туристичких 

субјеката, уз постављање фотографија и линкова, одговарања на коментаре других 

корисника, свакодневно твитовање и ретвитовање, ова друштвена мрежа може бити 

моћан алат у промоцији производа, објекта или туристичке дестинације.114  

Од пиротских туристичких субјеката само хотел хотел „Дијана“ и „Ana lux 

Spa“  имају отворене профиле на Twitter-у, али њихове последње објаве на овој мрежи 

датирају из 2014. односно 2016. године. 

ТО Пирот, угоститељски објекти, преноћишта и приватне смештајне јединице 

из Пирота и околине немају профиле на друштвеној мрежи Twitter. 

 
114 Стојковић, М., Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству, ebook, доступно 

на: http://milanstojkovic.com/ebook.pdf, приступљено: 22.10.2020. 

http://milanstojkovic.com/ebook.pdf
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4.4. Instagram као средство промоције туристичке понуде Пирота 

Друштвена мрежа Instagram данас доживљава прави процват популарности на 

глобалном нивоу. Објаве на Instagram-у добијају већу пажњу корисника него постови 

на Facebook-у.  Оно што је на Instagram-у специфично је да користи фотографије и 

видео материјал као једине медије путем којих се можете изразити. 

Ради се о прилично једноставној апликацији у којој можете „сређивати“ своје 

фотографије и објављивати их пратиоцима. 

Instagram је мрежа са тренутно најбржим растом.  Према истраживању које је 

Instagram спровео, наводи се да преко 60 % корисника Instagram-а новости о 

одређеном бренду сазнаје баш овде. Више од половине светских брендова има своје 

Instagram Business профиле. А 90 од 100 најбољих светских брендова је на Instagram-

у.115 

Са маркетиншке тачке гледишта Instagram може бити одлично средство за 

повезивање са купцима, као и за изградњу имиџа или бренда, посебно у туризму и 

угоститељству. 

Instagram пружа могућност отварања приватног и пословног профила, као и 

повезивање са профилом на Facebook-у, што омогућава да се фотографија коју 

објавите на Instagram-у аутоматски објављује на Facebook-у. Као и код Facebook-а, 

боље је користити бизнис профил, који пружа могућност увида у аналитику странице. 

На профилу, испод профилне слике, налази се одељак за информације, где стоји кратак 

опис профила, важне информације, контакт подаци и сл.  

Insights је опција коју имају само бизнис корисници и то јако битна опција за 

све оне који планирају да се озбиљније баве маркетингом на Instagram-у. То је уствари 

аналитика странице, која је урађена врло просто и у њој се буквално свако може снаћи. 

У њој се може видети колико пута је виђено било шта са странице у последњих недељу 

дана и разлику у односу на претходну недељу - Impressions, колико људи је видело - 

Reach, колико пута је кликнуто на профил, колико пута је неко са Инстаграма отишао 

на сајт или на опцију за слање е-mail-а. 

 
115 Станишић, У., Дигитални маркетинг-водич за почетнике, Интернет маркетинг центар 

источне Србије, Регионална агенција за развој источне Србије, Зајечар, 2017. 
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Такође, ту можете видети аналитику за сваки пост посебно, колико прегледа, 

колико људи, колико лајкова, коментара, или колико људи је снимило неку слику, што 

је такође занимљива информација. Овај алат пружа и могућност увида у однос у броју 

пратилаца, колико мушкараца, а колико жена, које старости и са којих локација, као и 

доба дана када су најактивнији на Instagram -у, што може бити од велике користи 

приликом одлуке у које време поставити рекламу. Кроз Insights се такође може видети 

комплетна аналитика „сторија“.116 

Instagram Story или прича, је донео много спонтанији и једноставнији начин 

пласирања садржаја. Он не само да је забаван и креативан већ може утицати и на 

повећање видљивости бренда, донети додатне посете на сајту и продати производе и 

услуге. 

Story је видео или фотографија која стоји 24 сата на профилу и после тога сам 

нестаје. Сваки направљени story се чува у архиви како би касније моглао да буде 

постављен у Instagram Highlights, односно истакнуте објаве. 

Story-ји су одлични за креирање спонтаног садржаја и сјајно се уклапају у 

туристичку делатност. Могу исказати тренутке испиајња јутарње кафе у хотелу, 

припрему неког оброка, залазак сунца, тренутке са неког дешавања, доживљај јахања 

коња, и све остало што се у тренутку може ухватити, а што може пратиоцима профила 

бити интересантно и занимљиво. 

Instagram Story види више људи него објаву. Они су су лоцирани увек на 

самом врху екрана и приликом покретања апликације то је оно што корисник прво 

види. Као и код стандардних Instagram објава, и story-је можете означити хаштагом и 

локацијом. Такође, за туризам се веома лепо може користити и додатак тренутне 

температуре.117 

Да би се правилно искористиле све могућности које Instagram нуди, потребно 

је осмислити маркетинг план наступа. Најпре треба обратити пажњу на време објава и 

учесталост истих. Кроз аналитику профила, може се видети када је објава допрла до 

 
116 Станишић, У., Дигитални маркетинг-водич за почетнике, Интернет маркетинг центар 

источне Србије, Регионална агенција за развој источне Србије, Зајечар, 2017. 
117 Стојковић, М., Зашто треба да користите Instagram Story за промоцију туристичке понуде, 

2017, доступно на: https://www.milanstojkovic.com/zasto-da-koristite-instagram-story/, приступљено: 

22.10.2020. 

https://www.milanstojkovic.com/zasto-da-koristite-instagram-story/
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највише људи и ту то време објављивати садржај. Затим, треба обратити пажњу на 

садржај објава и држати се правила 80:20 (20 % промоција услуга, 80 % пружање 

информација, савета, занимљивости и сл.).118 Употреба хаштагова, као и код Twitter-а, 

може допринети видљивости објаве. Увек треба користити хаштаг који носи назив 

бренда и уопштене хаштагове, који су релевантни за понуду. Као и код Facebook-а, и 

на Instagram-у постоји плаћено оглашавање, које је доказано ефикасан начин за 

развијање посла. Како би промовисали понуду, туристички субјекти могу користити и 

популарне кориснике Instagram-а, тзв. Influenser-e. То су особе које имају велики број 

пратилаца којима лако могу пренети поруку. Уколико спонзоришете њихов садржај то 

се може веома брзо вишеструко исплатити.119 

Што се тиче туристичких и угоститељских субјеката у Пироту, већина њих је 

присутна на овој друштвеној мрежи, али као и у случају осталих, на недовољан начин 

користи њене могућности. Хотели „Дијана“, „Алма“ и „Ana Lux Spa“ имају профиле на 

Instagram-у, али са далеко мањим бројем пратилаца и објава него на Facebook-у. 

Профил Хотела „Ana Lux Spa“ прати свега 1.206 корисника, а за четири 

године, колико је профил активан, на њему је објављено само 247 објава, односно 62 

објаве годишње. Просечан број лајкова објава је 36,6 по објави, посматрано на 

последњих 5 објављених фотографија.  

 

 

 

 

 

 

 
118 Правило 80:20 - основни принцип у креирању квалитетног садржаја на друштвеним 

мрежама 2018, доступно на: https://www.etourismconsulting.com/sr/blog-sr/pravilo-80-20/, приступљено: 

22.10.2020. 
119Радојичић, И., Instagram и како да из ове друштвене мреже извучете максимум за свој бренд, 

2017, доступно на: https://www.mojafirma.rs/baza-znanja/instagram-i-kako-da-iz-ove-drustvene-mreze-

izvucete-maksimum-za-svoj-brend/, приступљено: 22.10.2020. 

https://www.etourismconsulting.com/sr/blog-sr/pravilo-80-20/
https://www.mojafirma.rs/baza-znanja/instagram-i-kako-da-iz-ove-drustvene-mreze-izvucete-maksimum-za-svoj-brend/
https://www.mojafirma.rs/baza-znanja/instagram-i-kako-da-iz-ove-drustvene-mreze-izvucete-maksimum-za-svoj-brend/
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Слика 17. Instagram профил Хотела „Ana Lux Spa“ 

 

Извор: Instagram 

 

Профил Хотела „Дијана“ има у просеку 13 објава годишње, а на профилу 

хотела „Алма“, који је активан тек годину дана, има 42 објаве. 

Велики број приватних апартмана у Пироту и околини има профиле на 

Instagram-у, које користе како за промоцију, тако и за резервацију смештаја. 

ТО Пирот има профил са свега 863 пратилаца и у просеку 34 објаве годишње, 

уз повремену употребу хаштагова и прича, што је свакако недовољно за квалитетну 

промоцију Пирота и Старе планине, као туристичке дестинације. 

За промоцију Пирота на Instagram-у су веома значајни приватни профили 

корисника, заљубљеника у овај град, околна села и лепоте Старе планине, који 

употребом хаштагова и обележавањем локације на својим објавама промовишу Пирот 

и допиру до много већег броја корисника, него све туристички субјекти Пирота. 
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4.5. Youtube као средство промоције туристичке понуде Пирота 

Youtube је најпопуларнија платформа за постављање и дељење видео садржаја, 

а већина туриста пре него што се одлучи за дестинацију или хотел и изврши 

резервацију, прегледа видео снимке на Youtube-у. 

Youtube је од великог  значаја за сваку озбиљнију online маркетинг промоцију у 

туризму. Двоје од три туриста гледа туристичке видео клипове када размишља о 

путовању. Рангирање је веома битно код овог сервиса, а фактори који утичу на 

рангирање резултата су релевантност, старост снимка, број прегледа и рејтинг, односно 

однос оцена.  

У промоцији дестинације је веома битно редовно постављати нове видео 

снимке, правити квалитетне клипове које ће људи радо гледати, лајковати и шеровати.  

Показало се да туристи на Youtube-у пре свега гледају атракције и шта неко 

туристичко место нуди. Па тек када се одлуче за одређену локацију они претражују 

смештајне капацитете те дестинације преко Googla или друштвених мрежа. Ово значи 

да би хотели поред своје рекламе на Youtube-у требали да размишљају и о 

рекламирању саме дестинације. Из овог разлога Youtube је најбитнија дигитална 

платвофма за Туристичку организацију дестинације, која има обавезу да на овом 

порталу одржава своју дестинацију што конкурентнијом. У Србији, мали број 

туристичких организација има активан Youtube канал са квалитетним видео 

снимцима.120  

ТО Пирот има Youtube канал који прати свега 10 људи. На каналу је објављено 

укупно 11 видео снимака, за период од четири године, а укупан број приказа је 1.865. 

Објављени видео снимци обухватају репортаже са одржаних манифестација или најаве 

истих, као и видео туристички водич кроз све природне и културно-историјске 

знаменитости Пирота и околине. 

 

 

 
120 Стојковић, М., Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству, ebook, доступно 

на: http://milanstojkovic.com/ebook.pdf, приступљено: 22.10.2020. 

http://milanstojkovic.com/ebook.pdf
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Слика 18. Youtube канал ТО Пирот 

 

Извор: Youtube 
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ЗАКЉУЧАК 

Потенцијал природних и културних атрактивности пиротског краја је огроман. 

Близина Старе планине и свих њених лепота, река, водопада, видиковаца, биљног и 

животињског света, бројни споменици културе на територији града, Тврђава Кале, 

чувени музеј Понишавља, велики број цркава и средњовековних манастира, али и 

симболи града ћилим, качкаваљ и пеглана кобасица, чини туристичку понуду веома 

богатом. 

Да би се искористио потенцијал, неопходно је да туристички субјекти схвате 

значај нових технологија, Интернета и друштвених мрежа за туристичку промоцију и  

пословање у целини. Друштвене мреже, поред једноставне, брзе и непосредне 

комуникације са потенцијалним туристима, чине веома значајан канал промовисања 

туристичке дестинације или смештајних и угоститељских објеката. Да би наступ на 

друштвеним мрежама био запаженији, ефикаснији и исплативији, потребна су и 

улагања у додатну промоцију, као и ангажовање стручних лица или агенција које су 

специјализоване за ову област. 

Употреба друштвених мрежа у пословању хотела, угоститељских објеката и 

Туристичке организације Пирот је на веома ниском нивоу. Само мали број 

туристичких субјеката има профиле и старнице на друштвеним мрежама, а још мањи 

број њих је на друштвеним мрежама активно.  

Промоцијом путем Facebook-а и Instagram-а и вођењем кампање на прави 

начин, тржиште постаје неограничено и нуди могућност да се производ или услуга на 

једноставан начин представи великом броју људи без икаквих ограничења, као што су 

локација, године старости, занимање и друго. Велики број алата које ове друштвене 

мреже нуде, попут плаћеног оглашавања, таргетинга, праћења аналитике странице, 

објава и реклама, туристички субјекти у Пироту не користе. Тренутна ситуација је 

таква да су профили хотела у Пироту само информативног карактера, нуде 

информације о локацији и капацитетима, уз повремене објаве фотографија соба. 

Најактивнија и најпраћенија је Facebook страница хотела „Ana Lux Spa“ на којој се 

постављају кратке поруке, праћене фотографијама, акцијским или викенд понудама. 

Али ове објаве допиру до малог броја људи, који већ прате страницу. Проблем се 
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односи на непостојање плана активности, не издвајају се и не улажу се средства за 

промоцију, а друштвене мреже хотела углавном не одржавају стручна лица. 

Када је у питању ТО Пирот, она на Facebook-у има само профил, не и 

страницу. И поред великог броја пријатеља, профил не нуди могућности промоције, а и 

није у складу са Условима коришћења ове друштвене мреже. Објаве, иако релативно 

честе допиру само до постојећих „пријатеља“. На осталим друштвеним мрежама ТО 

Пирот је далеко мање активна у коришћењу. 

На промоцију Пирота на Instagram-у, чини се, највише утичу приватни 

профили корисника који су већ посетили Пирот и околину, или заљубљеника у лепоте 

Старе планине, који то чине употребом хаштегова и обележавањем локације. 

 Уз правилну употребу таргетинга, хаштегова, умрежавања са сајтовима, 

плаћене рекламе, означавања локације и сл. друштвене мреже могу учинити Пирот 

далеко привлачијом туристичком дестинацијом за домаће и стране туристе, а пиротске 

брендове учинити још познатијим него што већ јесу.  
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