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Увод 
 
 
 
 

Југоисточна Србија је још увек туристички неоткривено али перспективно и 
изузетно важно подручје. 
 
Општине југоисточне Србије, Црна Трава, Босилеград, Димитровград, Пирот, 

Бујановац, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Бабушница тренутно, према степену 
развијености спадају у  економски недовољно развијене општине.   

Истовремено ради се о општинама које су изузетно богате природном и 
културном баштином. 

Јако је важно искористити постојеће капацитете из домена културе, односно 
ставити културу у функцију економског и одрживог развоја региона. 

Да би се у некој средини развијао туризам инспирисан културним садржајима 
неопходно је сагледавање његових капацитета и потенцијала. 

 
Рад се састоји из 11 делова. У првом делу су дате дефиниције културног 

туризма, врсте културног туризма, као и врсте културних добара. 
 
У другом, трећем, четвртом, петом, шестом, седмом, осмом, деветом, десетом, 

делу приказан je географски положај и климатске карактеристике општина  Црна 
Трава, Босилеград, Димитровград, Пирот, Бујановац, Прешево, Сурдулица, 
Трговиште, Бабушница, као и  културне институције, културна добра, забавне и 
културне манифестације које се у њима одвијају. 
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1. Културни туризам 
 
 
Појам културни туризам је по својој природи веома сложен и није га 

једноставно објаснити.  
Културни туризам, уопштено представља кретање људи ка културним 

атракцијама и занимљивостима, изван места становања, са намером да упознају 
дrуге народе, њихову културу и традицију, и да би задовољили своју културну 
туристичку потребу.  

Са становишта економије, културни туризам је излазак културе на 
туристичко тржиште са културним и уметничким производима који имају и 
културну и економску вредност. 

 
“Културни туризам означава кретање људи које је узроковано културним 

атракцијама изван њиховог уобичајеног мјеста становања, с намјером сакупљања 
нових информација и искустава како би задовољили своје културне потребе.”1 

 
Културни туризам се дефинише, према Светској туристичкој организацији 

(WTO), као „Кретање људи због основних културних мотивација, као што су 
студијске туре, уметничке и културне туре, путовања на фестивале и друге 
културне догађаје, обилазак историјских места и споменика, путовања због учења, 
природе, фолклора или уметности и ходочашћа. У овом туризму се задовољавају 
потребе за различитим културним искуством и тражењем могућности за 
повећавањем културног знања, искуства и сусрета”.2 

 
Крај 20. века је обележио прогресиван развој културног туризма у свету са 

тенденцијом да буде убрзанији у 21.веку.  
 
Поред значајних еконoмских ефеката културни туризам остварује и 

нематеријалне ефекте који представљају основу за његов опстанак и  даљи развој. 
Под њима се подразумева развијање свести и бриге о важности, значају и заштити 
културних вредности, очување социјалног интегритета и културног идентитета 
локалних заједница. 

 
1.1 Врсте културног туризма3:  
 
Издвајају се  следеће врсте културног туризма: 
 
- верски туризам, 
 

                                                 
1 Ричардс Г.,1999, European Cultural Tourism: Patterns and Prospects. Амстердам, стр. 16-3 
 
2 WТО, 1995. 
3 Хаџић, О., Стојаковић, Г., Херман-Милинковић, К., Ванић, Т., Ивановић, И., (2005), Културни 
туризам, ПМФ Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.стр.42 
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- културно-историјски туризам, 
 
-“life-seeing” и “life-participating” туризам, 
 
- етнички туризам, 
 
- едукациони туризам, 
 
- конгресни туризам, 
 
- музејски туризам, 
 
- уметнички туризам, 
 
- манифестациони туризам. 
 
1.2 Економски аспекти културног туризма  
 
Економски аспекти културног туризма подрзумевају следеће:  
 
1) Управљање културом за потребе туризма  

2) Утицај туризма на културу дестинације  
 
3) Културни утицај туризма на туристе  

4) Учинке културе на туризам  

5) Потрошњу културног туризма  

6) Перцепцију имиџа дестинације од стране потенцијалних туриста. 
 
 
Развој културног туризма може двојако утицати на локалну заједницу.  
 
Позитивно, у смислу оживљавања традиције, пораста запослености, 

повећања прихода од пореза, побољшањa укупних економских активности,   
друштвене и економске промене, боље коришћење градске инфраструктуре и многе 
друге погодности. 

 
Негативан утицај културног туризма на локалну заједницу односи се на:  
све веће трошкове за полицију, ватрогасце, обезбеђење и сл., претерано 

коришћење инфраструктуре, смањење квалитета живота резидената, деструкцију 
културних ресурса итд. 
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Културна добра представљају ствари и творевине материјалне и духовне 
културе које су од општег интереса и које уживају посебну заштиту. 

 
Културна добра су, у зависности од физичких, уметничких, културних и 

историјских својстава, а и од могућности њихове презентације, подељена у следеће 
групе:4 

 
 1)археолошка налазишта, 
 
 2)просторне културно-историјске целине (стара језгра градова, значајније 

сеоске амбијенталне целине, сакрални објекти, етнопаркови, средњевековни 
градови и утврђења, манастирски комплекси), 

 
 3)дела са споменичким и уметничким својствима (архитектонска дела, 

слике и  вајарски радови, дела примењених уметности, остварења музичке, драмске 
филмске уметности), 

 
4) установе културе са својим активностима, 
 
5) културне руте, 
 
 6)музика и песме, 
 
 7)литература. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Ибид, стр. 28-29. 
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2. Пирот 
 
 
2.1 Географски положај и саобраћајна повезаност општине Пирот 
 
 
 
Пирот се налази се на крајњем југоистоку Србије, у Горњем Понишављу, у 

истоименој котлини. Лежи на путу Београд-Ниш-Софија-Истанбул. Удаљен је 70км 
од Ниша и 33 км од граничног прелаза Градина код Димитовграда, на државној 
граници између Србије и Бугарске. То је незаменљива копнена веза између Азије и 
Средње и Западне Европе. Врло често се за Пирот каже да је то “Kапија Истока и 
Запада”.  

 
Подручје општине Пирот окружено је са севера и североистока Старом 

планином. Јужни и југозападни руб Пиротске котлине чине огранци Влашке 
планине и Суве планине а северозапад окружују огранци Сврљишке планине.  

Географски положај се, заједно са природним и антропогеним ресурсима, 
сматра једним од најзначајнијих фактора туристичке валоризације општине.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Слика бр.1.  Пирот на мапи Србије                                                                                                                                  

Извор:http://www.pirot.rs/index.php/sr/onama/ukratko 
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2.2 Климатске карактеристике 
 
 
Клима у Пироту је умерено-континентална. Одликује се влажним и 

пријатним пролећима, топлим летима, благим и дугим јесенима и хладним зимама.  
У непосредној околини Пирота налазе се средње високе планине са 

субпланинском 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. 

Пиротска котлина, заједно са котлинама у долини Јужне Мораве, у погледу 
падавина спада у најсиромашније у Србији. Вишегодишњи просек падавина је 
562,0 мм. Највише падавина има у мају, јуну и октобру, а најмање у јануару 
фебруару и јулу. 

Средња годишња температура Пирота је 11.3 °C. 
Најтоплији месец је јул са просечном температуром +25°C, а најхладнији 

јануар са просечном температуром -1°C. 
Облачност је знатна. Годишње је, просечно, половина неба покривена 

облацима. 
Облачност је највећа  зими, а најмања у јулу и августу. Годишња инсолација 

је око 2 000 часова. 
 
 
2.3 Антропогени мотивски потенцијали значајни за развој туризма 
 
У укупној туристичкој понуди општине Пирот, важно место заузима 

културно и историјско наслеђе овог краја и његовог становништва. 
Антропогене туристичке вредности које су заступљене у овом крају 

обухватају: 
-културно-историјске споменике, амбијенталне мотиве и етнографске 

вредности. Све оне могу допринети обогаћивању садржаја туристичког боравка и 
остваривању већих економских и ванекономских ефеката туризма. 

 
 
2.4 Културно-историјски споменици 
 
Пирот са околином је познат широј јавности и као „мали Јерусалим”. О томе 

нам говори податак који је за собом оставио митрополит Евстатије. По попису 
манастира и цркава сачињеном после ослобођења од Турака било је 13 манастира и 
72 цркве. Међу манастире које је пописао митрополит Евстатије налазили су се: 
манастир Свете Богородице у Сукову ( Суковски манастир), манастир Свети Ђорђе 
у Темској (Темочки манастир), манастир Свети Јован Благослову Поганову 
(Погановски манастир), манастир Свете Богородице у Височкој Ржани ( Ржански 
манастир или Ваведње), манастир Свети Архангел у Изатовцима, манастир Свети 
великомученик у Дивљани (Дивљански манастир), манастир Свети Никола у 
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Планиници, манастир Свети Никола у Сињцу, манастир Ваведење пресвете 
Богородице у Сићеву, манастир Свети Кирик и Јулита у Смиловцима, манастир 
Мисловштички и манастир Трнски.  

 
 
 
 
 
 Манастир Светог Ђорђа - Споменик културе од великог значаја 

 
Манастир са црквом посвећеном Светом великомученику Ђорђу, саградио 

је, по народном предању, сестрић цара Душана, у другој половини 16. века. 
Манастир Темска је назван по рушевинама старог града Темца из 11. века, који се 
налазио у непосредној близини. 

 
Манастир са црквом Светог Ђорђа налази се недалеко од села Темске, на 

самом почетку кањона реке Темштице, на двадесетак километара од Пирота на 
путу ка Књажевцу. Храм је малих димензија, чине га три просторне јединице – 
трем, припрата и црква. Према фреско-натписима зна се да је живописана 1576. 
заслугом игумана Захарија. Опсежним конзерваторским радовима на архитектури 
цркве и њеном живопису као и на конацима у порти, извођеним од седамдесетих 
година, манастирски комплекс је потпуно уређен. 

Посебну архитектонску вредност манастирске целине Темске представља 
монументални конак из 18. века, какав не постоји ни у једном српском манастиру и 
представља аутентичан стил градње поднебља југоисточне Србије. Целину 
манастира Светог Ђорђа одликују други манастирски објекти сличног 
архитектонског стила и прекрасна башта богата зеленилом и цвећем која их 
окружује. 

У периоду од 17. до 19. века је манастир Светог Ђорђа Темска био значајни 
духовни и културни центар региона југоисточне Србије, у чијем конаку је у 19. 
веку радила манастирска школа, као једина образовна институција региона. Иза 
манастирске цркве Светог Ђорђа се налази споменик Капетану Милутину 
Карановићу, јунаку који је децембра 1877. године погинуо при ослобађању Пирота 
и горњег Понишавља од вишевековне турске окупације.5  

 
 
 

                                                 
5 http://www.panacomp.net/srbija?mesto=srbija_manastir%20temska 
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Слика бр.2. Манастир Светог Ђорђа 
Извор:http://www.panacomp.net/vazduh?mesto=srbija_manastir%20temska 
 
 
Манастир Поганово 

 
Манастир Светог Јована Богослова, познатији као манастир Поганово 

налази се код истоименог села, 25 км јужно од Пирота. Ктитор манастира 
је Константин Драгаш, један од последњих српских властелина из времена после 
пропасти српске државе. Изградња цркве довршена је1395. године, пре него што је 
Константин погинуо у бици на Ровинама, а о изградњи се старала његова сестра 
Јелена, жена византијског цара Манојла II Палеолога. Њено име, заједно са 
именима Константина и Јована Богослова, уклесано је на три кружне плоче 
уграђене у западну фасаду цркве. 

Црква је живописана 1499. године. Веома добро очуване фреске сведоче о 
високим сликарским квалитетима радионице у Костуру, која је од осамдесетих 
година 15. века развила делатност на простору од Тесалије и северне Грчке, преко 
Македоније до Србије и западне Бугарске. Богати програм зидне декорације, поред 
уобичајених сцена и фигура, садржи ретке тематске целине, као што су: Извори 
премудрости, алегоријски прикази учења Св. Јована Златоустог и Јована Богослова 
и сл. Изузетна двострана икона са краја 14. века и иконостас из 1622. чувају се у 
Софији. 

Погановски манастир је већ петнаест година домаћин 
учесника Међународне ликовне колоније Погановски манастир. 
 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1


 12 

 
Слика бр.3. Манастир Поганово 
Извор:  http://www.srbija.travel/kultura/manastiri/ostali-manastiri/poganovo/ 
 
 
 

Манастир Суково са црквом посвећеном Светој Богородици - Споменик 
културе 

 
Манастир Суково се налази 18 km источно од Пирота код Звоначке Бање, на 

десној обали реке Јерме код истоименог села. Век градње и ктитор манастира су 
непознати, док је манастирска црква посвећена Успењу Пресвете Богородице. На 
основу мало сачуваних података, зна се да је више пута рушен, као и то да је 
живописан 1606. године. Данашњу манастирску цркву подигао је од 1857. до 1859. 
године, по предању, Сали-бег из Пирота. Он је на темељима веома старе цркве 
подигао нову, у знак захвалности за оздрављење свог сина Емина, а живопис у њој 
је урађен 1869. године. Током I светског рата, манастир су 1915. године опљачкали 
Бугари. 

Сама манастирска црква има основу триконхоса и кубе се крстом. Нартекс 
 јој је обновљен 1947. године, а цела црква је реконструисана 1974. године и том 
приликом је откривен већи број предмета, који се данас налазе у музеју 
Понишавља у Пироту. 

Манастир Суково се од 1968. године налази под заштитом државе, а њему се 
налазе и две фреске које привлаче посебну пажњу, приказ светог 
Христифора са ореолом и животињском главом и приказ Богородице са крилима.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/Km
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/Ktitor
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1606
http://sr.wikipedia.org/wiki/1857
http://sr.wikipedia.org/wiki/1869
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1915
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/1947
http://sr.wikipedia.org/wiki/1974
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1968
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Слика бр.4. Манастир Суково 
Извор: http://www.zaprokul.org.rs/okruzi/pirotski/files/Manastir-Sukovo-o.jpg 
 
 

Манастир Светог Николе 
 
Мала и неугледна грађевина цркве Св.Николе код села Планинице. Живопис 

је доста оштећен, али оно што је остало представља занимљив пример 
провинцијског сликарства са почетка XVII века. До цркве се може доћи од села 
Планиница или са пута село Суково - село Власи. Манастирски комплекс је 
подигнут крајем 16. и почетком 17. века када је и живописан. Сама црква је мала, 
нема куполу, али има полукружну апсиду у којој се налази олтар. Фреске су 
оштећене али су и такве заправо сачуване као сведочанство уметности из времена 
турске владавине. Фреске углавном приказују сцене страшног суда. У цркви је и 
данас могуће прочитати натпис ктитора који гласи: “Извољењем Оца и 
поспешењем Сина и свршењем св. Духа, овај харм чудотворца Николе поче се 
сликати месеца апила 8. и сврши се априла 22. код духовника Стефана године 1606. 
Комплекс има конак и помоћне објекте”. Слава манастира је Свети Никола. 
Комплекс је под заштитом државе од 1967. године. 

 
 
 
Црква Светог Николе - Споменик културе од великог значаја 
 
У околини Пирота , око 10 км ка западу, под планином Белавом, налази се 

стара црква Св. Николе. Сада, али и у столећима која претходе нашем времену, 
позната је као храм Свете Петке чије су се мошти некада налазиле у бугарском 
граду Трнову, а затим у Београду и у Цариграду. 

Црква је зидана као гробна црква, од скромног материјала. На западном 
зиду, изнад улазних врата, смештен је делимично оштећен ктиторски натпис из ког 
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сазнајемо ко је подигао овај храм. У слободном преводу и са попуњеним 
оштећењима у тексту се каже: „Извољењем Оца и свршењем Сина и поспешењем 
св.Духа, сазида се и ослика овај храм св.Николе о трошку Арсенија и Јефимије и 
Константина у дане благовернога цара Ивана Асена, а код господина Белаура, 
године 1331-32“. 

На зидовима цркве је мала галерија од десет историјских портрета из којих 
сазнајемо да су се Константин и Јефимија, вероватно пред крај живота, 
замонашили и да су у тренутку грађења цркве исликања фресака били већ покојни. 
Радове је привео крају њихов син, заједно са својом женом. Владар који се помиње 
у натпису је Иван Александар, који је име Асен носио као своје друго породично 
име. Белаур је био један од најмоћнијих бугарских бољара и ујак цара Ивана 
Александра, против кога је устао на оружје 1331. и оцепио део државе око Видина 
и тока Дунава. Цар Душан га, у аутобиографској белешци за свој Законик, помиње 
као једног од седам владара који су угрозили српску државу, мислећи на значајну 
победу у битци код Велбужда 1331.године, против Бугара и њихових савезника.  

У наосу, главном делу цркве, археолошким истраживањима пронађене су 
четири гробнице, у нартексу, додатку на западном делу грађевине, такође су 
откривене четири гробнице, а око саме цркве је некропола са најмање 133 гроба. 
Највреднији археолошки налаз потиче из озидане гробнице постављене уз спољну 
ивицу јужног зида цркве у којој је откривена трака извезена златним концем са 
именом цара Ивана Александра и титулом „цара Бугара и Грка“. Део свечане 
владареве одеће доказује да је Константин био веома близак царев сарадник, а 
можда и сродник. Овакви поклони су се давали у изузетним приликама и ретким 
особама. 

Распоред сцена на зиду у потпуности прати гробну намену цркве, баш као и 
посвета св.Николи који се сматра за великог помоћника душа после смрти. Црква је 
данас посвећена св.Петки-Параскеви. 

 
Слика бр.5. Црква Светог Николе  
Извор: http://www.zaprokul.org.rs/okruzi/pirotski/images/Crkva-Svetog-Nikole-u-
Krupcu-m.jpg 
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Саборна црква у Тијабари 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.6. Саборна црква у Тијабари 
Извор: http://www.trivago.rs/pirot-444622/crkvakatedralamanastir/saborna-crkva-pirot-
1702241 
 

 
Саборна црква у Тијабари је базилика посвећена Успењу Пресвете 

Богородице. Изградња Саборне цркве је помогнута од стране многобројних грађана 
и Еснафа који су и са једном четвртином учествовали у финансирању храма, као и 
у каснијим трошковима одржавања. Зидарски радови су завршени 10. децембра 
1870. године. Изградња и уређење саборног храма је била у време фанариотских 
владика Партенија (1869 - 1872) и Јевстатија (1872 -1878) и турског султана Абдул 
-Меџида. 
 
Храм има три живописане куполе. Са леве стране олтара је смештена чудотворна 
икона Богородице Млекопитатељнице. У олтару се налазе чудотворне иконе 
Преодобне Параскеве и чудотворна икона Владимирске Богородице. У наосу храма 
се налази и ктиторска икона Живка Антића - Богородица Портаитиса. 
 
Нажалост, има веома мало података и докумената о саборном храму Успења 
Пресвете Богородице. Претпоставља се да је добар део архиве и документације 
уништен у бурним периодима друге половине XIX века и током XX века. Потребна 
је обнова и реконструкција храма 

 
 
Стара црква у Пазару - споменик културе 
 

Стара црква у Пазару је посвећена Рождеству(рођењу) Христовом. Грађена је од 29. 
јула 1834. године до 21. децембра 1834. године, добровољним прилозима богатих 
мештана. Претпоставља се да је раније на њеном месту постојала стара црква. У 
време велике поплаве 30. јуна 1926. године, Стара црква на Пазару била је 
испуњена водом до доњих прозора. Тада је извршена измена пода. Испод олтара је 
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том приликом подигнута мермерна плоча на којој се указао српски Двоглави орао 
са круном. Цркву Рождества Христовог је осветио владика Јероним, а међу 
епитропима поред осталих спомиње се Неша Филиповић. 
 
Услед ранијих паљевина и поплава, султан Абдул Меџид, новембра 1895. године је 
својим ферманом дозволио да се подигне нови храм. Храм је био готов 1856, а 
ранија плоча из 1834. године је узидана изнад главних улазних врата. 
 
Унутрашњост са олтаром је дужине 22 метра, ширине 13 метара и висине 10 
метара. У унутрашњости је шест стубова који подупиру свод цркве. Са леве стране 
олтара, на постаменту, је смештена чудотворна икона Достојно Јест. У гробници 
изнад олтара, у седећем положају, је сахрањен владика Нектарија († 1853.). Поред 
храма је постојала зграда Митрополије која је изгорела при ослобођењу од Турака 
децембра 1877. 
 
Стара црква у Пазару, посвећена Рождеству Христовом, проглашена је културним 
добром 1986. године. Храм се не налази у добром стању,  прети му обрушавање 
свода који је стар и од дрвета и који треба хитно обновити и реконструисати.  

 
 

 
 
 

 
Слика бр.7. Стара црква у Пазару 
Извор: http://www.pirot.pi.co.rs/istkul/tcrkves.htm 
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Црква Св. Петра и Павла XIII век, Пећинска црква 
 

 
Црква Светог Петра и Павла (XIII век), познатија као Пећинска црква, се налази на 
Старој планини, у пећини брда Калик код села Рсовци, удаљеног 22 км од Пирота. 
Позната је по томе што на северном зиду овог светилишта стоји јединствена у 
хришћанству фреска Исуса Христа познатија као Исус Младенац на којој је он 
млад и ћелав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика бр.8. Фреска Исуса Христа познатија као Исус Младенац 
Извор: 
http://www.jugoistocnasrbija.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=190
&Itemid=235&lang=sr 
 

 
 
Цркву светог Петра и Павла су, како се верује, изградили испосници са 

Синаја, који су у овом крају боравили у 13. веку. Пећинска црква светих апостола 
Петра и Павла са зидном и јединственом представом младог и ћелавог Исуса на 
северном зиду, према претпоставкама стручњака настала је у 13. веку. До пре 
десетак година и поменута црква је била запуштена, а онда је уз ангажовање 
црквених власти, стручњака, али и самих мештана подигнут звоник, а улаз у 
пећину је осигуран вратима. До цркве се долази каменитом стазом. Сама црква је у 
стени, где су у камени масив укљештена врата и два прозора. 
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Стари град- тврђава - Споменик културе од великог значаја 
 
Према народном предању, али и према средњовековној историји Балкана, 

Пиротски град је подигао надалеко чувени велможа са јужних Родопа, Момчило. 
Отуд и други назив за Пирот – Момчилов град. Историја није до краја разјаснила да 
ли је баш Момчило подигао Пирот или је то учинио лично кнез Лазар пред страхом 
од турске најезде. 

Слика бр.9. Стари град- тврђава 
Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Pirotski_grad2.jpg 

  
 
Пиротски град или Момчилов Град се налази на самом улазу у град са 

његове западне стране, након одвајања   међународног аутопута  на правцу Ниш-
Софија и на раскршћу улица којима се директно долази до осталих улаза у град. 
Пиротски град чине јасно диференциране целине, настале у различитим 
временским периодима. То су: Горњи град, Средњи град и Доњи град. 

Горњи град 
Његове куле су постављене скоро на четири стране света и повезане су 

изломљеним правцем пружања снажних бедема. Горњи град је састављен из 
следећих објеката: Донжон кула, Југозападна кула, Источна кула, Црквица, 
Трапезоидни простор.  

Донжон кула је најјача кула у утврђењу и служила је за одбрану и 
становање. Представљала је симбол господства и последње уточиште за одбрану. 
Изграђена је на врху стене, од камена је и налази се у оквиру северног бедема.  

Црквица је објекат који се налази у јужном делу града. Њено постојање се 
везује за сакрални објекат, али и за тамницу из турског доба.  
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Средњи град 
Претпоставља се да је Средњи град грађен у првој четвртини XV века, за 

време владавине деспота Стефана Лазаревића. Средњи град је једини простор 
Пиротског града који чува археолошке и историјске податке о прошлости овог 
краја. Археолошка истраживања Средњег града рађена су у више наврата, али је 
већи део остао неистражен. 

 
Доњи град 
Доњи град представља најмлађи део фортификације Пиротског града, настао 

током XVIII века а обновљен почетком XIX века. У оквиру Доњег града грађени су 
и следећи објекти: Официрски дом, зграда војног магацина, базен за купање, 
пекара, чесма и библиотека.  

 
 
2.5 Манифестације  
 
 
Манифестације су значајни сегмент развоја културног туризма и у њима се 

очитавају атмосфера и дух неког града и народа. 
 
На подручју општине Пирот одржавају се следеће манифестације6: 
 
 
Читалачка значка - књижевна манифестација 
 

У Народној библиотеци Пирот одржава се Читалачка значка, такмичење које је 
Библиотека поново покренула 2010. године, након више од 20 година паузе. 
Концепт такмичења заснован је на добровољном учешћу деце, а одзив ученика 
пиротских основних школа је јако велики. За све учеснике манифестације по 
окончању такмичења, библиотека организује дружење са познатим дечјим 
ствараоцима. Такмичење Читалачка значка пројекат је Народне библиотеке Пирот, 
који се реализује уз подршку Локалног плана акције за децу. 

 
Мајска изложба уметника Пироћанаца - ликовна манифестација 
 

Галерија Чедомир Крстић организатор је Мајске изложбе уметника Пироћанаца. 
Изложба траје три седмице и учествују сви признати уметници града. Сваке године 
се одржава на другом месту у околини Пирота. Бирају се места изузетних 
пејзажних и културних карактеристика (Погановски манастир, Звоначка бања,...). 

 
 
Фестивал Пирот град стрипа - комплексна манифестација 
 

Фестивал Пирот град стрипа одиграва се прве недеље месеца јула. Манифестација 
је први пут одржана 2009. године. Организатор фестивала је Удружење грађана 
                                                 
6 http://www.zaprokul.org.rs/okruzi/pirotski/manifestacije.html 
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Догматика које је основано је 2007. године и има за циљ ширење културних 
тековина и популаризација алтернативних начина изражавања у области културе на 
територији општине Пирот попут рок музике, стрипа, фотографија, савременог 
књижевног и ликовног стваралаштва. 

 
 
Старопланинска седенћа - фолклорна манифестација 

 
Старопланинска седенћа је манифестација коју организује Културно-

уметничко удружење Дукат и обухвата концерте изворне музике у неколико села 
покрај Пирота. КУД је основан је 2004. године и броји 160 чланова. Од оснивања 
друштво је забележило преко стотину наступа широм земље и иностранства. 

 
 
Освежење фест - музичка манифестација 
 

Освежење фест представља једну од новијих манифестација на територији општине 
Пирот и има за циљ промоцију савремене музике и пиротских бендова. 
Организатор фестивала је Удружење грађана Освежење настало 2009. године. 
Удружење афирмише ауторе у области музичке и извођачке уметности који за то 
немају могућности преко званичних институција. 

 
 
Међународни фолклорни фестивал - фолклорна манифестација 
 

Већ неколико година Пирот лети на четири дана постаје место окупљања 
фолклорних ансамбала из разних земаља света. Манифестација почиње дефилеом 
учесника кроз град до трга испред пиротског Дома културе на којем фолклорни 
ансамбли показују своје играчко умеће. Завршани концерт овог фестивала одиграва 
се на Омладинском стадиону. Одржава се средином августа, а први пут је одржана 
2005. године. 

 
 
Сајам књиге и графике - комплексна манифестација 
 

У фебруару  се организује Салон књиге и графике на којем се могу купити 
литерарна дела, али и уживати у књижевним вечерима писаца и песника, како 
локалних тако и оних из других градова Србије. На крају Салона додељује се и 
награда за кратку причу као резултат конкурса који организује пиротски Дом 
културе. Манифестација траје седам дана , а први пут је одржана 2000. године. 
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Фестивал младих ДК Дур - музичка манифестација 
 

Дом културе у Пироту организује фестивал младих ДК-Дур од 1998. године. На 
фестивалу учествује око 40 такмичара, који се надмећу у забавној, поп, рок, хеви 
металу и хип-хопу музици. Такмичење траје пет дана.. У три квалификационе 
вечери жири бира девет финалиста, а на полуфиналној вечери публика бира још 
шест финалиста. Такмичење се одржава крајем маја и почетком јуна, а победници 
добијају новчане награде. 

 
 
Пиротско културно лето - комплексна манифестација 
 

Пиротско културно лето се одржава сваке године и траје од почетка јула до краја 
августа. Ранији називи за манифестацију били су Лемек и Агора као и друга имена, 
а свима је било заједничко да забаве људе овога краја. Пиротско лето обилује 
културно-уметничким програмима који се, углавном, дешавају у току вечери. 
Место одржавања је на целом подручју града,  нпр. Кале, Музеј, плато испред Дома 
културе или Кеј. 

 
 
Дани Јапана - прослава 
 

Од 2008. године у Пироту се организују Дани Јапана у трајању од два дана - 25. и 
26. августа. Дане Јапана свечано отвора актуелни амбасадор Јапана у Србији, а 
осим представљања културе ове земље, постоје и покушаји стварања привредне 
сарадње. Поред тога, на градском тргу организује се и изложба јапанских брендова. 
У културном делу програма приређује се отворена изложба слика са репликама из 
Токијског музеја, као књижевне вечери на којима ће бити представљени 
најутицајнији јапански аутори. У вечерњим часовима у клубу и биоскопу Дома 
културе приказују се јапански филмови. 

 
 
Сајам лова и риболова - спортска манифестација 
 

Сајам лова и риболова традиционално се одржава у холу Дома војске. Организатор 
сајма је Дом културе. Том приликом грађани Пирота имају могућност да виде 
најквалитетнију опрему. Манифестација се одржава у фебруару. 

 
 
 
Пасуљијада - гастрономска манифестација 
 

Пасуљијада у Пироту се од 2007. године одржава на градском Кеју, у октобру 
месецу. Поред такмичења у припремању овог традиционалног, српског јела и 
дегустације истог, жеља организатора је да подстакне друштвени живот становника 
Пирота. 
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Традиционални пиротски вашар - прослава 
 

Традиционални пиротски вашар је једна од најстаријих манифестација. У 
прошлости се звао Пиротски панађур и био је надалеко чувен због продаје 
пиротских ћилимова и других производа. Вашар се одржава на потезу Црвеног трга 
и Драгошеве улице, где се и завршава постављање савременог штампаног бетона 
који садржи шаре пиротског ћилима.. Одржава се од 28. августа до 1.септембра. 

 
 
Златни Котлић Пирота - гастрономска манифестација 
 

На Кеју поред Нишаве од 2007. године одржава се  такмичење у кувању рибље 
чорбе Златни котлић Пирота. На такмичењу учествује око 30 екипа из Пирота и 
суседних градова. Траје од 9 ујутру до 13 часова. Златни котлић Пирота одржава се 
у септембру, средином месеца. 

 
Стреет Фест 
  

Стреет Фест представља фестивал који се одржава у организацији Удружења 
грађана Освежење. На фестивалу се се цртају графити и стварају фотографије. 
Програме организују на отвореном и по клубовима, због природе програма. 

 
Међународни сајам качкаваља  
 
Одржава се у млекарској школи. Том приликом посетиоци могу да се 

упознају са традицијом, могућностима и достигнућима у изради качкаваља. 
Посетиоци имају прилику да обиђу и музеј качкаваља и пиротског ћилима, који се 
налази у самој школи. 

 
 
Ђурђевдански сабор 
 
Одржава се од 6. до 10.маја у Темачком манастиру. Одликује се богатим 

културно-уметничким програмом. 
 
 
Дани пчеларства 
 
Манифестација се одржава током марта. Организована је у виду сајма 

пчеларских производа. Своје производе излажу како становници пиротског краја, 
тако пчелари из околних општина.  
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“Дебели и мршави” 
 
Одржава се сваке године 1.априла. Реч је о традиционалној спортској 

манифестацији. У програму учествују познате личности које добијају улогу судије 
у фудбалском мечу  између екипа дебелих и мршавих. Манифестација је 
хумористичког карактера.  

 
 
 
2.6 Туристички промет 
 
Најзаступљенији облици туристичких кретања у Пироту су: транзитна, 

екскурзиона и излетничка кретања. Просечна дужина боравка туриста није већа од 
два дана. Према подацима Туристичке организације Пирот, у периоду од 2002-
2006.године, остварен је следећи промет гостију. 
 
Табела 1: Број туриста и њихових ноћења (2002-2006.године) 

              Извор: http://www.poslovnivodic.com/turisticka-organizacija-pirot.html 

 Број туриста Ноћење туриста 
свега домаћи страни свега домаћи страни 

2002.година       
Пиротски 
округ 

15366 12494 2872 41023 36633 4390 

Општина 
Пирот 

8713 6987 1726 15764 12900 2864 

2003.година       
Пиротски 
округ 

12784 9653 3131 31402 27108 4294 

Општина 
Пирот 

7315 5337 1778 10835 8247 2588 

2004.година       
Пиротски 
округ 

13617 10424 3193 44720 40139 4581 

Општина 
Пирот 

7863 6244 1619 22448 19955 2493 

2005.година       
Пиротски 
округ 

11977 8889 3088 37755 31810 5945 

Општина 
Пирот 

7349 5647 1702 20961 17217 3744 

2006.година       
Пиротски 
округ 

9918 7571 2347 24391 20146 4245 

Општина 
Пирот 

5947 4307 1640 10772 7558 3164 
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Из табеле се може видети да у туристичком промету Пиротског округа 

доминира општина Пирот, како по броју туриста тако и по броју остварених 
ноћења. Када је у питању структура гостију према подели на домаће и стране, 
општину Пирот карактерише велико учешће домаћих гостију у структури укупно 
регистрованих туриста. Број ноћења старних туриста у односу на домаће далеко је 
мањи. То потврђује чињеница да је највећи број страних туриста заправо у 
транзиту. 

 
 
Општина Пирот поседује значајне туристичке ресурсе на својој територији, 

како природне тако и антропогене, а заједно са онима у суседним општинама има 
реалне шансе за добро позиционирање на туристичком тржишту. У досадашњем 
природном развоју општине, туризам није био третиран као значајна грана, нити су 
у његов развој улагана значајнија средства. Разлози су бројни, али превасходни 
разлог је веома лоша материјална база, односно лоша туристичка инфраструктура и 
неорганизован наступ општине Пирот на регионалном и националном туристичком 
тржишту. Туризам је значајан за развој општине и свеобухватни напредак њеног 
становништва, тако да су потребна већа улагања у опремање и уређење простора и 
оспособљавање туристичких капацитета за пријем већег броја туриста. 

Што се тиче културног туризма може се закључити да на територији 
општине постоје изванредни услови за његов развој, пре свега због богатства 
манастирима и црквама.  
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3. Димитровград 
 
 

 
Слика бр.10. Димитровград 
Извор : http://superodmor.rs/data/images/2011-02-17/73309_dimitrovgrad-02-foto-
zoran-panic-_origh.jpg?ver=1297954267 
 

 
 
3.1 Туристичко-географски положај 
 
 
Општина Димитровград се налази на југоистоку Србије. Простире се 

правцем југозапад-североисток. Источно и југоисточно општина Димитровград је 
је ограничена територијом Републике Бугарске, а на северу и северозападу су 
општине Пирот и Бабушница. 

  
Треба истаћи положај општине Димитровград у односу на главне 

туристичке правце, главне туристичке дисперзиве и конкурентске туристичке 
општине. 

 
Положај општине Димитровград према главним туристичким правцима  је 

врло повољан. Њеном територијом дуж тока реке Нишаве пролази део најважнијег 
путног правца (коридора 10) који повезује Европу и Азију. Међународни аутопут и 
железничка пруга су једни од најважнијих фактора за будући развој туризма и 
привреде општине. Од велике важности је и близина Ниша (100км) и Софије 
(50км). 

Општина Димитровград је доста удаљена од великих туристичких центара, 
што се негативно одражава на њен привредни и туристички развој. Београд као 
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најјачи дисперзивни центар наше земље остаће за општину Димитровград на 
маргини због конкурентнијих и ближих туристичких вредности. 

Планинске области Пирота, Власине, Bласинског језера, Књажевца и 
Нишко-сокобањске туристичке регије, Софијски регион са планином Витошом и 
други, представљају главне конкуренте туристичкој понуди општине 
Димитровград.  

 
 
 
3.2 Климатске карактеристике 
 
 
Метеоролошка станица у Димитровграду је једна од најстаријих у земљи, 

основана је 1926.године, тако да се са великом сигурношћу можемо ослонити на 
њене податке. 

Територија општине Димитровград припада тзв.Горњем Понишављу чије су 
температуре на западу више у односу на њен источни део.  

 
У посматраном периоду средња минимална температура ваздуха у јануару 

износила је и до -4,8 оC, док је средња минимална температура априла 4,3 оC, а 
новембра 1,2 оC. Пола године је у димитровградском крају време хладно и 
неповољно за развој туризма. У брдско-планинским пределима температуре су још 
ниже. Толпији период започиње нагло априла и завршава се брзо почетком октобра 
месеца. Најтоплији месеци су јул и август.  

 
Апсолутне минималне температуре општине Димитровград су веома ниске. 

Најниже су у јануару (-29,3) и фебруару (-22,3). Негативних температура нема само 
у јуну, јулу и августу месецу. Ниске температуре током 9 месеци годишње скраћују 
вегетациони период биљкама осетљивим на хладноћу.  
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Температуре ваздуха 
 
Табела 2. Темературе ваздуха (1965-2005) 
 

Температура ваздуха (C) 
месец јан фе

б 
мар апр мај јун јул авг сеп окт нов Де

ц 
Го
д 

Средња 
максималана 

2.9 5.7 10.
8 

16.
5 

21.
3 

24.
3 

26.
7 

26.
9 

23.
5 

17.
6 

10.
5 

4.6 15.
9 

Средња 
минималана 

-
4.8 

-
2.8 

0.1 4.3 8.5 11.
5 

12.
6 

12.
4 

9.4 5.1 1.2 -
2.6 

4.6 

Нормалана 
вредност 

-
1.3 

0.9 4.9 10.
0 

14.
6 

17.
5 

19.
3 

19.
0 

15.
4 

10.
4 

5.2 0.7 9.7 

Апсолутни 
максимум 

17.
8 

23.
0 

26.
8 

31.
4 

33.
4 

37.
8 

39.
3 

37.
4 

35.
4 

32.
7 

25.
8 

20.
0 

39.
3 

Апсолутни 
минимум 

-
29.
3 

-
22.
3 

-
16.
8 

-
5.5 

-
2.3 

1.5 4.5 2.4 -
3.5 

-
7.9 

-
17.
0 

-
18.
0 

-
29.
3 

Ср.бр.мразни
х дана 

25.
5 

19.
3 

14.
2 

3.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 4.0 11.
4 

20.
9 

99.
0 

Ср.бр.тропск
их дана 

0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.4 7.2 8.7 2.3 0.1 0.0. 0.0 21.
5 

Табела 2, Извор: РХМЗ, хидрометеоролошка станица у Димитровграду 
 
 
 

3.3 Културне институције 
 
 
Центар за Културу, има главну улогу у организацији свих културних 

активности општине. У истој згради, у оквиру Центра за Културу налазе 
биоскопска сала и Народно позориште „ Христо  Ботев “. 

 
Народно позориште „ Христо  Ботев “. 
 
Народно позориште је основано 1888. године у тадашњем Цариброду.  Дуг 

временски период било је једно од најбољих аматерских позоришта, што потврђују 
многобројне награде на смотрама и фестивалима широм земље и иностранства. 
Репетоар позоришта је веома разноврстан. Игране су комедије и драме светских 
класика Молијера, Чехова, Сартра, преко класика српске и бугарске драматургије: 
Јовкова, Станковића, Нушића, па до савремених српских и бугарских писаца 
Ковачевића, Бојчева, Јорданова и других.  

Специфичност позоришта је да један исти глумачки ансамбал игра исте 
представе на српском и бугарском језику, а поједине комаде и на локалном 
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дијалекту. Тренутно први ансамбл броји петнаестак глумаца, а омладинска, дечја 
сцена и глумачка радионица окупљају тридесетак младих глумаца.  
 
 

Културно уметничко друштво Центра за културу 
 

Културно уметничко друштво Центра за културу, основано је првих година после 
Другог светског рата и до данас, са повременим прекидима, делује на пољу културе 
у овој средини. 
Рад КУД-а се одвија у три секције: фолклорна, музичка(солисти) и оркестар. КУД 
тренутно окупља око 150 чланова. Фолклорни ансамбал је најбројнији и његов рад 
се одвија у пет ансамбала, а најактивнији је први ансамбал који на репетоару има 
десетак кореографија. 
Ансамбал има двадесетак наступа годишње у земљи и иностранству. Учесник је 
многих фестивала фолклора у Србији, Бугарској и Грчкој, на којима су освојене 
многобројне награде и признања. 

 
 
Градска галерија у Димитровграду је отворена 1995. године. Годишње се у 

просеку у галерији организује око 15 изложби. Данас је то једна од 
најрепрезентативнијих културних установа у граду, за коју се зна и ван граница 
Србије. Велики број учесника из иностранства су имали своје изложбе у њој. Осим 
самосталних изложби врхунских сликара, одржана је и репрезентативна изложба 
Музеја савремених уметности из Београда, изложба чувеног сликара Градимира 
Петровића и по први пут 2004. године, ретроспетктивна изложба савременог 
бугарског сликарства. Галерија посебно води рачуна о очувању традиције 
царибродске ликовне школе, чији је зачетник истакнути бугарски сликар Георги 
Машев. 

 Градска галерија у Димитровграду поседује око 250 радова врхунских 
уметника из целе земље и иностранства (скоро све земље из окружења, затим 
Америке, Мексика, Енглеске). 

Градска галерија је и организатор међународне ликовне колоније 
`Погановски манастир`, која постоји већ 12 година. 
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Народна библиотека „Детко Петров“ 
 
Читалишта како су се некад овде звале библиотеке имају дугу и богату 

традицију у овом крају. 
Народна библиотека у Димитровграду основана је 1. јануара 1898. год ., на 
иницијативу глумачког друштва.  
Добила је име по великом књижевном ствараоцу из краја, Детку Петрову. 

Библиотека има и издавачку делатност, издају се књиге на српском и 
бугарском језику.  

Од 2000. године у Библиотеци је почела да ради Песничка радионица, мала 
школа писања која окупља дечаке и девојчице, ученике основне и средње школе, 
љубитеље лепе речи. Као резултат рада Песничке радионице настало је пет књига 
збирки песама.  

 
Развијена свест о значају културе манифестовала се и раном појавом 

штампе.  
Већ крајем 19. и почетком 20. века у Цариброду (Димитровград) се јављају и 

први часописи. Тако 1889. године излази први број часописа за науку и 
књижевност `Домашен учител`, 1901. појављује се недељник `Цариброд`, а 1908. 
излази лист `Нишава`. Десетак година касније појављује се лист за хумор и сатиру 
`Клопотар`. Године 1909. у Цариброду излази и прва штампана књига `Стихови и 
проза` аутора Христа Гоцева. 

 
 
 
 
3.4 Културне и забавне манифестације 
 
 
У Димитровграду се одржавају бројне културне и забавне манифестације и 

то су:  
 
-Балкан Театар Фест-интернационални фестивал позоришта који окупља 

како театре из земље тако и позоришта из земаља окружења ( земље бивше СФРЈ, 
Бугарска, Турска), 

 
-Нишавски хоровод- традиционални фестивал фолклора и народних игара, 

интернационалног карактера који се паралелно одржава и у Димитровграду и у 
општини Драгоман у Бугарској, 

 
-Ликовна колонија Погановски манастир која такође представља колонију 

на којој излажу своје слике сликари из Србије, Бугарске али и познати аутори из 
света ( Турска, Америка, Италија, бивша СФРЈ итд.), Колонија ради већ 14 година и 
кроз њу је прошло преко 150 уметника како из Србије тако и из иностранства. 
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-Музички фестивал"Peace Fest" - то је рок фестивал који се одржава деветог 
маја поводом дана победе над фашизмом.. На овом фестивалу гостовале су велике 
звезде рок сцене попут Глен Хјуза, Џон Лутона, затим легендарне групе Дип 
Парпл, Јураја Хип, а од наших познатих рок имена учешће су узимали Мама рок, 
Галија, Атомско склониште, Неверне бебе, ОТ бенд.  

Фестивал се одржава на градском стадиону, поред концертне (и спортске) 
дворане која симболично носи име  "Glenn Hughes music hall". 

 
 
 
3.5 Туристички капацитети и промет 
 
На територији општине остварени су релативно добри резултати 

туристичког промета у периоду од 1976-2006.године.  
 
Табела 3. Смештајни капацитети и остварени туристички промет у периоду од 
1976.-2006.године 
 
Општина 
Димитровград 

1976 1980 1985 1989 1996 1999 2002 2004 2006 

Бр.пословних 
јединица 

16 18 18 22 19 12 12 15 22 

Бр.лежаја 114 125 150 187 212 195 196 205 235 
Промет у 
милионима 
динара 

21,3 45,7 314,8 3,17 3,52 7,56 20,0 22,3 31,8 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 

На основу података приказаних у табели, можемо уочити да је број 
пословних јединица и број смештајних капацитета ( лежаја) у посматраним 
годинама скромно повећан, што потврђује чињеница, да је у периоду од 1976.-
2006.године број пословних јединица повећан са 16 на 22, а смештајни капацитети 
у истом периоду увећани су само за 121 лежај. 

Туристички промет најчешће се сагледава кроз фреквенцију домаћих и 
страних туриста у посматраном периоду. Следећи подаци показују обим, динамику 
и сруктуру туристичког промета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
Табела 4. Обим, динамика и структура туристичког промета 

 
Општина 
Димитровград 

Туристи Ноћења туриста Просечан 
бр.ноћења 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 
1976 19 400 8 100 11 300 22 300 9 500 12 800 1,17 1,13 
1980 15 391 4 362 11 029 18 301 5 695 12 606 1,30 1,14 
1985 11 997 5 602 6 395 14             

905 
7 539 7 356 1,35 1,15 

1989 18 900 6 400 12 500 23 400 9 800 13 600 1,53 1,09 
1996 3 727 3 527 200 6 059 5 0856 203 1,66 1,01 
1999 2 758 1 856 902 4 783 3 855 928 2,08 1,03 
2002 2 471 1 447 1 024 3 593 2 497 1 096 1,73 1,07 
2004 2 604 1 051 1 553 5 614 3 627 1 987 3,45 1,28 
2006 2 508 1 294 1 214 4 511 3 226 1 285 2,50 1,06 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 

У појединим посматраним годинама број туриста како домаћих тако и 
страних је опадао, осим у 1989.години, када је њихов број значајније повећан у 
односу на раније 1980.годину, а нарочито  1985.годину, мада ни тада није 
достигнут ниво из 1976.године. У периоду од 1976. до 1989.године запажа се да је 
број страних туриста знатно већи од броја домаћих, што је посебно изражено у 
1980. и 1989.години, када је учешће страних туриста износило 71,7%, односно 
66,1%. 

Сходно опадању броја туриста опао је и број ноћења, пре свега страних 
туриста. Ово се посебно испољило 1985.године у којој је овај показатељ смањен за 
око 7 400 ноћења.  

Треба истаћи чињеницу да је просечан боравак страних туриста у 
Димитровграду у 1989.години износио 1,2 дана, док код домаћих туриста 3,5 дана. 

Најмањи број туриста и њихових ноћења бележимо у периоду 90-их година. 
Најмање их је било 1996.године и 1999., а разлог за то су ратовања, економске 
кризе, инфлације и санкције. То се изузетно негативно одразило на развој туризма 
општине Димитровград. Ситуација се поправља у периоду после демократских 
промена 2000.године, када се све више почиње улагати у приватни угоститељско-
туристички сектор. 

 
 
Према подацима из 2007. године у Димитровграду раде 3 угоститељска 

објекта, од тога хотел „Балкан“ и мотел „Балкан“ су у државној својини, док је 
хотел „Амфора“ у приватној својини. Оснивањем комисије за категоризацију 
приватног смештаја, категорисано је 25 лежаја у приватном смештају, пре свега у 
околним селима. 
 
Хотел „Балкан“ располаже са 103 лежаја (1, 2, 3 креветне собе) и 150 места у 
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ресторану. 
 
Мотел „Балкан“ располаже са 50 лежајева (1, 2 креветне собе), 25 лежајева 
(бунгалови) и 100 места у ресторану. 
 
Хотел „Амфора“ располаже са 60 лежајева (1, 2, 3 креветне собе) и 60 места у 
ресторану. 

 
 

 
 
 
 

4. Сурдулица 
 

4.1 Туристичко-географски положај 

 
Општина Сурдулица се налази у 

југоисточном делу Србије, и део је Пчињског 
региона. Граничи се са општином Црна Трава на 
северу, општином Владичин Хан на западу, 
општинама Врање и Босилеград на југу и 
Републиком Бугарском на истоку.  Налази се на 
надморској висини од 475 метара. 

 

 

 

 

 

 

                                    Слика бр.11. Положај општине Сурдулица у Пчињском округу 
Извор: http://www.surdulica.org/cir/Siteview.asp?ID=50# 

 

Смештена је у котлини окружена 
планинама: Чемерник, Варденик и Кукавица. Путем који вијуга између планина 
Чемерник и Варденик стиже се на Власинско језеро које је на надморској висини од 
1230 метара и које представља. најважнију туристичку  дестинацију општине. 
Смештена је у сливу реке Врле, Масуричком пољу, сливу Горње Јерме, Божичке 
реке и захвата Власинску висораван. Од међународног пута Ниш-Скопље-Солун ( 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Е 75), удаљена је свега 6км. Од Београда је удаљена 330км, Скопља 120км, Софије 
110км. 

 

 

4.2 Климатске карактеристике 

 
На територији општине Сурдулица заступљене су две врсте климата: 

1. Делови територије који су ниже надморске висине, предео око 
Масуричког поља, имају умерено-континенталну климу, 

2. делови са вишим надморским висинама, Власина и околне 
планине имају карактеристике субпланинске климе. 

Умерено-континенталну климу карактеришу изражена 4 годишња доба, 
док субпланинску одликују дуге и хладне зиме, кратка и свежа лета, и кратка 
прелазна годишња доба. 

Климатске карактеристике су важан чинилац код туристичке 
валоризације вода, висоравни и планина као рекреативних туристичких мотива. 

Клима општине Сурдулица има извесна обележја која се могу 
посматрати као потенцијал, нарочито за развој туризма: 

1. температура, влажност ваздуха и падавине су такви да 
погодују развоју туризма у зимском периоду, 

2.  с друге стране мала облачност, која је карактеристична за 
лето и јесен, а с тим и мања количина падавина, доприносе већој 
посећености током лета. 

 

 

4.3 Антропогени туристички потенцијали 
Постоје брoјне културно-историјске вредности које су само делимично 

укључене у туристичку понуду, један део тих вредности је потребно валоризовати, 
адаптирати, заштитити и адекватно укључити у мрежу туристичких привлачности 
општине Сурдулица. То се односи на бројне сакралне објекте, споменичка 
обележја. 

На подручју општине Сурдулица регистровано је пет културно-историјских 
целина: Стари рид, Манџина махала, Стеваничева махала, Дојчинова махала и 
Гаџина махала – затим, више археолошких налазишта, појединачни споменици 
културе, укључујући и гробља и знаменита места.  
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4.4 Културне институције 
 
Носилац културних активности у општини Сурдулица је Сурдулички 

културни центар. Основан је пре више од пола века, и у оквиру центра ради више 
секција и аматерских удружења. Од самог почетка до данас Сурдулички културни 
центар окупља сурдуличане свих узраста, од најмлађих до најстаријих, и 
представља место где они могу да изразе своју креативност било да је у питању 
изговорена реч, песма, глума, игра, плес, ликовно стваралаштво, музика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Слика бр.12. Сурдулички културни центар 
                      Извор: http://www.surdulica.org/cir/Siteview.asp?ID=1400 

 
 
 

Судулички културни центар је и чувар традиције и културне баштине свих 
људи који живе на њеној територији, без обзира на њихову националну и верску 
припадност. Сурдулички културни центар је организатор догађаја у Сурдулици и у 
њему се изводе школске приредбе, такмичења, позоришне представе у режији 
сениорског и дечије-омладинског позоришног ансамбла, гостујуће позоришне 
представе, музичко сценски наступи, али и дешавања у центру-пешачкој зони, на 
отвореној бини и на Власини. 

 
 
4.5 Културне и забавне манифестације 
 
Сурдулички културни центар је организатор окружне смотре рецитала 

"Песниче народа мог", предтакмичења дувачких оркестара југоисточне Србије, која 
је, после Еxит-а, најмасовнија јулска манифестација у Србији, манифестације 
Власинско лето.  Под њеним патронатом организује се и САПС (Смотра 
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аматерских позоришта Србије), где учествује више регионалних представника 
позоришних аматера, Рок Гарден и друго значајне културолошке класичне и 
авангардне уметности-перформанси, концерти. Ту су још и Светосавска недеља, 
Сурдуличко културно лето и Атеље-Ноћ Музеја. 

Располаже са биоскопском двораном са 390 седишта, пространим холом за 
организовање изложби ликовне уметности, као и презентације разних артикала и 
промоције уметничких и књижевних дела. 

У саставу центра активно делују: 

• Фолклорни ансамбл “Власина”, 
• Културно-уметничко друштво “1. мај”, 
• Удружење ликовних уметника “Искон”, 
• Позориште “Барија”, 
• Рецитаторска секција. 

Књижевни клуб “Данга” 

У саставу библиотеке Радоје Домановић , постоји књижевни клуб “Данга”, 
са 20 чланова. Више њих је учествовало на разним такмичењима широм земље и 
иностранству и освојили су значајне награде и признања. Неки од њих имају издате 
по једну или више књига, које заузимају значајно место у издавачкој делатности 
југа Србије. 

Културно-уметничко друштво “РОМ” 

Има значајну улогу у остваривању културне делатности Рома Сурдулице. 
Њихова се делатност заснива најчешће на одржавању концерата фолклора и 
песама, и бројне другие делатности које се припремају поводом значајних датума 
битних за ову популацију. 

 

 

4.6 Туристичке манифестације 
 

Туристичке манифестације праћене разноврсним културно-забавним 
програмима, одржавају се на територији општине Сурдулица, односно на Власини 
и у пограничном подручју.  

Данас, најмасовнија манифестација која се овде одржава је “Власинско 
лето”. 

Први сабор је одржан 7.јула 1985. Циљ манифестације је пропаганда 
туризма на Власини и анимирање туриста који сваке године бораве на Власини.  

Ову манифестацију карактерише богат програм у коме учествују изворне 
певачке и фолклорне групе Југоисточне Србије. 
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По традицији, сваке године се одржава другог викенда јула месеца. На 
Власини се паралелно са догађањима у Сурдулици одвија богат програм попут 
такмичења кувара у спремању рибљих специјалитета “Власински котлић”, 
такмичење риболоваца и трка чамаца на језеру. Програм пропрати око 30 000 
посетилаца.  

 

Џипијада 
Џипијада је традиционална међународна манифестација која се одвија сваке 

године у склопу Власинског лета. Подразумева вожњу теренским возилима на 
релацији од вароши Сурдулица преко Чемерника до Власинског језера. Постоји и 
туристичка понуда организовања туристичких обилазака џиповима прелепих 
предела околине Сурдулице и Власине.  

 

Rock garden 

Реч је о фестивалу који доприноси афирмацији Rock ‘n’ Roll-a у Сурдулици. 
Одржава се након завршетка Власинског лета. На манифестацији учествује велики 
број група из Србије и из саме Сурдулице. 

 

 

4.7 Туристички промет 

 
Власинско језеро, као  најважнија туристичка  дестинација општине 

Сурдулица, с обзиром на свој туристички потенцијал остварује занемариве 
туристичке резултате. Туристи су овде долазили  чак из Војводине и Београда на 
пецање једне од 16 врста риба, шетње по прелепим пашњацима и тражења росуље- 
једину биљку месождера у овом делу Европе.  

Власинско језеро је најпосећеније у летњем периоду, посебно јулу и августу 
када је овде најтоплије. Бољом пропагандом и организацијом, Власинско језеро би 
било посећеније, и то не само лети, већ и зими, јер су његови туристички 
потенцијали од регионалног значаја.  

Туристичка организација Сурдулице, у сарадњи са министарством за 
туризам, уз одређене материјалне стимулансе, требало би да повећа интерес а и да 
укаже на важност развоја  туризма на Власини.  
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5. Црна Трава 
 
 
5.1 Туристичко-географски положај 
 
Црна Трава је брдско-планинска општина у Југоисточној Србији. Граничи се 

са шест општина, а на истоку са Републиком Бугарском. Црна Трава смештена је на 
обалама Власине.  

Од Власотинца је удаљена 45 км а Власинског језера 10 км. Сама варошица 
Црна Трава је и 
седиште општине. 
Општина је саобраћајно 
изолована од главних 
путева и коридора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Слика бр.12. Црна Трава  
                   Извор : А. Стојковић  

 
 
Једина важнија комуникација је друмска  веза (пут Р–122) са Лесковцем 

преко Власотинца и Сурдулице са којим се повезује са аутопутем Ниш—Скопље 
(Е-75). Због врло малог броја становника и непрестаног исељавања и одумирања 
становништва општина спада у ред најнеразвијенијих општина Србије. 
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5.2 Културне институције у општини7 
 
Једина институција културе у општини јесте градска бибилотека. 

Општинска библиотека Сестре Стојановић је основана 1996. године.  Поред 
основне библиотичке делатности бави се и организовањем књижевних вечери, 
предавања, трибина и дебата. Библиотека има нешто више од 20 000 књига које су 
подељене на стручну и научну књигу, белетристику и дечју књигу. 

Општина има јако мали буџет, и одвајања за културу и културне 
манифестације су минимална. 

 
 
5.3 Културне и забавне манифестације  у општини  
 
Једина културно забавна манифестација која се одржава на територији 

општине је сабор и уједно и вашар поводом црквеног празника Светог Прокопија 
21. јула када се целокупно становништво општине скупља у центру варошице да 
заједнички уз игре и песму прослави тај празник. Понекад школе и фолклорне 
секције самоиницијативно са школама из других оближњих места организују 
такмичења и фолклорне манифестације али и то је јако ретко.  

 
 
5.4 Стратегија развоја8 
 

Стратешки план општине Црна Трава (2006-2010) општина Црна Трава усвојила је                                               
децембра 2006.године. 

 
Предлози за развој туризма за овај крај се налазе у Стратешком циљу 2: "Јачање 
локалног економског развоја ослањањем на сопствене потенцијале". 
Детаљни циљ 2.4. бави се "Развојем специфичних врста турзма (сеоски, ловни, 
рекреативни, омладински и спортски)" са четири специфична под-циља који гласе: 

 
2.4.1. Оснивање туристичке организације задужене за спровођење планских аката 
развоја туризма. Акциони план предвиђа око 10.000 евра које  ће уложити општина 
и донатори за оснивање организације до 2007. године. У време писања она није 
била основана; 

 
2.4.2. Комплетирање туристичке понуде реконструкцијом и привођењем намени 
смештајних капацитета, културно историјског наслеђа и пратећих делатности. 
Акциони план је предвидео 50.000 евра које би уложила опшина, донатори и Лова 
чка удружења Србије да би се повећао број младе дивљачи у овом крају и да би се 
до 2008. године изградили нови смештајни капацитети; 

                                                 
7 http://www.zaprokul.org.rs/okruzi/jablanicki/ustanove-kulture-1.html 
8 http://www.centarzarazvoj.org/doc/sr/76_1_TURIZAM-srpski.pdf црна трава 
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2.4.3. Категоризација смештаја и обука сеоског становништва као основа развоја 
сеоског туризма. 
Није јасно за шта би се искористио превиђени износ од 10.000 евра (у току 2007) 
из Акционог плана; 

 
2.4.4. Маркетиншка промоција туристичких потенцијала на свим нивоима. 

 
 
 
6. Бабушница 
 
 
6.1 Туристичко-географски положај 
 
Општина Бабушница је део Пиротског округа. Граничи се са пиротском и 

белопаланачком општином на северу , бугарском границом на истоку, 
власотиначком и црнотравском општином на југу и гаџиханском општином на 
западу. 

Бабушница се налази на магистралном путу М-9 од Лесковца ка Пироту који 
повезује ауто-пут Е-75 (ка југу Европе) и ауто-пут Е-80 (ка истоку Европе). 
Удаљена је 65 km југоисточно од Ниша, 25 km југозападно од Пирота и 55 km 
североисточно од Лесковца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 13. Бабушница 
Извор: 

http://www.juznevesti.com/uploads/assets/2012/07/24/15573/490x370_babusnica-1.jpg 
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6.2 Климатске карактеристике 
 
На територији општине влада умерено континентална клима а на обронцима 

планина планинскa. Клима је под утицајем Азорског антициклона и циклонских 
активности са Атлантика, Средоземног мора, Егејског мора и нешто мање под 
утицајем Сибира и Афричког континента. 

 Средња годишња температура ваздуха је 110 C. Релативна влажност ваздуха 
је просечно око 74%. Облачност се просечно креће око 6/10. Годишње се просечно 
излучи око 607мм падавина. Инсолација је око 2 100 сати. Доминирају западни 
ветрови, мање северни и ретко југозападни. 

 
 
6.3 Културне институције у општини 
 
Дом културе је задужен за организовање свих културних активности у 

општини.  Дом културе располаже са биоскопском салом капацитета 400 места. У 
оквиру Дома културе је и радио станица. У Дому културе постоји музејска поставка 
експоната старих предмета са територије општине, у чему су ови крајеви изузетно 
богати. 

 
Библиотека располаже са око 50.000 књига. Књишки фонд задовољава 

потребе становништва, али је постоји проблем његове обнове, као и проблем 
неадекватних услова за држање књига. 
Највећи проблем је недовољан и неадекватан простор за културне активности. 
Урађен је пројекат адаптације (проширења) биоскопске сале, чиме би се добила 
већа позорница за извоћење представа културно-уметничког друштва, као и других 
културних манифестација.  

 
 
6.4 Културне и забавне манифестације  
 
Све културне манифестације у организацији Дома Културе се одржавају 

лети тако да сви пројекти заједно чине Културно Лето.  
У оквиру Културног лета одржава се  највећа културно-забавна 

манифестација у Бабушници и крају - Лужнички фестивал или ЛУФЕС, 
традиционално крајем јула. То је фестивал музичке омладине, који укључује поред 
културног и спортски програм: ноћни турнири у малом фудбалу. ЛУФЕС је 
фестивал који траје  две вечери. Прве вечери гостују бројне музичке групе, а друге 
вечери фестивала је такмичарско вече. Последње вечери се одржава такмичење 
певача аматера у забавној и народној музици и након тога се бира мис лета.  

Такође се у оквиру Културног лета одвија и  фестивал изворног 
стваралаштва ‘’Лужнички бисери’’. Реч је о такмичењу певача у изворној музици и 
наступу фолклорног ансамбла Дома културе Бабушница. 

Поред ових манифестација у оквиру Културног лета постоји и смотра 
сликара као и повремене књижевне вечери.  
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7. Трговиште 
 

 

 
Слика бр. 14. Трговиште 

Извор: http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2011/09/14/8349558/Trgoviste-
527.jpg 

 
 
7.1 Туристичко-географски положај 
 
Општина Трговиште налази се на крајњем југоистоку Републике Србије.   
Општина је смештена у  брдско-планинском подручју и окружена је 

планинама и висоравнима : Беле Воде, Дукат, Чупино брдо, Козјак и др.  
Смештена је  на површини од 370 км2. 
Граничи се са општинама Босилеград, Врање, Бујановац и суседном 

државом Македонијом у дужини од 47 километара. 
Сам центар општине, варошица Трговиште смештена је на ушћу  трију река: 

Трипушница, Козједолска и Лесничка река, од којих настаје река Пчиња, која се 
улива у Вардар.  

Општина Трговиште обухвата пет месних заједница: Ново Село, Шајинце, 
Трговиште, Доњи Стајевац и Радовница које укупно имају  35 насељених места.  
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7.2 Културна дешавања 
 
Носилац свих културних дешавања у општини је Дом Културе у Трговишту. 
 
Сваког лета од 17. до 19. августа у селу Козји Дол надомак Трговишта 

одржава се забавно – туристичка манифестација “Дани Преображења”9. 
 
Циљ манифестације је промовисање традиционалних вредности народа 

овога краја и промовисање културних, природних и привредних ресурса и 
потенцијала општине Трговиште. Након свечаног отварања манифестације следи 
музичко-сценски програм. Другог дана манифестације одржава се традиционално 
надметање Свебор и презентација јела из овог краја након које ће бити изабрана 
најлепша трпеза, а у вечерњим сатима одржава се концерт забавне музике. 

 
 

 
Народна библиотека Антоније Поповић 

 
Народна библиотека Антоније Поповић је основана 1982. године од стране 

локалне заједнице. 
 

Народна библиотека Антоније Поповић у оквиру своје зграде поседује просторије 
намењене изложбама, филмској пројекцији и сценско-музичкој делатности, али 
библиотека не организује пратећи програм. 

 
 
 
7.3 Културна добра 

 
Црква Свете Богородице на Вражјем камену - Споменик културе од великог 

значаја 
 
На Вражјем камену, на пет километара од Трговишта, налази се црква Пресвете 
Богородице из 14. века, некада позната као Црква у Просечнику. Под вођством 
заштите споменика културе из Ниша покренути су радови на рестаурацији храма, а 
данас је под патронатом братства манастира Прохор Пчињски и припада 
споменицима културе од великог значаја. Занимљиво је да се у овој цркви нико не 
венчава, а све због легенди да је то уклето место. Према предању, Пчињани су 
годинама зидали цркву поред реке, али све што би током дана саградили, ђаволи би 
ноћу односили и остављали на Вражјем камену. На крају свега, на Вражјем камену 
је остала црква. 

 
 

                                                 
9 http://www.okradio.rs/vesti/regionalne/trgoviste-ceka-dane-preobrazenja_34995.html 
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8. Босилеград 
 
 
8.1 Туристичко-географски положај 
 
Погранична општина Босилеград налази се на крајњем југоисточном делу 

Републике Србије, у Пчињском округу, уз бугарско-македонску границу. 
Удаљеност је од Београда 400 км, Софије 130 км и Скопља 200 км.   
Целу општину карактерише брдско-планински предео са надморском 

висином од 660 до 1.922 метара.  
Највећи планински врх је планина Бесна Кобила са 1.922 m надморске 

висине.. Кроз град протиче река Драговиштица. Неповољна конфигурација терена 
и структура земљишта условљавају неизграђеност путне мреже. Тако да су и 
основне саобраћајнице којом је општина повезана са унутрашњошћу, а и према 
Републици Бугарској изузетно слабог квалитета што директно условљава 
развијеност општине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.15.Река Драговиштица 
Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Bosilegrad-

Bozhishka-river.jpg/800px-Bosilegrad-Bozhishka-river.jpg 
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8.2 Културне институције  

Центар културе ''Босилеград'' постоји више од пет деценија, а његова 
основна делатност је развој културе на подручју општине. У оквиру њега  раде 
секције:  

• Музичка;  
• Ликовна;  
• Драмска;  
• Рецитаторска и  
• Фолклорна секција.  

Најуспешније су фолклорне и музичке секције, које учествују на многим 
домаћим и међународним фестивалима и манифестацијама, где постижу значајне 
успехе и резултате. 

Центар културе 
''Босилеград'' организује 
сликарске колоније, 
позоришне представе, 
концерте и традиционални 
Међународни фолклорни 
фестивал ''Босилеградско 
Краиште пева и игра''. Реч је 
о фестивалу који буди и јача 
свест о културном наслеђу 
бугарске националне мањине 
која живи у Србији, као и 
блиских народа на Балкану. 
Фестивал траје седам дана и 
одржава се крајем  јула и 
почетком августа.  

Слика бр.16. Дом културе у Босилеграду 
Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Bosilegrad-culture-

house.jpg/800px-Bosilegrad-culture-house.jpg 

 

У саставу Центра културе ''Босилеград'' свој програм реализују локална 
Радио и локална ТВ станица.  

  Најстарији електронски медиј на териоторији општине је Радио 
Босилеград, који је са емитовањем програма почео 1998. године.  
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Народна библиотека '' Христо Ботев'' 

  Општина Босилеград је оснивач Народне библиотеке '' Христо Ботев'', која 
располаже фондом преко 47.000 књига различите садржине: научна литература, 
белетристика, школска лектира и слично.  Обрађују се и прикупљају старе и ретке 
књиге за формирање завичајног фонда општине.  

 

8.3 Манифестације 

Међународни фолклорни фестивал Босилеградско Краиште пева и игра 

Босилеградско Краиште пева и игра, је  фолклорни фестивал који траје 
седам дана, крајем јула и који организује Центар за културу Босилеград. Фестивал 
буди и јача свест о културном наслеђу бугарске националне мањине која живи у 
Србији, као и блиских народа на Балкану, тиме гради мостове пријатељства, 
сарадње и толеранције и на тај начин допринеси свеукупном развитку целог 
региона. Манифестација приказује шароликост у фолклорном стваралаштву, а 
истовремено и одређене сличности које подсећају на блискост културног наслеђа 
свих народна на овим просторима. Такође, подстиче међуопштинску сарадњу са 
циљем стварања заједничких културних производа који се могу користити, поред 
осталог и у сврху побољшања туристичких атракција. Фестивал траје седам дана и 
одржава се крајем јула. 

 

Међународни дечији Ускршњи фестивал 

 
Највећа културна манифестација у општини је Међународни дечији Ускршњи 
фестивал који се  одржава од 1993.године. Учествује  770 дечака и девојчица из 
шест земаља и бројних гостију. Ту су ученици из 
Бугарске, Македоније, Грчке, Румуније, Црне Горе и Србије који изводе више 
културних, забавних и спортских програма. Циљ овог фестивала је дружење и 
међусобно зближавање младих. Поред програма којима ће се представити, 
учесници Ускршњег фестивала обићи ће више културних и историјских 
знаменитости општине Босилеград. 
Међународни ускршњи дечији фестивал у Босилеграду завршава се поделом 
награда за најјаче, најлепше и најоригиналније ускршње јаје. 
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Међународна ликовна колонија 

 
У склопу Међународног фолклорног фестивала Босилеградско Краиште пева и 
игра, одржава се Међународна ликовна колонији. На ликовној колонији, 
учествовују уметници и вајари из наше државе, као и из земаља региона. 
За време трајања ликовне колоније, у просторијама центра за културу, биће 
изложени уметнички радови учесника. 

 

8.4 Културна добра 

 На територији општине Босилеград постоји много православних храмова, 
део Архијерејског намесништва Босилеградског Епархије Врањске. 

Храм „Св. Тројица“, село Извор 

Овај храм је изграђен у време реформи у Османској империји, када је било 
дозвољено да се граде нове цркве једино на основама старих, тако да 1833.године 
султан Махмуд Хан II издаје ферман о изградњи овог храма. Овде је отворена и 
прва килијна школа а ова црква постаје централна нахијска или „вилајетна“ црква 
целог краја.  Изградња је трајала три године, а помогли су и мештани.. Уз помоћ 
ове цркве село Извор постаје средиште Ђустендилског крајишта (сада већим делом 
територије Општине Босилеград). У време комунизма црква је претрпела велике 
штете, већи део спољашњих мурала је окречен, а најцењеније иконе су украдене. 
Потребно је доста напора како би се реконструисала црква која је уједно и један 
вредан културно историјски споменик овог краја. 
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9.  Бујановац 
 
9.1 Туристичко-географски положај 
 

Град Бујановац је удаљен 360км од Београда, и то је административни, привредни, 
културни, здравствени и образовни центар општине. Територијално припада 
Пчињском округу. Заузима површину од 461 км2, и према попису из 2011.године у 
њој живи 43 000 становника.  

Општина Бујановац је смештена између општина Прешево, Трговиште, 
Врање, Косовска Каменица и Гњилане, а једним делом на југу (13км) се граничи са 
Републиком Македонијом. 
 

 
Слика бр.17. Бујановац 

Извор: http://www.transconflict.com/Images/ImageBank/Places/large/Bujanovac9.JPG 
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9.2 Културне институције  
 

Бујановац је град који се може похвалити богатом културном традицијом. Центар 
забаве и афирмације културних дешавања је Дом културе “ Вук Караџић”. Путници 
који путују за Македонију, Грчку и земље Блиског истока имају много разлога да 
се зауставе у бујановачком крају, где ће их дочекати вредни и гостопримљиви људи 
са традиционалном трпезом и здравствено исправном храном. 

 
 
9.3 Манифестације у Бујановцу: 
 

 Бујановачко културно лето 
 

                Бујановачко културно лето је манифестација која се одржава  јула месеца 
у Бујановцу, а организатор је Туристичка организација Бујановац. 

 
 Избор за мис Бујановца 

 
 

 Међународни фестивал фолклора у Бујановцу 
 

 
 

 Међународни пољопривредни сајам у Бујановцу 
 

На око 2.500 квадрата изложбеног простора СЦ „Младост“у Бујановцу, се 
одржава међународни пољопривредни сајам.  
 

 
 Регионално такмичење у гађању глинених голубова 

 
 
 Вредне руке Бујановца 

 
Вредне руке Бујановца је такмичење у домаћој радиности које сваке године 
организује Туристичка организација Бујановца. 
Ова манифестација организује се сваког октобра или новембра у знак сећања на 
Вука Караџића. Том приликом организује се смотра рукотворина и ручних 
радова са територије општине Бујановац, и концерти на српском и албанском 
језику. 
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10. Прешево 
 
 
10.1 Туристичко-географски положај 

Општина Прешево се налази у Пчињском округу и распростире се на 264 
км². Налази се на крајњем југу Републике Србије, на граници са Републиком 
Македонијом.  

Поред Прешева као општинског центра ова површина обухвата и насеља: 
Алиђерце, Берчевац, Бујић, Букаревац, Букувац, Буштрање, Големи Дол, Горња 
Шушаја, Госпођинце, Депце, Доња Шушаја, Жујинце, Илинце, Курбалија, Љаник, 
Мађаре, Миратовац, Норча, Ораовица, Печено, Рајинце, Ранатовце, Рељан, 
Свињиште, Сефер, Славујевац, Станевце, Стрезовце, Трнава, Цакановац, Церевајка, 
Црнотинце и Чукарка. 

Према попису из 2002. у градском насељу је било 13 426 становника, а 
према попису из 2011. године у Прешеву је живело 3 080 становника. 

 

10.2 Клима 
 

Клима у региону града Прешева је континентална са средњом месечном 
температуром у периоду вегетације од 1.04. до 
15.09. од 10,4 до 22,8 C0. Оваква клима пружа могућност за гајење култура као што 
су дуван, повртарске културе, кукуруз, житарице. Зимски месеци су доста топли са 
минималном температуром за месец јануар од -0,3 C0 што значи да температура и у 
зимским месецима је релативно висока. 
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Слика бр.17. Џамија у Прешеву 

Извор: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Mosque_in_Pre%C5%A1evo%2C_

Serbia. 
 
 
 

 
10.3 Културне институције и манифестације10 
 
 
Дом културе Абдула Крашница 
 

Дом културе Абдула Крашница основан је 1992. године од стране Скупштине 
општине Прешево. Основне делатности којима се Дом културе бави су: 
библиотечка делатност, заштита културних добара, природних и других 
знаменитости, приказивање филмова, остале забавне активности, издавање књига, 
брошура, музичких књига и других публикација, штампањем новина, уметничким 
и књижевним стваралаштвом, сценском уметношћу и друго. 

Дом културе Абдула Крашница нуди разнолик садржај ликовног, музичког, 
књижевног и фолклорног програма. Организатор је веома посећених фестивала: 
Дани албанске комедије који се одржава од 1994. године и Феситвал дечјих песама 
Наша радост који се одиграва у октобру месецу од 2002. Године. 

 
 

                                                 
10 http://www.tt-group.net/Fotografije_Srbije/Presevo/Mehmet-Jusifi.jpg 
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Библиотека Мехмет Јусуфи 
 

Библиотека Мехмет Јусуфи основана је давне 1945. године од стране Скупштине 
општине Прешево. 
 
Поред своје основне делатности, библиотека Мехмет Јусуфи, у својим 
просторијама организује и изложбе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 18. Библиотека Мехмет Јусуфи 
Извор: http://www.tt-group.net/Fotografije_Srbije/Presevo/Mehmet-Jusifi.jpg 
 
 
 
 

10.4 Манифестације 
 
Дани Албанске комедије - Позоришна манифестација 
 

Фестивал Дани Албанске комедије основан је 1994. године са седиштем у Прешеву 
и до сада је организован седам пута ( због ратних сукоба и због радова који су 
изведени у Дому културе од 2003. до 2007.године фестивал је био прекинут, да би 
се од 2008.године са новом физиономијом одржавао непрекидно). Фестивал има 
такмичарски карактер а учествују најбоље професионалне позоришне трупе у 
жанру комедије из Албаније, Македоније и са Косова где се додељује пет главних 
награда и то: најбоља представа, најбоља режија, најбоља мушка и женска улога и 
специјална награда коју додељује професионални жири. Фестивал се прати са 
великим интересовањем медија, становништва и шире. 
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Фестивал Дечјих песама Наша радост - Музичка манифестација 
 

Фестивал дечјих песама Наша радост је основан 2002. године у Прешеву, са циљем 
да унапређује и развија културно стваралаштво у сфери музике са посебним 
нагласком на рад са децом. На овом фестивалу учествују деца основних школа која 
се са својим песмама такмиче на две предфиналне вечери да би се најбољи 
квалификовали за финално вече где се додељује осам награда за најбоље. Фестивал 
побуђује велико интересовање код деце и њихових родитеља и прати се са великим 
интересовањем. 
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Закључак 
 
 
 
Југоисточна Србија не заостаје само у погледу развитка туристичког 

сектора, већ и у укупном друштвено-социјалном и привредно-економском погледу. 
 

Туризам као што је опште познато има изузетно велики значај за привреду 
неког простора. Ипак, да би се од туризма добили сви позитивни ефекти, 
неопходно је управљати његовим развојем на квалитетан, планиран и организован 
начин. 
               Културно наслеђе открива како су генерације живеле и како су својим 
радом и постојањем на тој територији мењале њен изглед. Такође, музика, поезија, 
костими, фестивали, дијалект – чине наслеђе заједнице која ту живи.  

Услед недовољне бриге и недостатка планског приступа, културно наслеђе 
губи на својим карактеристикама.  

Подручје југоисточне Србије(Црна Трава, Босилеград, Димитровград, 
Пирот, Бујановац, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Бабушница) представља 
изузетно важан део не само националне, него и светске културне баштине. Овде се 
налази велики број установа културе, делује више удружења културе, организује се 
више различитих манифестација, постоји неколико музеја и културних добара,. 

Кочнице за развој туризма јесу лоша опремљеност и стање установа 
културе, недостатак информација о културним и туристичким садржајима, 
недовољна финансијска подршка, мањак активности на овом пољу, и други 
проблеми. 

Културни туризам представља шансу за развој општина југоисточне Србије. 
Потребно је постојеће културно - историјско наслеђе адекватно заштитити,  

презентовати и промовисати, и укључити у туристичку понуду. 
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