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1 Увод 

 

Простор општине Сврљиг има низ погодности за развој сеоског туризма. Сеоски 

туризам изазива велику пажњу и заинтересованост туриста, због бега од свакодневице, 

загушљивости, загађености ваздуха ,повратка природи, испробавање здраве хране, 

гастрономских специјалитета домаћина и друго.  

Да би овај вид туристичког кретања заживео и појавио се на туристичком 

тржишту, неопходно је предузети одређене мере од стране општине Сврљиг и самих 

државних органа. За развој туризма на селу одговорни су бројни носиоци.  Поред 

сеоских домаћинстава ту су месне заједнице, ТОС, регионална привредна мрежа, 

задружни савези, невладине организације, локална самоуправа, министарство 

пољопривреде и друго. Вредности које класични туризам није валоризовао на прави 

начин. Да би се омогућио развој сеоског туризма потребно је да се он систематски 

стимулише.   

Предмет истраживања овог рада огледа се у испитивању туристичких вредности 

Сврљишког краја, као и валоризовање туризма у будућности. Истраживање се односи 

на будући развој Сврљишког краја и његових сеоских насеља који могу пружити 

адекватну понуду за излазак на туристичко тржиште. Посебан акценат биће стављен на 

развој сеоског туризма и проучавање овог вида кретања. Сеоски туризам обухвата низ 

различитих природних и антропогених вредности које су релавантне за развој овог 

краја. У раду ће се акценат ставити на све погодности сеоских насеља у општини 

Сврљиг и њиховим геоморфолошким, климатским, хидрографским, биогеографким, али 

и културно историјским, етнографским и манифестационим вредностима које Сврљигу 

пружају велике погодности за будућу туристичку валоризацију. 

Циљ истраживања је да се истакну могућности за експанзију и развој сеоског 

туризма којима располаже рурална насеље. У мастер раду коришћене су различите 

методе: метода анализе, метода дедукције, метода дескрипције, картографски метод.  

 

 

 



7 
 

1.1 Географски положај Сврљига 
 

Сврљишка област представља географску целину у источној Србији, у којој 

централни део заузима Сврљишка котлина. Њено подручје налази се у првој половини 

тока Сврљишког Тимока и омеђено је са свих страна високим врховима Сврљишких 

планина, Калафата и Тресибабе. Котлина представља једну од најмаркантнијих 

попречних котлина у Карпатско-балканском луку источне Србије и уједно је једна од 

пространијих котлина у Србији.  

Са јужне стране доминантан је венац Сврљишких планина који се дужином од 25 

km пружа ободом целе котлине. То је шумовит рејон са благим успоном до високих кота 

од којих је највиша под именом Зелени врх (1334 m). На југозападној страни, Сврљишка 

котлина окружена је планином Курило са највишим врхом Калафат (837 m) и њеним 

огранима који је одвајају од Нишке и Јужноморавске котлине.  

Нa северу су планине Девица (1210 m) и Тресибаба (786 m), међусобно одвојене 

клисором Сврљишког Тимока. Овде је Сврљишка котлина отворена према Алексиначкој 

котлини широком преседлином  Ветрила и долином Топоничке реке. Североисточни део 

Сврљишке котлине повезан је и са долином Трговишког Тимока и даље са Књажевачком 

котлином. Овај простор са југоистога ограђује планински венац Пајешки камен (1074 

m).   

 

Слика бр. 1. (Географски положај Сврљига) 

Извор: (https://www.google.rs) 
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Сврљишка област представља најкршевитију регију у југоисточној Србији у којој 

су заступљени сви крашки облици. Овакав кречњачки састав Сврљишке котлине 

условио је њено богатство крашким изворима, али и сиромаштво текућим водама. 

Велики број крашких врела понире, па чак и највећи стални речни ток, Сврљишки 

Тимок, код села Периша тече испод земље око 400  m и представља једну од најдужих 

понорница Србије. Са великим бројем понорница повезује се и мноштво пећина на 

овоме простоу, а најпознатије су Преконошка, Самар, Попшичка, Равна пећ. (Владимир 

П. Петровић et al, 2012) 
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1.2 Саобраћајна и физичка доступност 

 

Сврљиг се налази  југоисточно од Сокобање и источно од Ниша. Чека да га, као 

туриста, откријете. Град је у плодној равници, негде на 400 m надморске висине. 

Котлина 40 km дуга, 14 km широка. А око ње планински врхови од преко 1300 m над 

морем. Котлини особине даје Сврљишки Тимок, река по укусу највећих сладокусаца. 

Мало тече, од свог извора, до Дупке, јаме пречника од 5 m, у коју понире, па се после 

скоро 400 m опет појави, из пећине Врело у селу Перишу. А онда вијуга кроз 15 km 

дугу клисуру, чије се литице пењу у небо и преко 400 m. Клисуром иде и железничка 

пруга, опет причамо о Е – 10  и његовим огранцима, од Солуна ка Прахову на Дунаву, 

важна привредна магистрала, а опет, значајна и у локалном саобраћају, јер повезује 

Сврљиг са Нишем, с једне, и Зајечарем, с друге стране. Дакле, и са воде и из воза се 

може уживати у несвакидашњим лепотама. (Јелена Живковић, 2007) 

Сврљишка котлина је једна од најмаркантнијих попречних котлина у карпатско-

балканском луку источне Србије и једна од пространијих котлина у Србији уопште. 

Котлинске и административне границе општине се углавном подударају. Површина 

општине износи 497 km квадратних, а насељена је једним градским централним 

насељем са 38 села. (Др Петар Голубовић, 1997) 

 

 

Слика бр. 2. (Мапа Сврљига) 

Извор: (https://www.google.rs) 

https://www.google.rs/
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1.3 Туристички положај Сврљига 
 

Туристички положај општине Сврљиг је веома повољан. Општина се налази у 

Нишавском округу и окружена је Сврљишким планинама, Тресибабом и Калафатом. 

Градско насеље је главно предеоно средиште и централно полифунцкионално насеље 

целе Сврљишке котлине и у њој има прворазредну улогу. Гравитационо подручје 

Сврљига обухвата у целини Сврљишку котлину и шире Сврљишку комуну. Оне су, у 

интегралној гравитацији, упућене на средиште Међуопштинске регионалне заједнице у 

Нишу. (www.svrljig.info) 

Својим положајем и близином према Нишкој општини Сврљиг има веома добре 

карактеристике за развој туризма. На територији општине је развијен ловни и 

манифестациони туризам, а све је веће и интересовање за сеоским туризмом. 

Гастрономски туризам је такође задњих година актуелан, јер прати манифестације које 

се одржавају, као што су „Белмужијада“, највећа манифестација у овом крају, која окупи 

неколико деситина хиљада људи за три дана одржавања, где главно место заузима 

прављење белмужа, традиционалног сврљишког јела од сира. Осим „Белмужијаде“, 

„Јанијада“ је још један вид манифестације који се односи на гастрономски туризам у 

околини Сврљига.  

Данас општина ради на изради плана за развој сеоских насеља, изградњу и 

отварање смештајних капацитета  у Сврљигу, као и приватних смештајних јединица у 

селима, у којима је могуће развити сеоски туризам. Према постојећем званичном ставу, 

перспективни туристички план треба да комплетира Сврљиг за пријем туриста, који ће, 

заједно са становницима Сврљига – користити околна излетничка места. Коначан потез 

би било осамостаљење туристичких локалитета око Сврљига – комплетирањем веза и 

услуга у локалитетима који за сада имају само природне лепоте.  
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2 Туристичке вредности Сврљишког краја 
 

Туристичке вредности Сврљига сагледали смо кроз његове природне и антропогене 

вредности и дали смо слику општег стања Сврљига и његове валоризованости кроз ове 

вредности. 

 

2.1 Природни фактори релавантни за развој сеоског туризма  
 

У даљем тексту сагледаћемо све природне вредности које су од морфолошког 

значаја за даља истраживања. Природне вредности сагледаћемо кроз: геоморфолошке, 

климатске, хидрографске и биогеографске туристичке вредности. 

 

2.1.1  Геоморфолошке карактеристике  

 

 Геоморфолошке карактеристике Сврљишке колине представљене су крашким 

облицима и урвинским и денудационим рељефом. Крашки обод Сврљишких планина 

представља сточарско – шумску зону погодну за развој туризма. Међу подземним 

облицима крашког рељефа преовладавају пећине и окапине. Од најзначајинијих за 

развој туризма истичу се  Преконошка пећина, а осим ње туристички привлачне су 

пећина Самар и Попшичка пећина. (Виолета Милошевић, 2012) 

Преконошка пећина се  налази у јужном делу Сврљишких планина, 5 km јужно 

од Сврљига. Пећина је на далеко позната а њена експлоатација зависи од њеног 

коначног уређења. Пећина је 1959. године испитана. Утврђено је да има разноврсне 

пећинске украсе. Уређење пећине почело је пре неколико година, али још није 

завршено. (Петар Голубовић, 1997) Према Јовану Цвијићу, настанак пећине везан је за 

еволуцију Преконошке реке која је, по чувеном српском научнику, текла најпре у нивоу 

пећине, а тек је касније своје корито продубила за око 120 m. Пећину чине “Велика и 

Мала дупка”, укупне је дужине око 500 m и део је пећинског система који је 

“изградила” Добра река. Велика дупка је плитка пећина или окапина. она најпре има 

правац пружања североисток – југозапад, а затим исток запад. (Др Јован Цвијић, 1891) 

.  Попшичка пећина је од Ниша удаљена 45 km и налази се 2 km јужно од села 

Попшице, у северној подгорини Калафата, и то у самом подножју одсека кречњачког 
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узвишења Јездин врх (606 m). Горњи улаз пећине је на 500 m, надморске висине а нижи 

отвор 20 m ниже. Пећина има 4 улаза који се тешко проналазе без лица – водича, коме је 

позната локација. Њу су детаљно истражили Јован Цвијић 1889. и Јован Жујовић 1893. 

године, а 1923. године пећину је истраживала и европска међународна експедициија, 

док су се у новије време њоме бавили Јован Петровић и Нешић. (http://safari.rs) 

Пећина Самар налази су у нетакнутој природи, на обронцима планине Калафат 

код села Копајкошара које је окружено шумовитим брдима иза којих се назире врх 

Озрена. Самар пећина једна је од значајнијих туристичких локација на туристичкој 

мапи општине Сврљиг. Пећина Самар, коју је формирала Копајска река дуга је преко 3 

km. Понорница се улива на једном крају пећине, која се налази у нетакнутој природи, на 

обронцима планине Калафат код села Копајкошара, а излази на другом крају пећине 

правећи водопад од око 5 метара висине. Богата је воденим препрекама и лавиринтима, 

са јединственим природним каменим мостом. Његов лук се надвија над излазом пећине 

у висини од 15 метара и у ширини од 25 метара. (https://www.juznevesti.com) 

 Ово село је прошлог века тачније 1969. године, постало познато по подвигу 

спеолога Милутина Вељковића, који се те године уписао у Гинисову књигу рекорда. 

Милутин Вељковић, који је тада имао 34 године, одлучио је да покуша оборити светски 

рекорд Француза Анриа Фиоута, тадашњег власника рекорда, који је 109 дана боравио 

сам под земљом. И успео је спеолог Милутин Вељковић. Под земљом је боравио равно 

464 дана што је чак четири пута више од тадашњег рекорда, уписао се у Гинисову 

књигу рекорда, прославио себе, своје село Копајкошару и пећину Самар која је удаљена 

три километра од последње сеоске куће. (http://www.sjajnevesti.com) 

 

2.1.2 Хидрографске одлике 

 

Хидрографске одлике овог краја су добре за развој туризма. Сврљишка котлина 

обилује како подземним тако и површинским водним ресурсима. Сем релативно 

издашних извора, у котлини постоје и бројни крашки извори и врела, такође од великог 

значаја за водоснабдевње као и за туризам овог краја. Најзначајнија атрктивност јесте 

извор Сврљишког Тимока. Он постае спајањем трију водотока: Турије, Манојличке и 

Околишке реке. Све представљају типичне крашке водотоке, а турија понире испред 

села Периш и после 660 метара поново избија на површину. Тимок предствља једну од 

https://www.juznevesti.com/
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највећих понорница у Србији у овом делу свог тока. На простору Сврљишке котлине 

Тимок тече кроз три хидрографска потеса. Трећи потес је туристички најатрактивнији и 

пружа се од села Нишевца до излаза из клисуре. На том делу Тимок прави атрактивну 

Нишевчку клисуру, кој је веома интересантна туристима. (Др Петар Голубовић, 1997) 

 

 

Нишевачка клисура - Након што је пре више милиона година велико језеро које 

је, по мишљењу геолога, испуњавало Сврљишку котлину, почело да отиче, 

продубљујући неколико стотина метара високу стену, створило је кањон Сврљишког 

Тимока, једну од најсликовитијих клисура Србије. Из Периша Тимок избија из мале 

пећине из које настаје пространи вир који мештани називају врело, а потом се пружа 

плодном Сврљишком котлином. Управо одатле, оивичен Сврљишким планинама и 

Тресибабом, почиње 15 km дуга клисура и њен најлепши део, а ток реке делимично 

прати пруга Сврљиг – Књажевац, изграђена двадесетих година прошлог века. Сама 

пруга која се пробија у камену целом дужином клисуре, од Нишевца до Подвиса, 

учинила је кањон доступнијим љидима, а изванредну слику употпуњују немачки 

бункери из Другог светског рата, 32 тунела и скоро исто толико мостова, које је између 

осталих, пројектовао наш познати научник Милутин Миланковић.  
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Слика бр. 3. Сврљишка клисура 

Извор: (https://www.google.rs) 

 

Данас се све већи број страних туриста интересује за обилазак и вожњу возом 

кроз Сврљишку клисуру. У будућности најбитнији фактор оживљавања туризма на овој 

деоници би представљала обнова пруге која води од Ниша према Зајечару.  

(https://www.juznevesti.com) 

 

 

2.1.3 Климатске карктеристика 

 

У климатској рејонизацији Србије, Сврљишка котлина припда Сокобњско – 

књажевачком климатском рејону. Карактерише се умерено континенталном климом са 

топлим летима и блажим зимама, као и мањом количином падавина, у односу на 

поднебље карпатског и старопланинског климатског рејона. У погледу температуре 

https://www.google.rs/
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ваздуха ова област је издвоена као посебно климатско подручје у источној Србији под 

називом Моравско – Сврљишка област. (Др Петар Голубовић, 1997) 

Број тропских дана дана у Сврљишкој котлини износи 20 – 30, што је знатно 

мање од броја таквих дана у Нишу, који има 44,9 таквих дана. На ободу котлине 

тропски дани се не јављају. Боравишну рекрецију у Сврљишкој котлини тај податак 

чини још повољнијом. Облачност је највећа у зимским месецима, сходно ниским 

температурама ваздуха, а најмања је у августу. Изнети подаци показују и знатније 

трајање инсолације, што је, такође позитиван фактор боравишнох и излетничког 

туризма.  

Просечна количина падавин износи 641 mm, а највише падавина се излучи у 

мају и јуну (70 mm), а најмање у марту (37 mm). Поред главног максимума у мају и јуну, 

јавља се веома изразит максимум у децембру (69 mm), што је само за 1 mm ниже од 

главног максимума. (Јелена Живковић, 2007) 

 

2.1.4 Биогеографске одлике 

 

Сврљиг је веома богат биљним и животињским светом. Распрострањеност 

листопадних шума и шумских пашњака богат су „извор“ биља које се може пронаћи у 

овом крају. Најбројније међу њима су жалфија која се посебно среће на северним 

падинама Сврљишких планина, на око 900 метара надморске висине, затим хајдучка 

трава, здравац, коприва, камилица, босиљак, мајчина душица, дивље јагоде и друге. Од 

посебно лековитих биљака распрострањени су рудински пелин, гороцвет, дивљи лук, 

копитњак, трава хоћу-нећу, вилино сито, ђурђевак, раставић, перуника, кантарион, 

велебиље, матичњак, мразовац, млечика и друге. Посебно је на Сврљишким планинама 

висок удео биљака зељаница које по својим карактеристикама, као условно корисне и 

лековите, дају идеалан однос зелене масе за испашу стоке. Управо оне су пресудне за 

квалитет меса и млека напасаних грла са ових пашњака који имају обележја здраве 

хране.  

Поред свог благотворног деловања на састав и квалитет млека и меса, лековито 

биље има врло велики утицај и у очувању доброг здравља животиња. На основу 

истраживања сматра се да у исхрани стоке са сврљишких пашњака учествује преко 140 

различитих врста трава, лептирњача, лековитог биља и другог, чиме су и условљена 
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специфична својства, нарочито сврљишке овце и сврљишког сира. Посебан квалитет 

пашњака је на планинама Девици и Зеленом врху у чијем саставу трава највише 

„учествују“ барски босиљак, ртањски чај, пасја трава, вилино сито, лисичији реп, права 

ливадарка и друге траве, па се грла напасана на овим просторима посебно истичу по 

свом квалитету, чак и у поређењу са осталим грлима ове заједнице. 

Сврљишки крај осим разносрсног биљног света, одликује се и великим бројем 

дивљачи. Простор Сврљишких планина је богато ловиште које посећују ловци из 

различитих крајева Србије, али и иностранства. Ловишта су богата дивљим свињама, 

зечевима, срнама, фазанима и пољским јаребицама. („Сврљиг у срцу природе“, 2015) 

Данас највећи проблем представља очување животне средине овог краја. 

Животна средина на територији општине Сврљиг је релативно очувана. Међутим, због 

нерешености комуналних проблема који се односе на одлагање чврстог отпада на 

неадекватан простор, као и неадекватне и застареле водоводне мреже, постоји латентна 

опасност да ова средина врло лако пређе у средину са одређеним степеном угрожености 

квалитета живота, а самим тим и здравља људи. Велика количина загађења Тимока 

долазила је из, сада неактивних, фабрика, што представља још један могући проблем 

који је потребно испитати. Депоније изван Сврљига нису ограђене, немају пратећих 

објеката нити дренажни систем, а не постоји никаква прерада или рециклирање отпада. 

Квалитет пружања услуга је на неадекватном нивоу и захтева хитна побољшања. 

(www.academia.edu) 
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2.2 Друштвени фактори релавантни за развој сеоског туризма  
 

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

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

природних, који погодују развоју рекреативних врста туризма, антропогени туристички 

ресурси подстичу културна и манифестациона туристичка кретања. Ове туристичке 

вредности условљавају краћи боравак туриста и њихова посета и организација није 

временски условљена. Туристички промет се може одвијати током целе године и 

користити за продужење туристичке сезоне у одговарајућим центрима и регијама. По 

облику појављивања антропогене туристичке вредности деле се на: уметничке, 

амбијенталне, етнолошке и пејзажне. 

Данас најперспективнији облик туризма у општини Сврљиг би представљао 

сеоски туризам. Општина обухвата 38 сеоских насеља, од којих можемо издвојити 

неколико погодних за развој сеоског тирузма. Различитим карактеристикама и 

функкцијама које садрже, погодују развоју овог вида туризма.  

 

 

2.2.1 Историјски развој Сврљига 

 

Сврљиг је основан у античко доба вероватно на месту претходног трачког 

насеља. Његову функционалну генезу карактеришу четири развојне фазе. Прва обухвата 

римски, друга византијски, трећа српски средњовековни и потоњи турски и четврта 

период од 1815. године до данас.  

У првој фази римски кастел је штитио приступ ка бањском насељу на Бањици и 

положају села Вароши. Кастел није био саграђен на улазу у Сврљишку клисуру већ у 

њеном средишњем делу над бањичко – палилулским проширењем. 

У другој фази византијски град такође је имао доминантну стратегијску 

функцију, али као саставно део насеобине на Бањици где је, у подграђу, било средиште 

простране и важније жупе. Византијски Сврљиг се, дакле, одликовао стратегијском и 

регионалном функцијом.  
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Слика бр. 4. Изглед града, Слика Јована Мишковића из 1889. године 

Извор: (https://www.google.rs) 

 

У трећој фази српски средњовековни град са подграђем истицао се 

полифункционалношћу. У периоду српске доминације град Сврљиг је одржао 

стратегијску и регионалну и афирмисао духовно – културну функцију. У првој етапи 

другог периода ове фазе, под турском окупацијом, замире културни живот и од пуног 

изражаја долази лечилишна улога термоминералних вода Бањице. Од краја 16.  до 

тридесетих година 17. века, када је град Сврљиг стајао опустошен, од најмањег значаја 

била је одбрамбена функција. У другој етапи турског периода, обнављањем града 

Сврљига, насеље поново стиче изразити војнички карактер, али и секундарни значај. У 

том периоду у територијалном склопу варошице Сврљиг, развијају се и насеља 

предграђа на сектору Палилуле. Уместо лечилишне судопинско варошко насеље 

оформило је тржишно – чаршијску функцију.  

У четвртој фази, која обухвата период од 1815. године до данас, тј. сво време до 

коначног одумирања клисурске варошице и на њеном простору оснивање села Вароши 

и његовог засеока а данас самосталног насеља Палилуле, град Сврљиг као 

прворазредни културно - историјски споменик  на изузетном географском положају и 

веома атрактивном амбијенту је изванредна знаменитост која магично привлачи 

савременог човека. (Др Сретен Петровић et al, 1992) 
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2.2.2 Културно наслеђе и споменици културе 

 

Споменичко наслеђе сврљишког краја карактерише се релавантним богатством и 

разновршношћу културно – историјских споменика. Карактерише се, такође, 

недовољном истраженошћу непроученошћу. У периоду после другог светског рата 

отпочела су систематска истраживања терена Сврљига. Најпре је Археолошки институт 

из Београда у лето 1953. године, обилазећи делове југоисточне Србије, прикупио 

теренску грађу о археолошких локалитетима, црквиштима и сакралним објектима и са 

тла Сврљига. После 1960. године рекогносцирао је ову теорију нишки Народни музеј. 

Прикупљени су бројни индикатори о локалитетима и споменицима са већег дела 

сврљишке општине.  

Најновија системска рекогносцирања области Сврљига објавио је завод за 

заштиту споменика културе из Ниша, јуна и маја 1982. године. Том приликом 

евидентиране су 43 цркве, црквишта, локалитета, градова, градишта, заветна места, 

старе чесме и воденице. Сва културна добра са одговарајућим споменичким својствима. 

Добар број културних добара је уништен, или пак, толико оштећен да ће почети 

губити своја споменичка својства. То се нарочито односи на праисторијско и античко 

наслеђе, о коме постоје поуздани подаци да су на овом терену имала своја насеља, чији 

су трагови сада сасвим нестали, тако да није могућа ни њихова тачна убикација.  

Археолошки документи указују на постојање два праисторијска локалитета: 

Бањица код Нишевца и Песак код села Вароши. На првом су пронађена два бушена 

камена чекића, а на другом једна крстата бакарна секира. Оба локалитета датирају на 

прелазу из неолита у рано метално доба. Мештани Нишевца део простора у центру 

села, док задружног дома називају „могила“ сто би по наизиву одговарало 

праисторијској хумки, гробници? Идентификују га са „старим гробљем“ или „старом 

црквом са зидуринама“. Место је сасвим заравњено и нема остатака који би указали на 

било какав локалитет.  
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Слика бр. 5. Тимацум маиус 

Извор: (https://www.juznevesti.com) 

Античке остатке на широком простору код села Нишевца евидентирали  

истраживачи, пре свега Феликс Каниц. Он те остатке индентификује са римском 

станицом „Тимакум маиус“, која је убележена на античкој карти Табула Пеутингериана 

из 3. и 4. века. Један крак пута са те карте водио је од Ниша ка Ратиариу, данашњем 

Аречеру на Дунаву код Видина. Прва убележена станица од Ниша ка Арчеру је Тимацум 

маиус, чије растојање на поменутој карти одговара месту данашњег села Нишевца. 

Данас тих остатака нема видљивих. Каниц помиње и античко налазиште код села 

Плужине, где је нађен миљоказ Требонијана Гаја. У Нишком народном музеју постоје 

подаци о античким локалитетима: Пазариште код села Вароши, где је нађен антички 

бронзани прстен, и Нишевац и Плужина са опекама већег формата. (Др Сретен 

Петровић et al, 1992) 
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Остаци манастира и црквина на подручју Сврљига - У непосредној близини 

Сврљига налази се неколико црквина. На падинама брдовитог терена јужно од града, а 

окренутим према њему, на десној страни речице Белице, која се под градом улива у 

Тимок, налазе се три црквине назване Горња, Доња и црквина Св. Пантелејмона, а 

наспрам ње , нешто узводно на десној обали Сврљишког Тимока, види се неколико 

пећинских испосница.  

Горња црквина - Налази се прилично високо, у брду, према старом граду 

Сврљигу. Зидови, и то углавном изнутра, сачувани су до максималне висине од 1,80 m. 

Грађена је од притесаног кречњакау пуноме малтеру, а ту и тамо наилази се и на по који 

фрагмент опеке. Ивице зида споља се уопште не могу одредити. Храм је готов 

квадратан, пошто без апсида има 5,55 m дужине и 5,75 m ширине. Са источне стране 

има три изнутра полукружне апсиде. Како је на црквини пронађен и фрагмент једног 

стуба, који сада служу место олтара, то би се можда само претпоставити да је црквица 

првобитно била тробродна. Интересантно је да су чела зидова који међусобно деле 

апсиде нешто закошена. 

Доња црквина - По своме положају она се налази управо између Горње црквине 

и црквине Св. Стефана која је нижа. Оно што је интересантно то је да се овде наилази 

на две цркве од којих је мања обухваћена већом. Зидови обеју црквица подигнути су од 

мањег комада притесаног кречњака, у чврстом малтеру, током векова, када су зидови 

били закопани, земљом.  

 

Црквина Св. Стефана - Откопали су је мештани пре педесетак година. Најнижа 

је од трију црквина у овом комплексу. Зидови су јој очувани до висине од око 1,60 m, 

али су првобитни, то јест од притесаног камена  у малтеру, само до висине од око 0,80 

m, док је горњи део президан у суво, без малтера. Храм је доста издужен и завршен са 

источне стране једном прилично дубоком потковичастом апсидом. Са северне стране у 

самом храму, откопана је једна гробница, засведена полуобличастим сводом,којој се 

прилази једним узаним пролазом, у коме је било и степениште или рампа. У црквини је 

је откопан и један саркофаг од олова који су мештани претопили.  
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Црквина Св. Пантелејмона - Налази се са североисточне стране испод града 

Сврљига и Пазаришта, готово поред само железничке пруге. Народ је назива Павловом 

црквом. Откопани зидови су од ломљеног камена. Сва вероватноћа да зидови потичу од 

какве друге грађевине, а не од цркве.  

 

Манастир Св. Арханђела у Пирковцу - У атару села Пирковац, километар и по 

јужније од насеља, у подножју мањег узвишења и у изванредном шумовитом амбијенту, 

смештен је манастирски комплекс са средњовековном црквом Св. Арханђела, 

обновљеном у прошлом веку.  

Црква је већих димензија. Поседује две бочне певнице и велику полукружну 

апсиду. На двосливном крову је осмострано кубе. Споља је омалтерисана, а изнутра 

живописана уочи Другог светског рата. Живопис у олтари је старији. Иконостас је из 

1896. године, а радио га је како је записано у летопису цркве, „Крџалић, иконописац из 

Београда“. Својим архитектонским карактеристикама и са наглашеним кубетом, црква 

поседује битне одлике традиционалног српског средњовековног градитељства. 

Према запису изнад улазних врата грађена је у „врема Немањића“, а „обновљена 

1857. године прилогом народа под владом књаза Александра Карађорђевића“. Паљена је 

од стране Турака 1876. године и коначно освећена 1896. године. 

Манастир са црквом Св. Арханђела изграђен је, дакле, у предтурском периоду. 

Прецизније датовање његовог настанка, као и његове ктиторе, тешко је установити. 

Предање, и сада задржано у памћењу старих мештана, везује њен настанак у време 

Немањића, дуго одвојене браће Вује и Грује из Рудника код Милановца. У трагању, 

вођени неодољивом жељом, браћа су се неочекивано сусрела у овом крају. Место 

њиховог сусрета обележили су подизањем цркве.  

Легенду је забележио аустријски истраживач Феликс каниц, посетивши манастир 

1864. године. Том приликом је презентирао и вредне опсервације о цркви. Он пише о 

„два богато профилисана и украшена свећњака, висока 1,37  m, слободно постављена 

пред иконостасом, за које сматра да су из времена настанка цркве и упућује  на то да је 

ова грађевина настала у доба кад је уметничка делатност у Србији била на врхунцу“. 
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Испод олтара саме цркве налази се бунар, а испод манастира извор Свете Петке 

за који кажу да је лековит и да исцељује. Вода је, према речима игумана Варнаве, 

испитивана и доказано је да је лековита. 

Недостатак српских извора умањује могућност конкретнијем закључку о 

времену настанка манастира. Хипотеза о изградњи у верме Немањића могла би се 

временски ограничити на раздобље од око половине 14. века до тридесетих година 15. 

века, када се ови крајеви са Нишем потпали под власт Турака. Ктитор је могао бити и 

неко од српских феудалаца из назначеног раздобља. Будућа археолошка истраживања и 

архитектонска испитивања око и на објекту даће конкретне доказе о старости овог 

манастирског комплекса.  

Манастир је 1986. године стављен под заштиту закона.  

 

Црква Св. Тројице у Преконоги - На око 2 km југозападно од села, на месту 

Румењак где је на јаком извору подигнут резервоар за воду којом се снабдева Сврљиг, 

налазе се остаци старог сакралног објекта.  

Делови зидова са темељом објекта пружају се правоугаоно у правцу исток – 

запад. Мештани су подигли ниску дрвену ограду око једног дела објекта, вероватно 

наоса. Крајњи источни део, где би могла бити апсида, покривен је гомилом камења и 

гутим растињем. У ограђеном делу објекта смештени су и антички остаци: делови 

опеке, мермера и једна база стуба. Међутим античка опека и мермер су у секундарној 

употреби. Камен је основни материјал градње. Карактеристичан је и ручног каменог 

млина за жито. Вероватно средњевековни остатак. У овом делу, укопана у земљу, налазе 

се и два камена споменика. Први, много старији, који и не мора бити споменик, већ део 

неког објекта поседује урезан вотивни орнамент у облику спирале на којој је бочно 

назначен један тролист. Други је камени крст, који,  „подиже село Преконога на Св. 

Тројицу 1926. године“. Објекат је већих димензија, пошто су остаци делимично 

видљиви и ван ограђеног дела.  

Мештани ово место називају и црквом и црквиштем Св. Тројице. Тог дана су се 

овде окупљали.  

 Време настанка објекта се не може прецизније одредити, јер археолошки није 

истражен. На основу материјала од кога је грађен – камена-  средњевековног је порекла. 
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Антички материјал је овде пренет са неког другог локалитета. Милан Милићевић 

помиње у Преконоги „остатке некаквог градића“. На суседном узвишењу „Венац“, у 

чијем је подножју локалитет Румењак, мештани не помињу било какве старине. По 

речима чувара зграде резервоара за воду за брдо венац везана је легенда о хајдуку Пуји, 

а једна стаза на том узвишењу назива се „Пујина стаза“. Турцима је у једном сукобу 

отео и заставу. Чувар тврди да су приликом изградње зграде резервоара откривени 

остаци још једног објекта са подом од опеке. Уништени су изградњом резервоара, 

удаљеног само петнаестак метара од црквишта Св. тројице.    

Вода са јаког извора у брду са северне стране допринела је изградњи воденица. 

Мештани кажу да је у прошлом веку овде било више воденица. У нижем делу, западно 

од локалитета, једна од њих, бондучара са једним витлом, добро је очувана. Каналом 

дотиче вода у већим количинама. Грађена је у доњим зидовима од камена и сиге, а у 

горњим од бондрука. Поседује и две просторије за ноћење.  

Локалитет румењак треба истражити и ставити под заштитом заједно са 

суседном старом воденицом. (Др Сретен Петровић et al, 1992) 

Одломци Сврљишког јевањђеља - Сврљишки одломци јеванђеља су значајан 

ћирилични споменик српске и српскословенске писмености из 13.века. Одломци 

јеванђеља су настали у Сврљигу 1279. године, а писани су на пергаментским 

листовима, на српској редакцији старословенског језика. Сачувано је само 11 

пергаментских листова величине 190 x 140 mm. Листови су пронађени 1866. године у 

црквеним просторијама у селу Извору. Чувају се у Српској академији наука и 

уметности, у Београду. О oдломцима, с анализом његових језичких и графијских 

особина писали су: Милан Ђ. Милићевић, Павел Јосеф Шафарик, Стојан Новаковић, Г. 

А. Воскресенски, Љубомир Стојановић, Г. А. Иљински и други. Одломци представљају 

значајан документ културне историје. Датирани су (1279. године) и локализовани 

белешком једног од преписивача Војсила Граматика (на 11. листу сачуваних преписа), 

што их за науку, с обзиром на старину, чини још кориснијима. („Сврљиг у срцу 

природе“, 2015) 

 

Источно од града Сврљига, на два и по сата хода, у селу Извору 1866. године 

порушена је стара црквица да би се саградила нова. Кад су ствари из старе цркве 

изношене, нађено је у владичином столу неколико листова од старог јеванђеља писаног 
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на кожи. Окружни начелник Наумовић наредио је, слутећи свакако неку вредност 

нађеним списима, да се листови сачувају док не би прошао ко од људи који те старине 

познају и знају их читати. Тадашњи свештеник Филип у селу Извору, сачувао је по 

наређењу начелника списе. 

Те 1866. године добио их је на поклон редовни члан Српског ученог друштва 

Милан Ђ. Милићевић који је тада боравио у сврљишком крају, а који их је предао том 

друштву. Штампани су исте године у 20. „Гласнику” Српског ученог друштва под 

називом Сврљишки одломци јеванђељија и запис од 1279. године. 

 Листови воде порекло од три различита преписа јеванђеља,а укупно је сачувано 

11 листова од сва три рукописа. На крајњем листу се налази значајан запис по коме се 

може изван сваке сумње утврдити да је бар једно од ова три јеванђеља преписано је 

1279. године проти Ђорђу, у тада опустелом граду Сврљигу. Осим тога, овај запис нас 

упућује на многе личности што нам даје могућност историске реконструкције. Рукопис 

је важан и због тога што се по њему могу распознавати рукописи који би му били 

савремени и то на основу утврђених палеографских норми, а у случају да нису 

датирани. 

Она иста рука, која је писала онај запис на задњем листу, преписала је четири 

листа васкрсних јеванђеља која су остала сачувана. Других пак шест листова 

преписивала је сасвим друга рука. На првом одломку овог интересантног Сврљишког 

јеванђеља налази се препис јеванђеља по Матеју, од којег су изгубљени први и 

последњи лист, сачувани 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Други одломак састоји се само од два листа на 

којима је написано јеванђеље по Јовану и то глава IV на провом, а глава X на другом 

листу. Овај одломак је писан крупнијим и не тако лепим и правилним словима као први. 

Свака страна овог одломка има по 22 реда. Посебног је карактера због одсуства свију 

носних самогласника, а и због тога што је задржана старословенска рецензија код 

других слова. На трећем одломку, од којег су сачувана само два листа, написан је крај 

јеванђеља по Јовану, и то глава XX и XXI, у 24 до 26 редова на страни. 

По свему се даје закључак да су одломци јеванђеља преписивани са најстаријих 

рукописа писаних глагољицом и при преписивању по српском начину правописа 

дотеривани. Управо, ишло се на то да се старословенски текст учини приступачнијим и 

разумљивијм за Србе. Важност Сврљишког јеванђеља састоји се у томе што у његовом 

постојању имамо доказе развитка српске књижевности у 12. и 13. веку. Сврљишки 
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одломци јеванђеља занимљиви су за испитавача старословенског језика и његове 

књижевности, а нарочито за оне који истражују разлику старог словенског превода 

Светог писма. 

За стару српску писменост и књижевност одломци су важни као изравно 

сведочанство да је и у источним просторима српске средњовековне државе са одликама 

српске редакције и да је преписивачка делатност била у замаху,а као центар тих 

културних и просветитељских и духовних вредности био древни град Срвљиг. 

Занимљиво је то да се у одломцима препознају два рукописа, а састоје се из три дела: 

одломак тетре и два одломка апракоса.  

 

1) Четворојеванђеље – листови од 1. до 6. стране (Сврљишка тетра), 

2) Јеванђеље апракосно (изборно, прилагођено богослужењу) – листови од 7. до 

8. стране (Сврљишки апракос 1), 

3) Јеванђеље апракосно – листови од 9. до 11. стране (Сврљишки апракос 2). 

 

Запис Војсила Граматика на крају јеванђеља и његов превод на модерни српски 

језик 

 

Слика бр. 6. Запис Војислава Граматика 

Извор: (http://niskevesti.rs) 

http://niskevesti.rs/
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„У име Оца и Сина и Светога Духа. Ја, слуга Божији Костадин чтец, а звани 

Војсил граматик, написах књиге ове свештенику Георгију, а званом попу Радославу, у 

граду Сврљигу, у дане цара Ивајла и за време епископа нишавског Никодима, лета 6787 

(1279.г.) индикта седмог, када опседаху Грци град Трново. Молим Вас оци и браћо, до 

кога дођу књиге ове читајте их исправљајући (погрешке), а мене грешнога не 

злословите но благосиљајте да и вама Бог опрости (сагрешења) и Пресвета Његова 

Мати. Амин. Амин. Амин“. 

Последњих месеци велико интересовање међу туристима који гравитирају према 

југу Србије, јесте да виде највернију копију сврљишког јеванђеља које се чува у 

просторијама цркве Св. Цара Константина и Јелене у Сврљигу. На десетине туриста 

свакодневно долазе у Сврљиг са једним циљен – да виде ову ексклузиву. 

(http://niskevesti.rs/) 
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Археолошко налазиште „Тимацум Маиус“ - Сам локалитет налази се на потесу 

између реке Калнице и леве обале Сврљишког Тимока, али и на његовој десној обали 

на простору званом „Селиште“. Налазиште је смештено у плодној и равној долини 

Тимока надморске висине између 350 и 360 m, а са свих страна заклоњен је брдима 

висине преко 420 m. Долазећи путем из модерног Сврљига, први видљив објекат 

регистрован је са леве стране, у источном подножју брда Гравиште на потесу званом 

„Базилика“. Реч је о већој грађевини зиданој од камена и опеке римског формата. 

Горепоменуте терме се налазе на левој обали Тимока, преко пута брда Малушница, са 

десне стране данашњег пута Сврљиг – Нишева. који пресеца локалитет. Приликом 

рекогносцирања јужно од Малушнице, на потесима Беловина и Селиште, регистровани 

су такође уломци античке керамике и неколико нумизматичких налаза који се могу 

определити у период 3. и 4. века. Из Нишевца такође потиче, потиче и жртвеник 

посвечен Јупитеру датован у периоду почетка 3. века по Христу, а вероватно је 

откривен у самом римском насељу или у његовој непосредној околини. Са леве обале 

Тимока и обала Калнице потичу бројни налази разнородних покретних археолошких 

предмета, а на основу римског новца може се рећи да је овај део насеља формиран још 

од првог века после Христа и да показује непрекидни континуитет до 4. века наше ере. 

Првобитно насеље вероватно је настало на левој тераси Тимока, док се током 3. и 4. 

века проширило и на његову десну обалу.  

Током истраживања 2008. године откривен је по многим особинама јединствен 

римски објекат – део веће грађевине, за сада са две просторије која је поседовала 

хипокаустни  систем загревања подова и зидова. Констатовано је укупно 26 сачуваних, 

керамичких тубула – цеви кружног пресека испуњених каменим облуцима.  

На основу нумизмтичних налаза који указују на време Трајана и Антонија Пија 

објекат је могао настати у првој половини 2. века после Христа и био је у употреби све 

до готских најезди крајем 4. века. У прилог наведеном датовању иду и подаци да су 

слични објекти, са оваквим посебним системом хипокауста, широм Римског царства 

Настајали у периоду 150. до 250. године после Христа. С обзиром на то да је римски 

пут Lissus – Naissus – Ratiaria настао у време римских освајања које се везује за 1. век 

после Христа, чини се разумним да се римско насеље, развило одмах након 

консолидације лимеса у временима непосредно после изградње саобраћајнице али у 

уској вези са њом . На Дунавском лимесу, као сто је то случај са објектом непознате 

намене у Караташу (Diana), срећу се слични елементи хипокауста као што је наш 
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случај. Наиме, према аналогијама са блиских балканских области не треба искључити 

могућност да се ради о објекту балнеолошког карактера у оквиру насеља, станице на 

магистралном римском путу.  

Имајући у виду чињенице да је на локалитету откривен пример луксузне римске 

грађевине са зидним грејањем, јасни трагови урбанизације, као и површински остаци 

римске провинције на простору већем од 5 ha, слободни смо претпоставити да се на 

овом простору налазило веће римско насеље са значајним објектима.  

Иако немамо довољно података, крај римског насеља вероватно се може 

повезати са готским провалама крајем 4. века, о чему можда сведочи и примерак новца 

Валентијана I  кован у Солуну 364. и 367. године. Наставком археолошких истраживања 

која свакако имају јасну перспективу и која би захватила шири простор, у временима 

која следе, утврдиће се границе и различити сектори насеља, те и одговорити и на многа 

питања која до сада нису сасвим разјашњена. (Владимир П. Петровић et al, 2012) 

 

 

Остаци старог града у  Нишевцу - Стара тврђава Сврљиг – град, помињана у 

вези са остацима римског пута, налази се на левој обали Тимока, на виској стени изнад 

ушћа рецице Белице. Приступ граду је једино могућ из правца северозапада, уском 

стазом којом се долази до вештачке проширене пукотине у природној стени, одакле се 

и улази на плато утврђења. Ка истоку, одсечена провалијом дубине око 100 m, налази 

се стена Облик са које такође потичу бројни налази покретног археолошког материјала, 

али и античке опеке.  

„Сврљиг град чине две куле, малтене читаве, само што су без крова, једна је 

округла, а друга четвороугаона, обе куле стоје на источној страни замка. Дужина града 

износи 100, а ширина 43 корака“ бележи Мачај 1862. године. (Витомир Ђорђевић, 2005) 

Са утврђења и простора подно њега потиче највећи део данашње колекције 

Завичајне музејске збирке Сврљиг. Археолошки материјал и нумизматички налази 

сведоче о дуготрајном и непрекинутом коришћењу овог простора, у периоду од између 

8. века пре Христа до 19. века. Са утврђења потиче и вотивна мермерна плочица 

посвећена Хери Сонкетини опредељена у средини 1. века по Христу. Утврђење, 
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засигурно, чини целину са античким насељем у Нишевцу са којим је било повезано 

поменутим путем. (Др Сретен Петровић et al, 1992) 

 

Слика бр. 7. Поглед са локалитета Сврљиг – град 

Извор: Стефан Гаврић, 2017 

 

Остаци старог римског пута Naissus – Ratiaria - Долином реке Тимок на 

истоку данашње Србије водила је једна од најстаријих и најзначајнијих цеста античког 

доба на Балкану – стари итинерарски пут Lissus – Naissus – Ratiaria (Љеш – Ниш – 

Арчар) који је повезивао Јадранско примојрје, централнобалканске области римскога 

Наиса и Подунавље. Централна тачка овог друма, област Наиса, смештена је на 

раскрсшћу трансбалканских комуникација одакле су путеви водили у четири правца: 

према северу - Виминацијум (Костолац) и Сингидунум (Београд), Према западу Лисус 

(Љеш) и Јадранско море, према југу Тесалоника и Егејско море и према истоку Сердика 

(Софија) и Константинопољ (Истанбул).   

Овај пут представљао је најкраћу везу престонице Царства са дунавском 

границом, уколико имамо у виду маритимну комуникацију између италијанске луке 

Бриндизи и Лусуса. Наиме, од самог Рима могло се копненом комуникацијом via Apia 

стићи до Брундизијума, одакле се прелазило на лађе пут Балканског полуострва. 

Надаље је римски пут водио долином реке Дрим и брдовитим областима данашње 
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Албаније и Србије, пре свега Косова и Метохије, до Нишке котлине и античког Наиса. 

Потом, је траса пута пратила долину Тимока и скретала североисточно преко превоја 

Кади – богаз на Старој планини пут крајњег одредишта у колонији Рацијарији, 

данашњем Арчеру на Дунаву у Бугарској. У временима римских освајања и 

консолидације границе на дунавском лимесу овај римски пут имао је предоминанто 

војни карактер услед проласка трупа и логистике у правцу Дунава. Развојем рударских 

активности на подручју Горње Мезије ова важна саобрачајница добија економски, 

односно трговачки карактер услед извоза минералних сировина.  

Током проучавања терена 2006. године, на потесу између села Нишевац и Варош, 

на изласку из Сврљишке котлине, у клисури Сврљишког Тимока откривени си остаци 

старог римског пута, на појединим местима уклесаног у стену. Пут је постављен са 

десне стране речног тока и његова се траса може пратити у дужини од 1500 m. С 

обзиром на природну конфигурацију терена и геолошку подлогу, пут није морао имати 

конструктивне елементе уобичајене за античке комуникације, већ је његову основу 

формирала природна камена подлога, док је на појединим ужим местима пут 

прошириван до стандардне ширине од око 2 m, што је карактеристично за планинске 

деонице. На улазном делу у клисуру, видљиво је неколико подзида од правилно 

наслаганог камена преко којих је насут ситан туцак и земља. Ова деоница пута 

завршавала се на Тимоку, код остатака старог моста у месту Бањица и подно Сврљиг – 

града, одакле се његова траса више не може пратити.  

О старости пута сведочи и мања хумка, највероватније праисторијска, 

постављена на једном проширењу у клисури. Чини се вероватним да је овај пут 

трасиран још у праисторији, и да је по доласку Римљана само проширен и подзидан, те 

на тај начин прилагођен стандардима римских копненим комуникацијама. (Владимир П. 

Петровић et al, 2012) 

 

2.2.3 Манифестације 

 

Људи стално нешто прослављају и обележавају. Прославе превазилазе све 

баријере, било да су расне, верске, етничке, старосне, политичке, економске, 

географске. Ми прослављамо и обележавамо рођење, живот и смрт; нова открића, 

победе, сећања, историју, нове почетке, патриотизам, храну, породицу, где год да смо, 
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шта год да смо и у шта год да верујемо; напредовања у каријери, споменике, музику, 

пољопривреду, спорт, служење војске, децу, љубав, наду, заједницу, лепоту, мир. 

Општи појам манифестација, потиче од латинске речи „манинифестацион” која 

означава јавно испољавње, показивање, објава, објављивање, односно јавно изражавање 

и приређивање. 

Манифестације представљају различите догађаје, облике представљања и 

изражавања. Догађаји се организују из разноразних разлога. Осим забаве и 

информисања, они обезбеђују бројне доприносе заједници. 

(www.turizamiputovanja.com) 

На простору територије општине Сврљиг „Бемужијада“ представља највећу 

манифестацију и сваког августа првилачи велики број туриста који посећују Сврљиг. 

Осим ове манифестације на тетиротији општине се још одржавају и „Јанијада“, 

„Сусрети села“и „Сабор гајдаша“. 

 

Табела 1. Манифестације на територији општине Сврљиг 

Назив Почетак Трајање Место одржавања 

Белмужијада Прва недеља августа 3 дана Сврљиг 

Јанијада 26. август 2 дана Луково 

Сусрети села  29. август 3 дана Драинац, Лалинац, 

Црнољевица 

Сабор гајдаша 5. август 1 дан Сврљиг 

 

 

Белмужијада је привредно туристичка манифестација посвећена белмужу, и 

одржава се почетком августа сваке године. Белмуж је традиционални сврљишки 

специјалитет од овчијег и крављег сира и пројаног брашна. Белмуж је пастирски 

специјалитет који се већ вековима припрема у домаћинствима Сврљишког краја. Он се 

прави од младог, једнодневног крављег или овчијег сира са мало кукурузног или 

пшеничног брашна. Белмуж је најукуснији када се прави од неколико врста сира. На 
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јакој ватри млади сир се топи и претвара у масло и тада му се додаје шака брашна. Ово 

једноставно, али укусно јело прави се по рецепту старом 200 година, али и данас се 

може окусити готово у свакој кући у околини Сврљига. 

Програм манифестације чине и пратеће манифестације као што су избор 

најлепше пастирице, домаћа радиност, стара сврљишка јела, пастирске игре и културни 

програм.... За посетиоце је припремљен богат музичко-забавни програм, од домаћих 

вокланих извођача изворних песама, фолклора из Сврљига, Ниша, Бугарске, 

Македоније, Грчке гајдаша из наше земље и околних земаља, до концерата познатих 

певача и група. Ова манифестација осим манифестационог туризма утиче и на развој 

културног, гастрономског, традиционалног као и спортског туризма. Окупља велики 

број посетилаца како из региона, тако и из различитих делова Србије, па чак и из 

иностраних земаља. Сваке године је све већи број посетилаца који посете ову 

манифестацију. Манифестација се одржава сваке године у првој недељи августа. Ове 

године се одржала дванаеста Белмужијада по реду. Манифестацију посећује преко 60 

000 људи у 3 дана. (Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг) 

 

2.2.4 Етнографске туристичке вредности 

 

Етнографске туристичке вредности су у основи комплементарне са другим 

антропогеним и са бројним природним туристичким привлачностима. Доприносе 

обогаћивању садржаја туристичког боравка и остваривању већих економских и 

ванекономских  ефеката у туризму. Валоризују се појединачно и у групама, а туристима 

се перзентују на лицу места, као и на фестивалима, карневалима, концертима, ревијама, 

у угоститељским објектима. Реч је о музичком фолклору, народној ношњи, обичајима, 

свретковинама, гастрономији гастољубивости итд.  

Фолклорно наслеђе и инструменти - Чињеница да је и Сврљишки крај део 

стариначког становништва источне Србије, као и његово музичко стваралаштво које се 

манифестује на пољима различитог музичког истраживања кроз певање, свирање и 

орске игре. 

Целокупан народни живот, до недавно, текао је у сврљишком крају и у Србији по 

народном календару и каткад обиловао особеним паганским елементима, који су се, уз 

песму, напев и игру, сачували са обредима и обичајима сточара и земљорадника, махом 
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у оквиру старије генерације становништва. Певање једногласно, а нарочито двогласно, 

са специјалним одликама старијег музичког стила, одвијало се у одређеним 

календарским терминима или поводом значајних збивања у животу, уз рад или при 

светковању. У зимском делу године ранијим, а и познијим истраживањима, нису 

запажене посебне нарочите песме. Помиње се изузетно певање у време поклада, када су 

паљене ватре, о чему има мало песама и певања. У пролеће, лето и јесен, уз разне 

обичаје, напротив има различитих песама (лазарице, ђурђевданске, додолске, 

крстоношке, краљичке), које су се певале за срећу, напредак, изобиљеи то према 

календару и потреби. Многе друге песме су се певале, такође, у одређено доба године, 

нпр. у жетву, или када су се ројиле пчеле, и једне и друге, дакле у летњем периоду.  Тада 

су се, према потреби, певале и додолске песме. Засебну групу чине „седенћарске“ песме 

извођене на скуповима организованим обично, од краја августа па до дубоко у јесен, 

док не почне слана и први снег. Јесен је уједно и доба каде се најчешће свадбовало уз 

одређени церемонијал и уз одређене песме и певаче. Свадба је један од обичаја 

најпотпуније очуван у сврљишком крају.   

Сви поменути жанрови, било да су обредног или другог карактера, имају 

извођаче искључиво жене, девојке и децу, чије напеве одликује старији традиционални 

стил једногласног или двогласног певања.  

Неговање и преношење обредних, обичајних и других песама и начина певања у 

сврљишком крају или вокална традиција усресређена је на женски пол, са мањим 

изузецима. „Мушки посао су гајде“, често смо слушали од наших певача, казивача, те се 

ово може пренети на много друге инструменте и њихову градњу у народу сврљишког 

краја. Од многих дувачких, претежно пастирских инструмената, на првом месту су 

гајде, а затим, остали: цевара, дудук, дудучка, дудуче, дипле – карабе, дромбуља, као 

особем инструмент из групе идиофоних, самозвучних.  

Гајде. У сврљишком крају гајде су биле у употреби већ у прошлом веку. То 

потврђују казивања старих свирача – гајдара. Почетком 70 – тих година живели су 

многи атрактивни свирачи и најчешће поседовали гајде наслеђене од рођака, који су 

раније живели у истим или суседним селима. Гајде се састоје из делова:  

а) мелодијска свирала, дупла, гајденица је двогласна и у продужетку има додатни 

рог 

б) дугачка свирала, прдаљка, калабалк,са часком на крају и 
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в) дуваљка увучена у мех, Њен унутрашњи део има вентил од кожице, „залетач“, 

који не дозвољава враћање удуваног ваздуха у мешине. 

„Сврљишке гајде су трогласне. Свирач се обично назива гајдар. Највише се 

свирају игре, кола. У даљој прошлости гајде су биле пастирски, овчарски инструмент, 

али се њихова функција временом изгубила те се у наше доба највише свирало за игру и 

на свадбама. Поред свадбених песама које су се певале, гајде су често свиране у паузи. 

Најпознатије коло које се свира јесте „сврљишка руменка“. 

Цевара. Карактеристичан, овчарски инструмент у истоћчнј Србији, а и у 

сврљишком крају, јесте цевара. Цевара је идентична са кавалом, сем у горњем делу где 

је писак. Тонски низ је у оквиру дијагоналног хексакорда и добија се посебним 

прсторедом уз коришћење палца горње руке, при поклапању рупе са супротне стране.  

Цевара је јединствен тип инструмента уопште и лоцирана је поред источне 

Србије и у северозападној Бугарској, под називом „горњи дудук“. Овај инструмент је 

уникат на Балкану и у Европи, по својој особености, локацији и музичким 

могућностима.  

Свирала. Разни типови свирала са писком и 6 рупа, од старине су познати ко 

пастирски инструменти, нарочито у пределима источне Србије. У сврљишком крају 

таква свирала се називају: дудук, дудучка и дудуче. Овим називима начињена је разлика 

у величини поменутих свирала у којима их сељани израђују, односно то зависи од 

дужине цеви и величине њеног пречника. Дудук је најдужа свирала (преко 400mm), 

затим долази дудчка (преко 300 mm), а најмања је дудуче (преко 200 mm). 

Највећи број игара у сврљишком крају, ткз. игре „у оро“, играју се махом уз 

пратњу дувачких инструмената, а у новије време уз пратњу хармонике и дувачких плех 

оркестра.  
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Култура одевања и народна ношња - Према етничком саставу становници 

сврљишког краја се дела на староседеоце и досељенике. Један слој стариначког 

становништва води порекло од средњовековног, а други од колонизованог 

становништва насељеног за време турске власти крајем 15. века, затим од досељеника 

из суседних граничних области, а мање од досељеника из северне и североисточне 

Бугарске.  

Подаци о ношњи сврљишког краја веома су оскудни, а и оно мало појединачних 

података односи се на последње деценије 19. века и прве деценије 20. века. Сачувани 

примерци ношње и подаци до којих смо дошли приликом теренских истраживања, 

показали су да се ношња у овој области може пратити од друге половине 19. века, мада 

су и тада поједини хаљеци изобичајени и не могу се више наћи у овој области. Такође, 

крајем 19. и почетком 20. века наступају многе промене, с обзиром на историјске, 

друштвене и економске прилике, што се и одражава на народну ношњу. На основу свих 

наведених података карактеристике народног одевања сврљишког краја праћене су у 

оквиру два већа развојна периода: од краја 19. века до првог светског рата, и у периоду 

после првог и другог светског рата.  

У периодо пре другог светског рата основне одлике ношње биле су да је ношња 

била једноставног изгледа и начина украшавања и да је изграђивана од материјала 

домаће производње (конопља, лан, вуна, кожа). Одећу су углавном кројиле и шиле жене 

и сеоске занатлије. Крајем 19. и почетком 20. века имућнији сељаци наручују у граду и 

поједине делове ношње налик на градску ношњу 19. века. У то време долази  до  наглог 

продора шумадијске мушке ношње, нарочиту у западним деловима сврљишког краја.  

Мушка ношња у Сврљигу мењала се много брже од женске и поједини хаљеци 

раније су изобичајени. Мушкарци су брже примали новине, што је разумљиво, јер су 

чешће путовалиу суседне или удаљене области, или одлазили у град. Постојала је 

разлика у зимској и летњој одећи. 
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Слика бр. 8. Део Сврљишке народне ношње 

Извор: (https://www.juznevesti.com) 

Старија женска ношња у Сврљигу углавном је нестала и сем неких појединачних 

делова не може се више видети у сврљишким крајевима. 

Промене настале у овом периоду после другог светског рата огледају се у 

примени нових врста материјала и кројева како у женској тако и у мушкој одећи. И 

поред развоја трговине и могућности куповине нових материјала и даље су се доста 

користиле тканине домаће производње – конопља и памучно платно, сукно особито 

двокатне четворотакне тканине, јер је овчарство и даље главна привредна грана и вуне 

је било и даље у већој количини.   

https://www.juznevesti.com/
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Слика бр. 9. Женска народна ношња у Сврљигу 

Извор: (https://www.juznevesti.com) 

 

   Оваква мушка и женска ношња у Сврљигу ношена је до шездесетих година 

двадесеог века, после чега долази до напуштања и нестанка већине традиционалних 

делова ношње и усвајања градског начина одевања. Данас се само код старијих могу 

видети неки традиционални хаљеци, сукнене панталоне, вуненен ткане сукње итд. 

 Народна ношња Сврљига припада косовско  ресавској ношњи централног – 

балканског подручја, мада се у овој ношњи јављају елементи и шопских ношњи. Ови 

шопски утицају се нарочито виде виде на мушкој ношњи. (Др Сретен Петровић at all, 

1992) 

 

 

 

https://www.juznevesti.com/
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3 Друштвено – географске одлике становништва у сеоским 

насељима Сврљишке општине 
 

3.1 Порекло и  композиција становништва 
 

На територији општине Сврљиг живи око 99% становништва српске 

националности, и око 1% осталог стновништва.  

Његов се број током историје мењао, варирајући од пописа до пописа, а могло би се 

рећи  да је највише људи овде живело у време пописа из 1953. године. Наиме, тада је 

пописано 32939 житеља. Од тог времена број становника стално опада, досад скоро за 

трећину. Најстарији слој становништва потиче од старобалканског и српског 

становништва. Становништво у овој области одржало је неке етно – фолклорне трагове 

праисторијског балканског становништва.  

Досељеничко становништво у Сврљишкој котлини насељавало се у великим и 

малим миграцијама. Досељеници великих миграција, по правилу, насељавали су се због 

тешког економског стања и имовинске и личне несигурности, и то досељавали су се 

косовском, вардарско – моравском и источним селидбеном струјом. Узроци за мале 

миграције, којима је насељена главнина досељеника ове области најчешће је економског 

узрока.  

Исељавања из Сврљишке котлине била су усмерена према плоднијим и економски 

јачим областима, каква је била област средње и доње Морве. Ова исељавања захватила 

су сем сврљишког краја и друге крајеве источне Србије. (Др Сретен Петровић at all, 

1992) 
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3.2 Порекло и постанак села 
 

Готово сва данашња села Сврљишке котлине имају средњовековно порекло. 

Вероватно је да је већина заснована у раном средњем веку. Али и у доступним изворима 

о томе нема поузданих података.  

Потпуније податке о селима Сврљишке котлине приказују турски дефтери из 

друге половине 15. века. Први дефтер је из 1454/1455. године. У фраментиме збирног 

пописа Видинског санџака из 1466. године се помиње пет села. То су: Влахово, 

Ђуринац, Луково, Тијовац, Црнољевица. Међутим, у другом опширном попису 

Видинског санџака из 1478/1488. године, наведена су готово сва данашња села старијег 

настанка. То су: Белоиње, Бурдимо, Бучум, Гулијан, Гушевац, Драјинац, Ђуринац 

Извор, Копајкошара, Лалинац, Лозан, Нишевац, Околиште, Округлица, Периш, 

Плужина и Шљивовик. Према томем од данашњих села у фрагментима поменутих 

пописа наводе се 24, а само за 4 села – Манојлицу, Мерџелат, Рибаре и Сливље – нема 

података у тим турским пописима. Ипак, може се претпоставити да су и ова четири села 

стара по настанку, као и наведена.  

То значи, да је Сврљишка котлина једна од ретких области у Србији у којој је, на 

основу извора првог реда, утврђено порекло готово свих села.  

Већина села, према подацима у поменутим дефтерима, настањивало је српско и 

влашко – романско становништво. Поред даљинских пресељавања, једну од 

карактеристика овог становништва чинила је његова локална покретљивост. 

Карактеристична је такође и појава бројних ишчезлих села. Само у тимару кадије 

Сврљига постојао је низ села која су нестала. У овом тимару исчезла су села: Беркунова 

и село Рашиница. Међу ишчезлим или можда преименованим селима било је једно од 

најразвијенијих у подручју Сврљига – Подзвижда. Имало је 89 кућа, 13 неожењених и 4 

удовица. У 18. веку је расељено или преименовано. Село је било српско и имало је 

једног православног свештеника.  

У турским детерима 16. века посебно су бележени и средњевековни манастири, јер су 

они и за турске владавине задржали добар део својих старих поседа. Међу таквим 

наведен је манастир Св. Архангел. Територија нахије Сврљиг 1560. године обухватала 

је, по наслеђеној средњевековној територијалној припадности, и велики део суседних 

области. Између осталог, нахији Сврљиг припадало је село Кравље и Велепоље у 
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Алексиначкој котлини. Треба напоменутии то да су у другој половини 16. века у 

Сврљишкој котлини често постојала по два насеља истог имена, а данас само једно. На 

атару данашњег села Белоиња постојала су села Доње и Горње Белоиње. (Др Сретен 

Петровић at all, 1992) 

 

Табела 2. Назив и број становника у Сврљишким селима 

Назив Број 

становника 

Назив Број 

становника 

Назив Број 

становника 

Белоиње 343 Жељево 52 Палилула 75 

Бурдимо 289 Извор 439 Периш 220 

Бучум  106 Копајкошара 68 Пирковац 34 

Варош 168 Лабуково 70 Плужина 255 

Влахово 163 Лалинац 303 Попшица 155 

Галибабинац 220 Лозан 119 Преконога 578 

Гојмановац 94 Луково 161 Радмировац 200 

Грбавче 417 Манојлица 166 Рибаре 296 

Гулијан 201 Мерџелат 147 Сливље 186 

Гушевац 213 Мечиј До 44 Тијовац 118 

Давидовац 199 Нишевац 416 Црнољевица 218 

Драјинац 542 Околиште 92 Шљивовик 41 

Ђуринац 189 Округлица 226   
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3.3 Положај сеоских насеља 
 

Према разликама у физиогеографском положају сеоских насеља и њиховом 

односу према привредним површинама, у Сврљишкој котлини издвајају се три групе: 

насеља на дну котлине, насеља на морфолошкој граници и насеља на сврљишкој 

површи.  

Насеља на дну котлине. – Овој групи припадају претежно делови Црнољевице, 

Белоиња и најнижи крајеви Ђуринца, Округлице и Гушевца у северној судопини 

Сврљишких планина. Карактеристика ових насеља је спуштање на друм који води 

ивицом алувијалне равни Сврљишког Тимока. Ширењем насеља у котлинском делу 

прелази се друм и шире се залази ка Тимоку, тако да најновији крајеви заузимају 

приобаље Сврљишког Тимока.  

Насеља на морфолошкој граници. – Ова насеља јављају се на додиру дна котлине 

и нижег обода. Док су прва везана или се везују за комуникацили или приобаље Тимока, 

дотле су ова везана за долину или су на теменима речних тераса. Овом низу припадају 

Преконога, Рибаре, а затим Гулијан, Лозан, Периш. Грбавче је под североисточним 

ободом  Калафата на додиру ширег дна и његових страна, и то су судопинска насеља 

под јужним ободом котлине.  

Под северним ободом котлине лоцирана су насеља, која почињу са 

Копајкошаром, Сливљем, Лалинцем, Плужином и завршавају се Нишевцем на 

приступном делу Сврљишке клисуре. И она су углавном на додиру дна и обода и 

припадају такође, ивичним насељима – везаним за морфолошку границу ширег дна 

котлине и обода. Насупрот низу ивичних насеља, ова зона није везана за речне долине, 

те према томе чине посебан варијатет насеља на морфолошкој граници. Спуштени део, 

тј. најнижи крајеви Лалинца и Нишевца могу се сматрати пољским насељем.  

Све врсте поменутих насеља у свом микроположају корисе још неке географске 

повољности: редовно захватају места која имају изворску воду, сем тога заклоњена су 

од ветрова.  

Насеља на Сврљишкој површи. – Трећој групи припадају насеља која леже на 

Сврљишкој површи. Она су делимично везана   за речне долине и то за њихове блаже 

нагнуте више стране. Овде спадају: Влахово, Луково, Манојлица, Околиште, Гушевац, 

Бурдимо, Бучум, Тијовац, Извор, Драјинац, Шљивовик и Жељево. Сврљишка површ се 
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налази на 500 до 750 метара и испресецана је делимично водотоцима и сувим долинама. 

Ова насеља налазе се на странама речних или сувих долина, које се постепено спуштају 

према дну. Стране долина су благо нагнуте, а дна су плитка. Пошто су насеља ове 

површи разбијеног типа, то положај свих кућа није исти  

Већи број сеоских насеља својим положајем везан је за гранични нижи део 

површи – према благим долинама. То су насеља на додиру површи које се могу 

користити на два начина привређивања: на једној страни на површи где је земљиште за 

обрађивање, а на другој, северној страни, где је земљиште погодно за сточарство.  

Од овог положаја одступа једино насеље Бучум чији су поједини крајеви везани 

за изворишну челенку Бучумског потока.  

Данашња насеља села Сврљишке котлине нису увек била на истим положајима. 

Са настањењем оснвоних услова за привређивање, насеља су се постепено спуштала 

према дну котлине и почела су све више да се баве земљорадњном, напуштајући старе и 

градећи нове домове.  

На дефинитивни положај насеља утицала су углавном три фактора: производни, 

саобраћајни и физичко – географски. Али се они преплићу тако да управо дејствују 

заједнички. (Др Сретен Петровић at all, 1992) 
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3.4 Типологија сеоских насеља  
 

У погледу типолошке обликованости постоје две основне категорије насеља, и 

то: насеља збијеног типа гомиласте врсте које обухватају зоне насељености у јужном, 

западном, северозападном и средишњем делу облати и разбијеног типа – смештене у 

североисточном делу на простору – луковско – околишке површи.  

Збијена насеља. – ова села умногоме су се формирала тако пре свега због тога 

сто имају разбијене производне потесе у атару али, донекле и под утицајем власти у 

време кнеза Милоша. Ова збијена врста насеља шире је позната под називом Тимочки 

тип насеља, а друга разбијена врста под називом власински тип насеља. М. Милићевић 

села Сврљишке котлине сврстава у углавном у збијена. Збијена сеоска насеља у 

предеоном становништву позната су и под називом „села у куп“. Нека збијена сеоска 

насеља, у којима још нису испуњени празни међупростори , имају разређене просторе у 

ивичним махалама. У већини села потпуна збијеност – гомиласте врсте – запажа се у 

оним крајевима који припадајау једном роду. Збијеније је и средиште насеља, али су сви 

крајеви повезани, те се махале надовезују једна на другу. У овим  насељима у 

појединим крајевима куће се једна на другу наслањају. Представник насеља изразите 

збијености је Лалинац.  

Поједина сеоска насеља су разбијеног типа – са збијеним кућама у махалама. 

Ова појава запажена је у неким сеоским насељима смештеним у долинама – у Перишу и 

Рибару. У гомиластим махалама куће су окружене мањим окућницама, те су и куће и 

крајеви разређени. Најзбијенији крај ових насеља је средсело.  

Насеља разбијеног типа. – Становништво ове котлине сеоска насеља овог типа 

назива „разбацаним“ и „растуреним“. Ово насеља састоје се од групе кућа међусобно 

удаљених 350 до 650 метара. Међутим, насеља разбијеног типа – махалске врсте, чије 

новије уобличавање датира из прве половине 19. века, било је узроковано имовинским 

односима. Насеља имају сем главног дела, односно матичног заметка које се и данас 

зове село, и по два, три па и неколико издвојених крајева. У тим крајевима куће су 

веома близу једна другој, или су махале веома збијене. према томе, ова насеља 

припадају махалском варијетету разбијених села власинске врсте.  
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Број махала у појединим селима креће се од 3 до 12. По 3 махале имају: Извор, 

Бучум и Тијовац. По 6 махала имају: Влахово, Луково и Околиште. Село Манијлица има 

9, а Бурдимо 10 махала. Имена махала су углавном родовска и топографска. 

Данас у Сврљишкој котлини не пристиже досељеничко становништво које би 

утицало на даљи развој села. Не врше се ни јача унутрашња ражмештања кућа по 

сеоским насељима. Главни фактори који задржавају даље разбијање села су засићеност 

скоро свих места са добром земљом, пашом и бољим изворима, као и „остарелих“ села, 

јер су се млади нараштаји сеоског становништва углавном раселили.  

Обликованост насеља је таква да су она низно издужена, ако су у долинама, линијасто 

нанизана ако су ушорена на путу, или гомиласто – гнездаста ако су у таквом удубљењу. 

Уздужна насеља пружају се поглавито у дужину, то су насеља на темену терасе или у 

котлини. Најправилнији правоугаону планиметријску слику показује село Тијовац у 

коме су куће изграђене дуж главног пута. (Др Сретен Петровић at all, 1992) 

 

3.5 Врсте кућа у сеоским насељима  
 

У Сврљишкој котлини, као и у осталим котлинама Источне Србије, најстарија 

људска станишта од којих има трагова, јесу земунице, поткапине и пећине. Ово су 

најпримитивнији облици станова. Појаву земуница у Сврљишкој котлини уочио је Р. 

Раденковић у близини села Копајкошаре. Оне су из 18. и почетка 19. века, тј. из времена 

харања крџалијских хорди и пустошења епидемичних болести. У овим земуницама 

познатим под именом „дувчишта“, које су коришћене као пребивачишта и станишта, 

склањало се каткад становништво више села.  

Најстарије зграде за станоцање биле су „бусарнице“. Куће „бусарнице“ градиле 

су се од мертека: набију се у земљу две греде једна наспрам друге, привуку им се горњи 

врхови и ижљебе, па се стави дрвени клин, да се не развуку под теретом крова. Преко 

мертека се ставља папрат па на њу траве, да зграда не би прокишњавала. Колиба је 

најпримитивнији облик куће која служила за привремено становање сточара. Купастог 

је облика с округлом просторијом у унутрашњости. Без прозора је и тавана, а под је од 

земље. Врата су висине од једног метра, а ватра се ложила у средини. Прекривена је 

обичном сламом а у неким местима и шашом.  
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Из колибе се, у првој половини 14. века, развила плетара. Грађена је од 

материјала који се налазио у непосредној околини, а коришћено је пруће, које се плело 

измељу дирека и потом премазивало блатом са унутрашње и спољашње стране. Овај 

тип је представљао прву развијену кућу, која је уместо овалне добила квадратну или 

правоугаону основу, кров је на њој поред сламе често био покривен и ћерамидом.  

 

Слика бр. 10. Кућа Чатмара, село Преконога 

Извор: Стефан Гаврић, 2017 

 

Плетару је заменила чатмара, које се почела градити почетком 19. века. Ова кућа 

имала је конструкцију с разним деловима: темељ од камена, греду темељачу, диреке, 

појанте, заклопњачу, чирише, главе. Између дирека постављали су се краћи и тањи 

стубови, тако што се темељача, греда на средини и потплотњача – издубе, ради чвршћег 

углављивања стубова. Простор између дирека плео се прућем, а затим се премазивао 

блатом. Облепљиање се вршило са унутрашње и спољашње стране. Крајем 19. века 

село Белоиње је било изграђено углавном од оваквих кућа.  

Следећи тип куће је кованица. Кованице су се почеле градитии углавном од 1920. 

године. Конструкција ове куће је од дрвета са свим деловима: греда, темељача, диреци, 
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појанте, потплотњача, заклопњача, ћириши и главе. Кованица се гради од танких 

дрвених облица. Свака се облица располути. Овако припремљене оплате поставе се са 

унутрашње стране и спољашње стране дирека и прикуцају ексерима. Простор између 

кованица пуни се блатом које је припремљено од глине и сламе.  

Према М. Ђ. Милићевићу, куће Сврљижана обично су са једном собом и кујном. 

Кујне су много веће од соба. Испод куће је подрум озидан каменом. Пред сваком кућом 

градио се трем, који се у овом крају назива диван или дивана. Куће су покривене 

сламом или ћерамидом, често су облепљиване тако белом земљом као да су кречене. 

Куће од цигала покривене црепом почеле су масовно да се граде тек у 20. веку. 

Градња ових кућа почела је нарочито да се шири након другог светског рата.  

У већини насеља Сврљишке котлине око куће по крајевима дворишта, обично 

малих димензија, налазе се помоћне зграде и по нека стаја. Ту спадају амбар, кош, 

кочина, штала, кокошарник и плевња.  

У новије време настоји се да се групишу сви важнији привредни објекти и стаје 

око главне зграде. Таквих већих привредних објеката сазиданих од бетонских 

елемената, у којима се налазе по неколико остава заједно са стајама за стоку, има више 

места. (Др Петар Голубовић, 1997) 
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4 Материјална база туризма 
 

Сврљишка општина обилује мноштвом туристичких потенцијала који омогу- 

ћавају креирање, промоцију и пласман туристичких производа не само на домаћем, већ 

и на иностраном туристичком тржишту. Нажалост, ови потенцијали су због неизграђене 

туристичке инфраструктуре, супраструктуре и промоције туристичких производа 

недовољно искоришћени на шта указује мали број туриста који посећују Сврљишку 

општину. Неопходно је извршити комплетну валоризацију постојеће туристичке понуде, 

као и интензивирати афирмацију туристичке привреде.  

Посебну пажњу је потребно посветити мање познатим и коришћеним 

туристичким сегментима, односно локалитететима на подручју Сврљига. Потребно је 

уложити напоре за превазилажење постојећих ограничења и формирање 

препознатљивог туристичког производа, диференцираног по вредности, садржају и 

квалитету, а који ће бити конкурентан на туристичком тржишту. Подразумева се 

функционално повезивање туристичко-угоститељске делатности са пољопривредом 

(производња здраве хране), саобраћајем, трговином, традиционалним и савременим 

занатством, здравством и другим комплементарним делатностима. У раду ће бити 

анализирана материјална база за развој туризма овог округа, а то подразумева анализу 

смештајно-угоститељских капацитета, обима и структуре гостију и саобраћајне 

инфраструктуре. (http://www.svrljig.info/) 

 

4.1 Смештајни капацитети  

 

Смештајно – угоститељски објекти представљају једну од најнеопходнијих 

основа туристичког кретања, тако да се морају узети у обзир при одређивању степана 

развијености туризма. Када је реч о сеоском туризму и на том пољу се упорно ради 

како би се та грана туризма додатно ревитализовала. 

Проширењем смештајних капацитета у околним селима и категорисању 

домаћинстава која желе да се баве туризмом је циљ развоја сеоског туризма. Општина 

Сврљиг има проблем са малим бројем смештајних капацитета, поготову када се у овој 

малој општини одржавају веома значајне и велике манифестације од којих се издваја 
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‚‚Белмужијада“, „Јанијада“ итд. Тада су скоро сви капацитети попуњени, па туристи 

или путују или одседају у околним градовима, а највише у Нишу. 

Сврљишка општина располаже са само 2 објекта за преноћиште где могу да се 

сместе мали број посетиоца. Ресторан „Круна“ који поседује 8 опремљених соба са 

укупно 22 лежаја и ресторан „Златни Тимок који расположа са 8 опремљених соба са 

укупно 16 лежаја. То је веома мали број сметајних места, с обзиром да је веома велика 

потражња за смештајем током манифестација које се одвијају током године у Сврљигу. 

Осим ових регистрованих смештајних капацитета у задње време у Сврљишкој општини 

се јављају неколико домаћинства која нуде приватни смештај. Регистрован број ноћења 

у ова два ресторана за 2017. годину премашује 700 ноћења , али то није довољан број за 

развој туризма. Због тога је неопходно предузети различите мера, а посебно за развој 

сеоског туризма који може утицати знатно на повећање броја туриста у овој општини. 
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5 SWOT анализа 

 

SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора и даје 

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

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

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

будућности.  

 

Табела 3. SWOT анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

➢ гостопримљивост и гостољубивост 

становника Сврљига 

➢ препознатљиви гасторномски 

специјалитети 

➢ догађаји и манифестације са дугом 

традицијом 

➢ недирнута природа и изванредни 

потенцијал за туризам специјалних 

интереса 

➢ очуваност традиције и културе 

источних крајева 

➢ културно - историјско наслеђе 

различитих епоха 

➢ разноврсност крашких облика 

рељефа 

➢ непостојање Туристичке 

организације Сврљиг 

➢ недовољно развијена туристичка 

инфраструктура 

➢ непостојање туристичке понуде 

➢ заштита животне средине и 

комуналних преступа 

➢ лоше оджавање културних добара 

➢ недовољна туристичка 

сигнализација 

➢ недостатак квалификованих 

туристичких радника 
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Табела 4. SWOT анализа 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

➢ јачање јавно – приватног 

партнерства са иностраним 

земљама 

➢ могућност коришћења фондова 

Европске уније 

➢ близина ски центра на Старој 

планини 

➢ близина регионалног центра јужне 

Србије –Ниша 

 

➢ централизација Србије и одлив 

младог становништва 

➢ јачање конкурентских дестинација 

 

 

Сврљишка општина се одликује великим потенцијалима за развој туризма и на 

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

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

и туристичке понуде општина Сврљиг би у будућности требала да потражи помоћ од 

државе преко могућности добијања кредита и субвенција од стране министарства за 

туризам. (http://www.svrljig.rs) 
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6 Врсте туризма у Сврљишкој општини 

 

6.1 Опште тенденције за развој туризма 
 

У последњих педесет година туризам у светским размерама добија масовни 

карактер, и постаје једна од напопуларнијих појава у свету.  Туризам је данас значајна 

друштвена и економска појава у свету. Путовања у циљу разоноде, одмора, упознавања 

културно – историјског наслеђа, разних других културних и образовних разлога и сл. 

попримила су масовни карактер. Раст туризма у претходних пет деценија био је 

омогућен развојем светске привреде и растом животног стандарда и дохотка 

становништва, друштвеног благостања, пораста слободног времена, растом 

урбанизације и моторизације, и других фактора туристичке тражње и туристичке 

понуде. При томе се туризам брже развијао од раста остале привреде и многих других 

области друштвеног и економског живота. Реално можемо очекивати да ће се повољна 

тенденција развоја туризма у свету  наставити и у наредним деценијама, иако треба 

рачунати да је увек могуће да неки непланирани догађаји, као што су избијање ратних 

сукоба, природне катастрофе, епидемије разних болести, и слични догађаји, могу 

повременода успоре динамику туристичког промета и туристички развој, али само за 

кратко време. (Марија Илић, 2006) 

 

 

6.2 Могућности за развој туризма на територији општине  Сврљиг 
 

На територији општине Сврљиг као доминантни облици кретања туриста у 

будућности можемо издвојити сеоски, ловни, риболовни, планински и манифестациони 

туризам.  

Сеоски туризам. Територија општине Сврљиг има изузетно повољне услове за 

развој туризма на селу. Пре свега, то су посебни повољни услови очуване природе, уз 

благу климу, чист ваздух, незагађене реке и богату флору и фауну. Ове погодности су 

нарочито изражене у брдско – планинским пределима на обронцима Сврљишких 

планина, Калафата и Тресибабе. Боравак у природи пружа туристима могућност за 
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сетње, рекереацију, уз могућност лова и риболова, планинарења, брања шумских 

плодова и лековитог биља и других активности у природи. Велики број села налазе се у 

близини културно – историјских споменика, које туристи могу да посете.  

Ловни и риболовни туризам. Територија општине Сврљиг одликује се 

повољним условима за живот и гајење  различитих врста дивљачи. Ловачко удружење 

„Миленко Хаџић“  газдује ловиштем Сврљишке планине укупне површине 49.721 

хектара од чегаловне површине обухватају 46.000 хектара. Стално гајене врсте дивљачи 

у ловишту чине: срна, дивља свиња, зец, фазан, пољска јаребица и јаребица камењарка. 

Ловисте у функцији има следеће ловне објекте: 5 чека на дрвету, 47 хранилишта за 

крупну дивљач и 71 хранилисте за фазане и јаребице. 

Последњих пар година поводом дана ослобођења Сврљига О.С.Р. „Тимок“ 

организује куп Сврљига у пецању на пловак. Такмичење се организује на писти изнад 

висеће бране. (http://www.svrljig.rs) 

Манифестациони туризам. Манифестациони туризам један је од најзначајних 

појавних облика туристичких кретања. Манифестације представљају различите 

догађаје, облике представљања и изражавања. Догађаји се организују из разноразних 

разлога. Осим забаве и информисања, они обезбеђују бројне доприносе заједници. 

(http://www.visokaturisticka.edu.rs) 

„Бeлмужиjaдa“  је привредно туристичка манифестација посвећена белмужу, и 

одржава се почетком августа сваке године. Белмуж је традиционални сврљишки 

специјалитет од овчијег и крављег сира и пројаног брашна. Програм манифестације 

чине и пратеће манифестације као што су избор најлепше пастирице, домаћа радиност, 

стара сврљишка јела, пастирске игре и културни програм…За посетиоце је припремљен 

богат музичко-забавни програм, од домаћих вокланих извођача изворних песама, 

фолклора из Сврљига, Ниша, Бугарске, Македоније, Грчке гајдаша из наше земље и 

околних земаља, до концерата познатих певача и група. 

Осим „Белмужијаде“ на простору Сврљига одржава се велики број 

манифестација као шсто су: „Јанијада“, „Сусрети села“, “Сабор гајдаша“ итд. 

 

Гастономски туризам - Храна је неизоставни елемент вишедневног путовања, 

али може бити и његов циљ. За неке туристе локална храна има својство примарне 
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атракције због које се и одлучују за конкретно одредиште. У том случају може се 

говорити о гастрономском туризму као једном од селективних облика туризма. Термин 

гастрономски или кулинарски туриста односи се на све оне који путују да  би пробали 

производе локалне кухиње карактеристичне за неку земљу или регију. Таквим 

туристима храна представља туристичку атракцију као што је то другима културно-

историјски споменик или природна реткост. Док за тзв. масовне туристе храна на 

путовању представља „епизодни туристички доживљај“, гастрономски туристи од ње 

очекују испуњење „врхунског туристичког доживљаја“. (http://www.academia.edu) 

Храна има двојаку улогу у туризму. С једне стране, неопходна је компонента 

сваког путовања, пошто учесник кретања мора задовољити физиолошке потребе и у 

дестинацији. Са друге стране, за неке туристе локална храна има својство атракције 

због које се и одлучују за конкретно одредиште. 

Привлачност дестинације одражава се њеним капацитетом да задовољи потребе 

туриста. Гастрономска понуда има, осим функције задовољавања фзиолошких  потреба 

посетилаца, и симболичку, социјалну и забавно-разонодну улогу. 

Брдско - планински предели сврљишког подручја препознатљиви су по богатим и 

квалитетним пашњацима и дугој сточарској традицији. Њени житељи на 

карактеристичним за тај крај, малим поседима, осим животне средине, успели су да 

сачувају и своју традцију и преточе је у оригиналне производе, са националном 

заштитом ознаке географског порекла: Сврљишки сир, Белмуж и Сврљишко јагње. 

Истиче да нико не може да прође кроз Сврљиг а да не проба Белмуж, 

специјалитет и заштитни знак овог краја, осим ако баш неће. Припрема се од 

пуномасмог домаћег младог крављег или овчијег сира и кукурузног и пшеничног 

брашна. Нема ресторана, нити домаћинства у којем се не припрема ово јело. Оно је 

било свакодневни оброк сврљишких пастира, па га и данас углавном припремају 

мушкарци: на тихој ватри, уз непрестано мешање, док се сир не истопи. Сврљишка 

млекара такође прави Белмуж и пакује у чинијама, али је најбољи када се проба тек 

скинут са ватре. Служи се као топло пређело, али ко се наједе Белмужа, јагњетину неће 

моћи ни да окуси. 

Сврљижани сир најчешће справљају на кришке, односно „на велије” од 

пуномасног и необраног крављег, овчјег и мешаног млека. Стока свакодневно за 

исхрану користи сважу траву богатих сврљишких пашњака, па је квалитет млека знатно 
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већи у односу на стоку чувану у нижим пределима. Качкаваљ, још један препознатљив 

производ овог краја, произведен од оваквог млека, је производ специфично високог 

квалитета. Сврљиг је један од најзначајнијих овчарских крајева на југоистоку Србије. У 

овом крају гаји се аутохтона врста овце - сврљишка праменка, позната по изузетним 

репродуктувним и производним особинама. Овце пасу на пашњацима препуним 

лековитим биљкама, на надморској висини од 700 - 800 метара. Због таквих услова, 

месо, као и млеко од којег се прави чувани Сврљишки сир и Сврљишки качкаваљ, има 

посебан укус. Могли би се рећи да је окружење тајна добре јагњетине овог краја, а тајна 

доброг сира и Белмужа пуномасно, необрано млеко. (http://www.sjajnevesti.com/) 

Једно од најукуснијих јела које се спрема од јагњетине јесте „Јанија“. У 

последњих пет година у селу Лукову се одржава манифестација у част овог јела, где се 

велики број људи такмичи у срремању „Јаније“. Манифестација је добила назив 

„Јанијада“, локалног је карактера и окупља људе из Сврљишког краја и уже околине. 

 

6.3 Сеоски туризам – смисао, суштина и правци развоја 
 

Сеоски туризам представља мање групе посетилаца који бораве у 

традиционалним сеоским насељима ради упознавања локалног начина живота и 

локалне животне средине. Оно је одувек било више упућено на град због развијеног 

здравстава и културе, због трговине и школства, због судства и администрације као и 

продаје пољопривредних производа. Развој саобраћаја је много изменио однос села и 

града. 

Туризмолошки посматрано село је мотив, па у том погледу и сеоски туризам 

спада у мотивске облике промета. Село је антропогени, углавном амбијентални мотив, 

чија је атрактивност обележена рекреативним и куриозитетним атрибутима. 

Рекреативни атрибут села изражен је самим амбијентом, али и могућношћу 

упознавања и укључивања у неке сеоске послове (напасање стоке, печење ракије, берба 

грожђа, пошумљавање). Oдсуство јаких аерозагађивача (индустрија, саобраћај) и велике 

зелене површинезначајно потенцирају рекреативни атрибут у мотивској атрактивности 

села. Туристичка атрактивност села  стоји у директној зависности од атрактивних 

других мотива: појачава се у мотивски недовољно идентификованим (пејзажи, мотиви), 

а слаби у мотивски издиференцираним просторима (планине, обале мора). 



56 
 

Село као амбијетални склоп и као спрецифична функција, у знатној мери је 

одраз утицаја природне средине, нпр. куће су се градиле, а и дан данас се граде од 

материјала који је највише доступан и слично. Међутим, цивилизација чини своје: 

многа села се напуштају, нека се урбанизују претварајући се у варошице или чак мања 

градска насеља. Данашње село је, доста измењено. Оно се приближава граду и, сходно 

томе, мењање изгледа села доводи до пада његове мотивске атрактивности. Овакве 

промене се не могу зауставити, али је битно да се сеоски амбијент и начин живота у 

селима, заштити од негативних места цивилизације и урбанизације. Ово је битно у 

контексту будућег развоја сеоског туризма. 

Србија се одликује повољним, пре свега, природним условима за развој сеоског 

туризма. У селима не постоје индустријски објекти као загађивачи ваздуха и водних 

ресурса, чиме се, у највећој мери, објашњава њихова рекреативно – туристичка 

вредност. Чист ваздух, незагађене реке, повољне климатске карактеристике, богатство 

флоре и фауне српских руралних области представљају оазе очуваних природних 

вредности за којима човек из урбане срединеима све већу потребу. (Марија Илић, 2006) 

И поред тога што сеоски туризам у Сврљигу има велике могућности, резултати у 

досадашњем развоју су веома скромни. Сеоски туризам нема традицију и почетак 

сеоског туризма се планирао у скоријој будућности. Неразвијеност сеоског туризма 

може се објаснити заостајањем у развоју туризма у Србији у целини, недовољном 

познавању значаја овог облика промета, мањкавошћу организованих чинилаца, 

неадекватном стандардизацијом услуга, неизграђеношћу неопходне инфраструктуре, 

одсуством квалитетних промотивних активности, кадровским проблемима, као и 

сталним променама на селу које се често у колизији са општим друштвеним 

опредељењима (одлазак младих, смањење броја чланова породице, много необрађених 

парцела, несређени друствени односи и др.) не погодују развоју туризма. У сврљишкој 

општини највећи проблем за развој сеоског туризма представља неизграђеност 

инфраструктуре. Проширењем смештајних капацитета у околним селима и 

категорисању домаћинстава која желе да се баве туризмом је циљ развоја сеоског 

туризма. Општина Сврљиг има проблем са малим бројем смештајних капацитета, 

поготову када се у овој малој општини одржавају веома значајне и велике 

манифестације. 

И поред тога што досадашњи резултати досадашњег развоја сеоског туризма 

нису задовољавајући, ова делатност, уз пољопривреду, спада у приоритетне привредне 
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гране у Сврљишкој општини. Преко туризма најнепосредније може утицани на бржи 

развој села, с обзиром да туризам и пољопривреда чине посебан репродукциони систем. 

Организован и плански усмерен сеоски туризам спречава нарушавање природног 

амбијента и утиче на очување традиционалне архитектуре, етнографских елемената , 

начина живота и рада, обичаја, фолклора и друго. 

Беома је важно да се туризму на селу не приђе искључиво са аспекта економских 

ефеката. Али управо и због њих, посебну пажњу треба обратити на еколошку и социо – 

културну димензију у овој врсти промета, сагласно концепту одрживог развоја. 

(Данијела Аранђеловић, 2016) 

 

6.4 Tуристичкa политикa развоја сеоског туризма 

 

Туристичка политика подразумева укупност мера или инструмената свесног 

утицаја државе на развој туристичког сектора. Деловање туристичке политике усмерено 

је на развој и унапређење туризма, подизање и одржавање његове конкурентности, 

односно на остваривање низа економских и неекономских циљева развоја туризма. 

Посебна туристичка политика треба допринети унапређењу и усклађивању деловања 

многобројиних појединачних фактора, било на нивоу одређеног подручја, било у вези са 

коришћењем простора, било у вези са одређеним временским раздобљима, или на нивоу 

струковних интереса итд, али увек уз обавезу да такве активности треба да буду 

усмерене и усаглашаване са општом туристичком политиком. Од интензитета 

усклаљености опште и посебне политике зависи целокупни развитак туризма. (Марији 

Илић, 2006) 

Све док је сеоски туризам углавном активност сеоских домаћинстава и неких 

општинских туристичких организација неопходна је активна туристичка политика 

подршке овом виду туризма. У том смислу, задаци, активности и надлежности 

појединих носиоца и извршилаца туристичке политике сеоског туризма требају бити 

следеће:  

1. Приватни сектор 

Приватни сектор мора бити спреман да преузме одређени ризик да би био укључен у 

туризам, с обзитом да он има највише користи од тога. 
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1. Подршка владе 

- Приватни сектор нерадо инвестира у сеоски туризам уколико нема подршку 

владе 

- Развој инфраструктуре 

- Обезбеђење грантова за отпочињање делатности, грантове за побољшање 

смештаја и кредита 

- Стимулативни порески програми 

 

 

 

2. Међународне агенције 

Међународне агенције, укључујући и Европску унију,  могу подржати развој сеоског 

туризма, као кроз техничку помоћ тако и финансијски, сарађујући са владама и 

регионалним управама. 

Као носиоци и извршиоци посебне туристичке политике развоја сеоског туризма 

требају се ангажовати YUTA, регионалне привредне коморе, задружни савези, 

невладине организације, локална самоуправа, месне заједнице, министарстви 

пољопривреде.  

Постоје сеоска подручја која са свим својим карактеристикама имају изузетну 

могућност да развију и друге видове туризма у будућности уколико буду користили 

своје потенција кроз маркетинг и одређена инвестирања, не само општине већ и 

републичких органа.  
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7 Перспективе развоја сеоског туризма у будућности 

 

7.1 Правци будућег развоја сеоског туризма на територији општине 

Сврљиг 

 

 Туризам уз пољопривреду и саобраћај спада у примарне привредне гране како у 

Србији тако и у Сврљигу, што је потврђено у најважнијим документима којима се 

пројектују дугорочни развојни циљеви наше земље. То се односи и на развој сеоског 

туризма, јер се преко туризма може утицати и на бржи развој села, с обзиром да туризам 

и пољоприверда ћине посебан репродукциони систем. 

Просторним планом републике Србије из 1996. године, утврђени су дугорочни циљеви 

развоја и уређења сеоских подручја, која се огледају у следећем:  

1. стварање друштвено – економских и тржишних услова за убрзани економски 

социјални развој села 

2. заустављање депопулације и погоршавање демографске и социјалне структуре 

сеоских подручја 

3. активирање локалних потенцијала и подизање мотивације сеоског становништва 

да развија и уређује сеоско подручје као дугорочну перспективу и избор за живот 

и привређивање 

4. побољшање комуналног и социјалног стандардаквалитета живљења на селу 

5. обезбеђивање економске и социјалне сигурности сеоских домаћинстава 

6. унапређење и очување еколошких, културолошких и других вредности у сеоским 

насељима 
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7.2 Промотивне активности 

 

За сеоски туризам Србије, информисање и пропаганда о туристичкој понуди, 

затим целовито обликовање сеоског насеља и његовог амбијенталног окружења, као 

дизајн визуелних елемената комуникације осталог информативно – пропагандног 

материјала, има посебан значај. Сеоски туризам још увек није атрактиван у оном 

облику у којем му потенцијал омогућава и још увек је неафирмисан, како на 

међународном тако и домаћем подручју туристичке потражње. Информисањем о овом 

виду туризмау Србији и његовом пропагандом баве се Туристичка организација Србије 

као и Туристичке организације општина у срединама које се баве сеоским туризмом.  

Перспективне тржишне могућности за овај вид туризма указују на потребу за 

систематском и перманентом информативном активношћу и медијском промоцијом. 

Велику улогу имају средства јавног комуницирања (штампа, ТВ, Радио и филм) и 

издавачка делатност којом се у Србији баве неки издавачи.  

Прелиминарни инхибитор развоја сеоског туризма је управо недостатак 

информативних и пропагандних средстава, јер проспект и скромна презентација на 

интернету нису довољна пропагандна средстава када се имају у виду све могућности за 

развој туризма.  

 

7.3 Гостопримство и облици анимације 

 

Гостопримство се на овим просторима развило још одавно и данас представља  

један од главних квалитета туристичке понуде. Тако се кроз историју, неписани закони 

срдачности преносили с колена на колено и данас постало један од главних адута 

домаћег туризма. (Данијела Аранђеловић, 2016) 

Идеални домаћин – угоститељ би требало да: 

- дочекује и поздравља госте 

- упозна госте са начином и садржајима живота који му стоје на располагању у 

објекту 
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- међусобно упознаје госте 

- нуди и послужује госте 

- брине о њима 

- показује интересовање за њих 

- увек је присутан у близини 

- испраћа госте 

С друге стране принципи анимације се огледају у следећем: 

- аниматор увек треба да буде присутан и у  близини 

- треба да је безгранично срдачан и увек насмејан 

- треба да се спонтано обраћа госту и позива на анимацију 

- треба да познаје широк спектар могућности анимације гостију у групним 

активностима 
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7.4 Села погодна за развој сеоског туризма у општини Сврљиг 

 

Сврљишка општина као што смо напоменулу располаже са 38 села, која су 

саобраћајно веома добро повезана са сврљишком општином. Због овог, али и других 

разлога, на територији општине, постоје веома добри услови за развој сеоског туризма. 

Сврљишка котлина располаже са веома добрим природним, ли и друштвеним 

вредностима за развој туризма.  

 

Табела 5. Списак сеоских насеља на територији Сврљига 

Белоиње Давидовац Манојлица Попшица 

Бурдимо Драјинац Мерџелат  Преконога 

Бучум  Ђуринац Мечји До Радмировац 

Варош Жељево Нишевац Рибаре 

Влахово  Извор Околиште Сливље 

Галибабинац  Копајкошара Округлица Тијовац 

Гојмановац Лабуково Палилула Црнољевица 

Грбавче Лалинац Периш Шљивовик 

Гулијан Лозан  Пирковац  

Гушевац Луково Плужина  

 

 

Након различитих истраживања досли смо до закључка да можемо издвојити 

неколико сеоских насеља у којим би сеоски туризам дошао до изражаја. Сеоска насеља 

са највећом перспективом за развој сеоског туризма су: Нишевац са Варошем, 

Преконога, Попшица, Пирковац са Копајкошаром, Драјинац и Луково. 

Село Нишевац се налази на 6 km од Сврљига на уласку у Сврљишку клисуру 

којом води железничка пруга према Књажевцу. Смештено је у лепом природном 

окружењу неугледно и неуређено насеље типично за овај крај Србије.  Варош се налази 

северном рубу Сврљишке котлине, у оном његовом делу који се од Нишевца, као и 

Сврљишки тимок после равничарског тока, наједном провуче кроз први део дивље 

Сврљишке клисуре да би се након два километара још једном проширила у питому 
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долину одсечену од јединственог сврљишког тела и и одвојену од осталих сврљишких 

села и комуникација. Ова два сеоска насеља располазу са овим потенцијалима: 

Археолошко налазиште „Timacum Maius“, Остаци старог града Сврљига, Остаци старог 

римског пута Naissus – Ratiaria и Нишевачка клисура. (Витомир Ђорђевић, 2005) 

Село Преконога је удаљено од Свљига 5 km, и представља једно од највећих села 

у Свљишкој општини. Има повољне услове за развој туризма због свог положаја у 

односу на Сврљиг као и због добре доступности и асфалтираног пута до самог села. 

Туристички мотиви који могу да се валоризују су Преконошка пећина, коју је 

истраживао наш познати научник Јован Цвијић и Црква Св. Тројице у близини 

Прекноге. 

У атару села Пирковац, километар и по јужније од насеља, смештен је 

манастиркси комплекс са средњовековном црквом Св. Арханђела, обновљеном у 

прошлом веку. За сеоско насеље Копајкошара карактеристична је пећина Самар и 

прераст Самар у близини пећина. (Др Сретен Петровић et al, 1992) 

На само двадесетак километара од Сврљига у селу Попшица, подно Калафата, 

налази се природни базен са извором термалне воде константне температуре од 22 

степена, окружен нетакнутом природом и стенама које се пружају двадесетак метара 

изнад самог базена. Осим базена село је познато и по пећини која је станиште 4 врсте 

слепих мишева.  

Драјинац и Луково су села позната по манифестационом туризму. У Драјинцу се 

одржавју „Сусрети села“, док је Луково познто по „Јанијди“. 
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8 Закључак 
 

Осећај релаксације и смирености заједно са жељом за боравак у природи у 

окружењу традиције и аутентичности основни су мотиви кретању туриста ка руралним 

подручјима. Тај облик одмора у супротности је са начином живота у урбаним 

срединама. Све је већа потреба савременог човека ка овом виду одмора па слободно 

можемо потврдити исказ Џоела М. Халперна да о овим „променама на селу можемо да 

мислимо и као о руралној револуцији“. 

Прави је моменат да село искористи своје могућности, изрази своје богатство и 

покаже своју традицију кроз што веће учешће у туристичка кретања. Апсолутни 

приоритет по овом питању чини и одрживост смештајног капацитета  у развоју 

руралног туризма. Смештајни капацитети, и само село, пролазе кроз бројне проблеме и 

искушења (лоша инфраструктура, слаба категорисаност, недовољна информисаност) 

али ипак се чине напори ка превазилажењу ових проблема.  

Евидентно је да напори да се сеоски туризам учини великом атракцијом како за 

домаће тако и стране туристе. Полако се развија свест о здравом живљењу, здравој 

исхрани, здравом духу. Све је већи број домаћинстава које нуде своје куће, конобе, 

салаше у сврхе туризма. Ничу етно села где на цену долазе квалитети који су одувек 

постојали али су били заборавени.  

Генерално, рурални туризам је у својим самим зачецима па представља велики 

неискоришћени потенцијал. У политици развоја туризма као незаобилазног и значајног 

сектора, Србија мора направити снажан и квалитетан заокрет према новом приступу 

усклађивања туристичког развоја који минимално угрожава животну средину. 

Дефинисање развоја одрживог туризма представља добру основу за унапређење 

међусекторске сарадње у у свим доменима и на свим нивоима уз скретање пажње на 

вредности које класични туризам није валоризовао на прави начин. 

Да би се омогућио развој сеоског туризма потребно је да се он систематски 

стимулише. Подстицање сеоских домаћинстава која су оријентисана на бављењем 

туризмом у виду дугорочних кредита са повољним роком отплате била би  подстицај за 

градњу, реконструкцију и адаптацију, и уређење сеоских домаћинстава. У том смислу, 

посебна стимулација била би ослобађање већ укључених сеоских домаћинстава 

плаћања пореза по основу дохотка стеченог од пружања туристичких услуга.  
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За развој туризма на селу одговорни су бројни носиоци. Поред сеоских 

домаћинстава ту су месне заједнице, ТОС, регионална привредна мрежа, задружни 

савези, невладине организације, локална самоуправа, министарство пољопривреде и др. 

Туристичка понуда на селу формира се углавном на локалном нивоу, тако да је 

неопходно веће ангажовање локалних туристичких организација. На нивоу Туристичке 

организације Србије формирано је посебно одељење које ће се у наредном периоду 

бавити проблематиком развоја сеоског туризма. Обнова нашег села је могућа кроз: 

стимулисање пољопривредне производње, доградњу инфраструктурих капацитета, 

развој сеоског и других видова туризма итд. На тај начин би се зауставило демографско 

изумирање и депопулација села.  

Аутентичност српских села, оргиналност српских обичаја, посебност српске 

кухиње, шармантсност српских сувенира, симпатичност српских домаћина, 

многобројност српских манифестација и догађаја, различитост српских фолклора, 

традиционалност српских заната...само су део онога сто се у Србији нуди.  
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