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УВОД  

 

Према препоруци Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике 

Србије (МТТТ), јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених 

законом, усмерене су да припреме и усвоје Програм развоја туризма који ће одредити 

правце даљег развоја овог сектора. У складу са овом препоруком, општина Бабушница је 

захваљујући финансијским средствима ЕУ донела одлуку о изради Студије унапређења 

туристичких потенцијала у оптшинеи Бабушница и прекограничном подручју са 

Акционим планом за период 2022-2025. године (у даљем тексу Студија). Ова студија је у 

складу са Законом о туризму Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 17/2019) 

Члан 12 и Стратегијом развоја туризма Републике Србије 2016-2025. године („Сл. гласник 

РС“ број 98/2016). С обзиром да  општина Бабушница до сада није имала стратешке 

документе у области туризма, локална самоуправа се уз помоћ заинтересованих страна 

одлучила на креирање овог документа. Тиме је одређен правац развоја туризма на основу 

стања у овом сектору на нивоу државе, а посебно потенцијала и услова који одређују 

развој туризма општине Бабушница у оквиру шире дестинације „Стара планина“, 

укључујући интерне и екстерне факторе при креирању стратешких циљева развоја.    

У Бабушници туризам још увек није значајан фактор привредног развоја, мада 

постоје ресурси и потенцијали засновани на природном и културном наслеђу који нису 

довољно активирани и искоришћени. Стога, ова студија са акционим планом општине 

Баушница 2022-2025 треба да понуди реални оквир стратешког и планског развоја 

туризма са остваривим циљевима, дефинише активности, предлоге и смернице у циљу 

унапређења туристичке понуде са кључним туристичким производима ове туристичке 

дестинације у настајању. При том се мора имати у виду, да се туризам успешно повезује са 

већином привредних (пољопривреда, шумарство, грађевинарство, занатство, трговина, 

саобраћај и услуге) и непривредних (школство, култура и уметност, спорт, безбедност, 

државна управа) делатности, што доприноси расту животног стандарда, запошљавања 

становништва, али и подстицању родне равноправности. Да би се туризам развио 

потребно је селектовати и валоризовати потенцијале и ресурсе које треба трансформисати 

у специфичне одрживе туристичке производе и адекватно их представити туристима и 

локалном становништву општине Бабушница. Кључно је у условима коронавируса Ковид 
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19, осмислити и припремити иновативну туристичку понуду засновану на традиционалној 

локалној култури у споју са природним вредностима, нагласити идентитет, изградити 

туристички имиџ и креирати доживљај, што су најважнији кораци у креирању ланца 

вредности у туризму.    

Овај студија представља стратешки корак у креирању туристичке политике на 

локалном нивоу која води ка унапређењу тржишне позиције Баушнице и подстицању 

прекограничне сарадње са пограничним општинама у Бугарској. Сарадња у области 

туризма се намеће као логична активност у циљу повећања препознатљивности општине 

Бабушница на националном и на регионалном нивоу.  
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1. МЕТОДОЛОГИЈА 

 

При изради ове студије коришћен је метод партиципативног приступа свих 

заинтересованих страна на нивоу локалне заједнице. То је подразумевало сарадњу 

консултантског тима, као даваоца услуга, са изабраним стручним тимом, општинским 

институцијама, невладиним сектором, секторима туризма, угоститељства, културе, 

образовања, предузетништва и стручном јавношћу. Сви наведени актери допринели су 

креирању овог документа, што указује на њихову спремност да учествују и у његовој 

реализацији.  

Основни кораци при изради овог стратешког документа били су:  

 избор консултантске агенције за израду овог документа 

 формирање стручног тима на локалном нивоу  

 одржавање интерактивних радионица са заинтересованим странама ради 

израде SWOT анализе, креирања визије, мисије, стратешких циљева и 

приоритета развоја туризма општине Бабушница и ближег окружења   

 теренски обиласци и упознавање са туристичким потенцијалима и 

атракцијама 

 анализа потенцијала и креирање будућих праваца развоја на бази 

истраживања туристичке понуде и тражње 

 идентификовање примарних туристичких производа по којима ће општина 

Бабушница са околином бити препознатљива на туристичком тржишту 

 израда Акционог плана активности и предлога за њихову реализацију 

(имплементација и мониторинг). 

Приликом истраживања коришћен је метод посматрања са учествовањем. При 

спровођењу методологије примењено је више метода и техника истраживања заснованих 

првенствено на статистичким методама обраде података, као што су:  

 анкете (затворени упитници за мерење ставова уз помоћ Ликертове скале 

код оцењивања тренутног стања и будућег развоја туристичких производа и 

канала дистрибуције, према одређеним групама испитаника)  
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 полуструктуирани интервјуи са заинтересованим странама на локалном 

нивоу 

 кабинетско истраживање („desk rеsеarch”) стратешких и других докумената 

општине Бабушница, као и научних и стручних радова доступних јавности 

 теренска истраживања („field research“), која су подразумевала упознавање 

са природним и културним ресурсима, угоститељском и потенцијалном 

смештајном понудом у циљу процене тренутног стања и потенцијала за 

развој туризма  

 обрада истраживачких упитника у циљу испитивања туристичке понуде и 

тражње, диференцирања кључних туристичких производа и 

комплементарних садржаја ради унапређења квалитета туристичке понуде.  

Методологија израде ове студије усклађена је са локалним, националним и 

европским стратешким документима. 

Коришћена методологија усмерена је ка јачању сарадње између свих 

заинтересованих страна и предвиђа механизме за остваривање дефинисаних циљева, 

праћење (мониторинг) и евалуацију предвиђених активности на бази транспарентности и 

демократичности. Резултати евалуационих упитника, попуњених од стране учесника 

радионица, показују да су рад аутора и методолошки приступ при изради ове студије, 

веома високо оцењени. 
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2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ 

ПОТЕНЦИЈАЛА У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА И ПРЕКОГРАНИЧНОМ 

ПОДРУЧЈУ  

 

Плански основ за израду Студије приказан је у оквиру институционалног и 

регулаторног оквира, у наставку текста овог поглавља.  

2.1. Институционални оквир 

Институционални оквир обухвата надлежности државних органа и институција 

јавног сектора од значаја за развој туризма општине Бабушница. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТТ), у оквиру 

Сектора за туризам обавља послове који се односе на: спровођење Закона о туризму и 

Закона о угоститељству, Стратегије развоја туризма РС, праћење и анализу системских 

решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање туристичке привреде 

и предлагање мера у циљу развоја туризма, и остале послове приказане на интернет 

страници МТТТ. На предлог Сектора за туризам МТТТ, Влада је усвојила Стратегију 

развоја туризма РС 2016-2025, Закон о туризму и Закон о угоститељству које прате 

правилници, уредбе и остала правна акта из области туризма на националном и локалном 

нивоу. Сектор туристичке инспекције МТТТ делује превентивно и обавља инспекцијски 

надзор над применом закона и прописа у области туризма и угоститељства.  

Туристичка организација Србије (ТОС) према Закону о туризму (Сл. гласник 

РС, бр. 17/2019 члан 33), обавља послове промоције туризма, координације активности 

туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму на територији РС.  

Туристичка организација општине Бабушница се између осталог, бави 

праћењем развоја и промоцијом туризма и средствима јавног информисања популаризује 

и афирмише развој туризма Бабушнце.1  

 

 

 

                                                             
1 Статут туристичке организације општине Бабушница, 

https://www.tobabusnica.com/docs/tobabusnica/Statut%20TO%20Babusnica.pdf (приступљено: 02.10.2021.) 

https://www.tobabusnica.com/docs/tobabusnica/Statut%20TO%20Babusnica.pdf
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2.2. Регулаторни оквир 

Ова студија се на националном нивоу усаглашава са Стратегијом развоја туризма 

РС 2016-2025 („Сл. гласник РС“, бр. 98/2016), Законом о туризму („Службени гласник 

РС”, бр.17/2019), Законом о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/2019), 

Законом о планском систему РС („Службени гласник РС”, бр. 30/18), Уредбом о 

методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа 

и садржаја појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, бр. 

8/2019) и Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник 

РС”, бр. 8/2019) и Правилником о садржини и начину израде програма развоја туризма 

(„Сл. гласник РС“, број 86/2020). Псе на локалном нивоу усаглашава са кровним 

документима општине Бабушница.  

Стратегија развоја туризма РС 2016-2025 сврстала је Бабушницу у ширу 

дестинацију „Стара планина“ која обухвата просторни оквир Пирота, Књажевца и 

Димитровграда. Као кључне вредности (атрактивности), препознати су: Културно наслеђе, 

Природна богатства, Стара планина и Мали градови. Бабушница управо припада малим 

градовима. Наведеном стратегијом је предвиђен развој следећих кључних туристичких 

производа на територији општине Бабушница: Планински туризам, Рурални туризам, 

Манифестације, Етнотуризам и Туризам специјалних интересовања.  

Стратегијски маркетинг план РС2 до 2025. године наводи да Стара планина (на 

скали од 1 до 5), припада средње развијеним дестинацијама са оценом 3, за Процену 

развоја туристичких производа, Туристичку инфраструктуру, Промоцију и маркетинг 

активности и Јасно дефинисан бренд, док су Смештајни капацитети оцењени са 2.  

Мастер план „Стара планина“ из 2007. са ревизијом 2013. године, дефинише овај 

простор као бег у сањиву, спокојну, мирну и тиху природу, уз опуштање. Доминира 

туризам специјалних интересовања везано за елементе природе и рурални смештај. 

Кључне атракције су поред осталих и Звоначка бања на простору општине Бабушница. 

Правилник о обавези пријављивања и вођења евиденције објеката за смештај 

(„Сл. Гласник РС“, број 90/2019), донет је на основу Члана 16. став 2. Закона о 

угоститељству. Правилником се прописује садржина и начин вођења евиденције објеката 

                                                             
2 https://mtt.gov.rs/download/Strategijski%20marketing%20plan%20turizma%20RS%20do%202025..pdf 

(приступљено 22. 11. 2021.). стр.36. 

https://mtt.gov.rs/download/Strategijski%20marketing%20plan%20turizma%20RS%20do%202025..pdf
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за смештај, с обзиром да је Законом о угоститељству прописано да министарство 

надлежно за послове туризма и јединице локалне самоуправе воде евиденцију угоститеља 

и угоститељских објеката за које су надлежни. Правилник прописује садржину и начин 

подношења пријаве за угоститеље који услугу смештаја пружају у некатегорисаним 

угоститељским објектима, јер  Закон о угоститељству прописује да се пре отпочињања 

обављања делатности, јединици локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази, 

подноси пријава ради евидентирања.3 У складу са претходним, а према препоруци 

ресорног министарства за туризам, локална самоуправа Бабушнице треба да припреми и 

пријави све категорисане и некатегорисане објекте у базу Е-туриста.4   

Стратегија локалног одрживог економског развоја општине Бабушница 2010-

20205 наводи следеће туристичке потенцијале и ресурсе: археолошко налазиште у селу 

Стрелац (недалеко од остатака једног утврђења, 1906. године, нађена је комплетна римска 

војничка опрема); Сува планина (морфолошка специфичност је потковичасти гребен са 

највишим планинским врхом Трем од 1.810 m); Површ Валожја (крашка зараван); 

Звоначка бања; тврђава Асеново кале (са остацима темеља и зидова средњевековног 

утврђења на стени висине 1032 m, одакле се пружа поглед на бању, село Звонце, Влашку и 

Стол планину и планину Рила у Бугарској) и манифестације: Вурдијада, Лужнички летњи 

фестивал - ЛУФЕС, Лужничко културно лето и Турнир у малом фудбалу на песку у селу 

Доње Крњино.  

Просторни план општине Бабушница 2010 – 2025 (ППО) је после пољопривреде 

дефинисао туризам као други приоритет правца развоја. Један од општих циљева ППО 

предвиђа осавремењивање идентитета бањског места - Звоначке бање и одрживо 

коришћење лековитог фактора као услова за проглашење бање. Међу посебним циљевима 

препознат је развој туризма кроз природне и створене услове, уз већи степен 

искоришћености капацитета, повећање капацитета према инвеститорској снази и 

потребама тржишта, проглашење Звоначке бање за бању и развој руралног туризма. За 

туризам су примарни центар општине Бабушница ка коме гравитирају насеља: Горчинце, 

                                                             
3 Правилник о обавези пријављивања и вођења евиденције објеката за смештај https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-

za-turizam/propisi/ (приступљено: 01.11.2021.) 
4 https://www.eturista.gov.rs/ (приступљено: 02.11.2021.) 
5 Одлука о усвајању Стратегије локалног одрживог економског развоја општине Бабушница 2010-2020 –

Скупштине општине Бабушница, 20.12.2010.  

https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/propisi/
https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/propisi/
https://www.eturista.gov.rs/
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Драгинац, Извор, Калуђерово, Камбелевац и Сурачево, као и центри заједница насеља. 

Концепција развоја туризма на подручју Просторног плана заснована је на оцени 

идентификованих туристичких потенцијала и могућем коришћењу простора, а 

подразумева развој: лечилишног и здравствено - рекреативног туризма у Звоначкој бањи и 

насељу Звонце, где би се изградили смештајни капацитети; организовање целодневних и 

полудневних излета у окружењу (развој пешачких, излетничких, планинарских и ловачких 

тура); те развој ловног, манифестационог, сеоског и руралног туризма. Куће 

амбијенталног стила са традиционалном кухињом домаћих производа се виде као основа 

за развој сеоског туризма у смислу смештаја и понуде здраве хране. ППО Бабушница  

даље предвиђа одрживи развој туризма уз очување квалитета заштићених природних 

вредности и целокупне животне средине.  
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3. ЗНАЧАЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ЗА РАЗВОЈ ТУИРЗМА ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА И ЈАЧАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРДЊЕ  

Прекогранична сарадња један је од основних приниципа европских интеграција. 

Повезивање општина и земаља у пограничном региону  поспешује економску интеграцију, 

повећава стабилност и благотворно делује на изградњу поверења међу суседним земљама. 

Циљ програма и пројеката прекограничне сарадње је да умање економске и социјалне 

разлике међу регионима унутар европског тржишта и обезбеде уравнотеженији развој. 

Туризам је један од сектора који кроз бројне разноврсне програме, засноване на 

принципима партнерства и кооперације са земљама у окружењу и привредом у целини, 

има за циљ боље образовање и обуку кадрова, раст запослености, бржи регионални развој, 

очување и унапређење природе и културног наслеђа, достизање бољег квалитета живота 

становништва и значајан економски развој.   

Имајући у виду да је туризам приоритетни стратешки сектор у већини пограничних 

општина, а поготово у општинама Србије и Бугарске, намеће се потреба да се 

заинтересоване стране ових пограничних општина повежу заједничким пројектима у 

области туризма. Како Бабушница поседује велике потенцијале природног и културног 

наслеђа било је неопходно креирати Студију о унапређењу туристичких потенцијала и 

њихово претварање у атрактивне туристичке производе. Следећи корак је креирање 

интегрисане туристичке понуде и развој заједничких туристичких производа у оквиру 

прекограничне сарадње Србија-Бугарска. Осим наведеног поменута сарадња значајно 

охрабрује интеркултурални дијалог и повећава приходе од туризма, на задовољство обе 

земље. Јачање интеркултуралног дијалога је један од стратешких циљева који је уткан у 

законе и стратешке документе развоја културе и туризма Србије и Бугарске, а један од 

начина његовог успостављања је развој туризма и културног туризма.  

Пројектима прекоганичне сарадње између Србије и Бугаске треба поспешити 

повезивањ предузетника, удружења, свих маргиналних група, а посебан акцентат у 

пројектима (поготову код унапређења манифестација) ставити на интерактивне 

активнсоти за децу и младе. У овој Студији дати су предлози за развој и унпређење 

туристички производа који јасно наводе где би, како и на који начин могле да се укључе 

заинтересоване стране из прекограничног подручја.  
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4. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И АНАЛИЗА РЕСУРСНЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА   

 

4.1.Географске, демографске и климатске карактеристике 

Општина Бабушница (раније Лужница) у Југоисточној Србији лежи у Пиротском 

округу на површини од 529 km2 у долини реке Лужнице, на 43.03 степена северне 

географске ширине и 22.25 источне географске дужине. Чине је градско насеље 

Бабушница и 52 села и насеља између Старе, Суве и Влашке планине, Руја и Големог 

Стола: Александровац, Бердуј, Берин Извор, Богдановац, Братишевац, Брестов Дол, Вава, 

Валниш, Велико Боњинце, Војници, Врело, Вучи Дел, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, 

Горчинци, Грнчар, Дол, Доње Крњино, Доњи Стрижевац, Драгинац, Дучевац, Завидинце, 

Звонце, Извор, Јасенов Дел, Калуђерово, Камбелевци, Кијевац, Лесковица, Линово, 

Љуберађа, Мало Боњинце, Масуровци, Мезграја, Модра Стена, Нашушковица, 

Остатовица, Пресека, Проваљеник, Радињинце, Радошевац, Радосин,  Ракита, Раков Дол, 

Раљин, Ресник, Стол, Стрелац, Студена, Сурачево, Црвена Јабука и Штрбовац. 

 

Слика број 1. Географски положај општине Бабушница  

 
Извор: https://brojstanovnika.cu.rs/opstina/babusnica  

 

Општина Бабушница се граничи са градом Пирот, општинама Бела Паланка, 

Димитровград, Црна Трава, Власотинце и Гаџин Хан и Републиком Бугарском у дужини 

https://brojstanovnika.cu.rs/opstina/babusnica
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од 16 km. Простор општине обухвата Лужничку котлину, део Звоначког краја (Дерекул) и 

Горње Заплање који су претежно (око 80%), брдско-планински део Карпатско - балканског 

система насталог у терцијеру. Истичу се морфолошке целине (Лужничка, Звоначка и део 

Заплањске котлине) и ниске и средње планине са највишим врхом Руј (1.706 m.n.v.), и 

најнижом тачком у кориту реке Лужнице у селу Мезграја на 338 m.n.v. Река Лужница 

гради Лужничку котлину од 470 до 520 m.n.v. коју окружује Сува планина на западу, 

громадна планина Руј на југу и Влашка планина на североистоку са врхом  Големи стол 

(тзв. Столски камен), висине 1.239 m. Сува планина се протеже од села Љуберађа ка 

северозападу са Големим врхом (1.535 m), највишом тачком на простору бабушничке 

општине. Дoминира крашки рељеф и неповољна географска конфигурација.  

Процењен број становника општине Бабушница средином 2020. године био је 

9.789, уз густину насељености од 19 становника по km2 и просечну старост становништва 

око 50 година. Градско насеље Бабушница на 485 m.n.v. је административно, културно, 

образовно, индустријско и туристичко средиште општине са 4.578 становника према 

попису из 2011. године. Национални састав становништва чине: Срби, Црногорци, 

Југословени, Бугари, Муслимани, Роми, Хрвати, Македонци и остали. Изражена 

емиграција младих и сеоско старачко становништво довели су до депопулације и 

деаграризације овог краја. Депопулација ограничава развој и оптимално искоришћавање 

потенцијала те се мере усмеравају на радни и животни стандард и ревитализацију 

становништва. Неопходно је смањивање и заустављање неповољне старосне и образовне 

структуре становништва и негативне стопе миграција село-град. За то је потребно 

створити услове и мотивисати локално становништво да се бави туризмом, производњом 

здраве хране (мед, сир, лековито и зачинско биље...), занатством, малом привредом, 

угоститељством и другим услужним делатностима, што су предуслови успешне 

популационе политике. 

У Лужничкој котлини преовлађује умерено континентална клима са варијететом 

планинске климе под утицајем Азорског антициклона и циклонских активности са 

Атлантика, Средоземног мора, Егејског мора и мањим делом Сибира и Афричког 

континента. Климатске прилике условљене су географским положајем котлине у 

југоисточном планинском делу Србије и централном делу Балканског полуострва. 

Умерено континентална клима се одликује умерено топлим летима, умерено хладним 



16 

 

зимама и јасно израженим годишњим добима. На висинама од 600 до 1000 m у долини 

Јерме и на Сувој планини преовладава планинска клима. Средња годишња температура 

ваздуха је 11оC уз просечну релативну влажност ваздуха од око 74%. Инсолација (сунчева 

радијација) траје око 2.100 сати годишње. Јесен је топлија од пролећа па је вегетациони 

период продужен што омогућава гајење воћа, винове лозе, житарица и сл. Просечна 

облачност се креће око 6/10. Годишње се у просеку излучи око 607 mm падавина. Највише 

током маја, јуна, октобра и новембра а најмање у августу, септембру, јануару и фебруару. 

Дебљина и трајање снежног покривача варирају али се снег у просеку задржава од 40 до 

64 дана годишње.  

Подручје Лужнице добро је заштићено од хладних ваздушних маса и олујних 

ветрова. Најчешће дувају западни, а ређе северни и  југозападни ветрови. Кошава  се јавља 

из североисточних квадраната и њен утицај се зими осећа све до Пирота и Ниша. Током 

лета дувају југозападни и западни ветрови доносећи освежење и кишу.  

У погледу лековитих фактора, климатолошки елементи и чист ваздух валоризовани 

су као развојни потенцијал овог краја. 

 

4.2. Природно наслеђе 

Значајан природни потенцијал општине Бабушница представљају шуме, здрава 

изворска вода, поједини типови тла и лежишта енергетских, металичних и неметаличних 

минералних сировина, али су недовољно искоришћени. Резерве каменог угља у Ракити се 

могу експлоатисати око 50 година. Уљаних шкриљаца има у реону села Раљин на око 

4km2,  дебљине око 20 м са 5-7% нафте, црвеног боксита у атару села Радошевца и 

Калуђерева, грађевинске глине у Завидинцу, Извору и Радошевцу, бентонита у Завидинцу, 

а украсног камена у селу Раков Дол.  

Статус природних добара на територији општине Бабушница имају: 

 Специјални резерват природе (СРП) „Венерина падина“ у Звоначкој Бањи, за који 

је Влада Србије донела Уредбу („Службени гласник РС“, бр. 4/05), као једином 

станишту строго заштићене врсте Adianthum capillus-veneris (венерина влас), у 

Србији. 
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 СРП „Сува планина“, чији мањи део припада административном подручју општине 

Бабушница. Због изузетног богатства флоре, фауне и геоморфолошких облика, 

Сува планина је један од центара биодиверзитета Балканског полуострва. Подручје 

је заштићено сходно чл. 42. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 

36/09), и Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене 

Специјалног резервата природе Сува планина ("Службени гласник РС", број 55 од 

1. јуна 2012.). 

 СРП „Јерма“ административно припада општинама Бабушница, Димитровград и 

граду Пироту. Обухвата масиве Гребена, Влашке планине и већи део слива реке 

Јерме на површини од 6.995 ha. Подручје је заштићено сходно чл. 42. Закона о 

заштити природе. Резерватом управља ЈП „Србија шуме“. Овај комплекс долина и 

кречњачких клисура са импозантним литицама одликује флористичка и 

фитоценолошка разноврсност са више ендемичних, ретких и угрожених врста 

флоре и фауне.  

 

Слика број 2: СРП „Венерина падина“  

  
Извор: https://www.pirotskevesti.rs/zasticeno-jedino-staniste-venerine-vlasi-u-srbiji/  

 

Природни системи Јерма и Сува планина су од највећег значаја за туристичке и 

едукативне намене у условима одрживог развоја, што захтева да буду саобраћајно 

доступни, опремљени комуналном и туристичком инфраструктуром и адекватним 

садржајима. Како би се унапредио квалитет живота, развио сеоски туризам и 

предузетништво, подигла еколошка свест, научна писменост и побољшала 

https://www.pirotskevesti.rs/zasticeno-jedino-staniste-venerine-vlasi-u-srbiji/


18 

 

инфраструктура и смештајни капацитети на Сувој планини, локална акциона група 

„Catena Mundi" је 2020. године на предлог општина Бела Паланка, Бабушница и Нишка 

Бања позвала становништво да предложи пројекте за израду Стратегије руралног развоја. 

Прикупљане су информације и подаци од интересних група и појединаца од значаја за 

планирање, програмирање и пројектовање везано за развој сеоског туризма, 

предузетништва, еколошке свести, научне писмености, културних и образовних 

активности, изградње инфраструктуре и смештајних капацитета али је пандемија успорила 

реализацију. Израду овог документа финансира Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде.  

Атрактивности доприносе и геоморфолошки облици, спелеолошки објекти, 

хидрографски феномени и процеси. Од значаја су Љуберашка клисура на реци Лужници 

између села Љуберађа и Грнчар, клисура Бук, између села Камбелевац и Радињице, 

клисура на реци Мургавица између села Стрелац и Радињице и кањон Скокови. За 

љубитеље спелеологије занимљиви су: Јама у селу Извор, пећина Припор на Сувој 

планини изнад села Ресник и јама Безданка код села Пресека за коју се верује да    

представља улаз у тајне подземне лагуме где је поп Мартин скривао отето злато од 

турских каравана на путу ка Истанбулу, те је често била на мети трагача за благом. 

 

Слика број 3. Јама Безданка, Пресека 

 
Извор: https://www.mojaplaneta.net/bezdanka/  

 

https://www.mojaplaneta.net/bezdanka/
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Површинску хидрографску мрежу чине мањи водотокови који Лужницом и 

Тегошницом отичу ка Власини и Јужној Морави, а Јермом ка Нишави и Јужној Морави. 

Од неколико крашких врела са око 3000 л/с највећу издашност имају врела Љуберађе, док 

је за туризам најзначајније крашко термално врело Звоначке Бање са 28о C на изворишту. 

У крашком рељефу доминирају вртаче и крашке долине са кључним морфолошким 

елементима: Лужничком котлином и ободним планинским пределима. 

Остали ресурси од значаја за туризам су кланац и речица Дивљане са манастиром 

Св. Димитрија и малим вештачким језером између Бабушнице и Беле Паланке, манастир 

Св. Петке на брду Гробан у атару села Горчинци изнад Бабушнице, кланац Лужнице са 

врелом Комарички вир (који није адекватно каптиран за потребе града Ниша) и село 

Љуберађа са старом занатском чаршијом и воденицама, природни резерват дубоке, стрме 

и уске долине реке Тегошнице, планинарење на: Црни Врх 1.163 м и Големи врх 1.553 м 

на Старој Планини, Таламбас 1.255 м, Големи Стол 1.239 м импозантног изгледа, и 

највиши врх планине Руј на граници са Бугарском, а за ловце и 20.000 ha шума и шикара. 

Лужничка котлина обилује лековитим травама од којих су најзначајније: мајчина 

душица, хајдучка трава, лопур, каћун, чебрица, пелин, жалфија, драгоцвет, кантарион, 

бела рада, линцура, матичњак, јагорчевина и друге. Различити елементи флоре условљени 

су природно - историјским развојем вегетације кроз геолошке периоде, географским 

положајем, орографским, геолошким, педолошким, климатским и другим обележјима. 

На територији општине Бабушница постоје два ловачка удружења: 

- „Лужница“ које покрива ловиште „Јерма“, укупне површине 38.343 ha, са 

ловном површином од 33.000 ha и 

- „Руј Звонце“, које покрива ловиште „Руј“, укупне површине 14.532 ha, са 

ловном површином од 12.279 ha. 

Најпознатије обележене планинарске стазе су: „Руј“, „Три камика“, „Врх Ветрен“, 

„Асеново кале“, „Црни врх“, „Рњос“, „Големи Стол“, “Пет врхова Столске планине”, 

„Бурча“, „Големи врх“ „Голас“. 
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Слика број 4. Планинарске стазе Лужнице 

  
Извор: ТО Бабушница 

 

Очувана природа и аутентични предели овог краја су изузетно „фотогенични“. 

Тако је још 1929. године у околини Бабушнице снимљен први наручени играни филм у 

краљевини Југославији „Рударева срећа” познатом и под називом „Благо цара Радована”, 

по мотивима приче о благу у кањону реке Јерме. Једна од идеја је да се у селу Ракита крај 

Звоначке бање где је режисер Јосип Новак снимио овај филм отвори мини музеј рударства 

и меморабилија везано за овај филм и почетке кинематографије уопште. 

Коришћење природних ресурса је у границама одрживости а заштићена природна 

добра су очувана. Лековити фактор, као природни ресурс је основ туризма и перспективе 

развоја здравственог и рекреативног туризма Звоначког краја и целе Општине. Звоначка 

бања је позната од времена Римљана, али је тек по одласку Турака изнова заживела. 

Служила је локалном становништву до 30-их година XX века када су се поред купатила 

изградиле породичне виле. Спортски базен је изграђен 1961. године, а хотел ''Мир'', 1987. 

године. Вода Звоначке Бање потпомаже лечење: нервних менаџерских и болести 

локомоторног апарата, повишеног крвног притиска,  упалних примена на очима, 

климактеричних тегоба итд. У оближњим долинама Јерме и Звоначке реке и на 

Ветренском језеру испод Асеновог калеа је више природних и антропогених туристичких 

мотива. По реконструкцији Звоначке бање планска решења треба да омогуће добијање 

статуса бање одређене категорије. Одрживо коришћење ресурса лековитог фактора, 

захтева поштовање еколошког прага и експлоатационог еколошког оптимума 

балнеолошких потенцијала, чистог ваздуха Звоначке бање и Суве планине.   
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4.3. Културно - историјско наслеђе 

Поред карактеристичних предеоних елемената, културно, етнолошко и историјско 

наслеђе чине овај простор веома специфичним.  

Првобитно име Бабушнице, „Лужница“ је словенског порекла и највероватније 

потиче од речи „луг“ који се односи на шумовити предео или од речи „лужа, лужина“ која 

указује на влажно, плављено место. Трагови живота на овом простору се могу пратити од 

праисторијских времена. Остаци утврђења и путева потврђују присуство Римљана који су 

користили термалне и лековите изворе Звоначке бање, око које су пронађени делови 

грађевина и базени украшени мозаицима. Поред каптираних извора, на месту бање 

постојало је насеље. Приликом раскопавања терена 1903. године откривени су остаци 

материјалне културе, римских базена, патоса, спомен плоча, цркве и доста римског новца. 

Бројни трагови војничких и других насеља и у осталим крајевима Лужнице потичу из 

римског доба. Код села Стрелац је био градић Могилика, где је 1906. године пронађена 

комплетна римска војна опрема, за коју се сада поуздано не зна где се сада налази. Овај 

простор је за време цара Душана и непосредно после његове смрти био у саставу српске 

средњовековне државе. Од XIV века до ослобођења 1878. године ова област је била под 

Турском влашћу током које је било више буна. За време Првог српског устанка у близини 

Лужнице обитавао је лесковачки војвода Илија Петровић Стреља са  устаницима.   

Закон о општинама из 1889. године предвидео је да среска општина мора имати 

најмање 200 пореских обвезника, што је довело до поделе већих јединица на мање 

општине. На територији среза Лужница (данашње територије општине Бабушница) дошло 

је до повећања броја општина, па је од 1899. до 1918. године укинуто 24, а основано 29 

општина (када је у општини Бабушница живело преко 40.000 становника). 

У Првом балканском рату, погинуло је око 250, а у Првом светском рату око 468 

Лужничана. Неповољни догађаји у другим крајевима Србије довели су до повлачења 

српске војске из Лужнице. Многи борци су преко планина Албаније кренули ка Јадранској 

обали. При пробоју Солунског фронта погинуло је 322, а на територији Лужнице током 

Другог светског рата око 820 Лужничана. После Другог светског рата дошло је до 

територијалних прегруписавања општина између среских области, па је 1950. године 

Лужнички срез имао 53 насеља (која су и данас у саставу општине Бабушница), да би 

1960. године постао општина у саставу Нишког среза. Расформирањем срезова и 



22 

 

формирањем међуопштинских регионалних заједница, општина Бабушница се нашла у 

Нишком региону.  

Најпознатија заштићена непокретна културна добра на територији општине 

Бабушница су: српско војно утврђење у Доњем Стрижевцу, манастир Св. Петке у 

Горчинцу и црква Св. Николе у Студени. Остала непокретна културна добра приказана су 

у прилогу овог документа.  

Објекат градске архитектуре је стамбено-трговачка зграда из 1933. год. у ул. 7. јули 

бр. 7 и бр. 9 у Бабушници, а у објекат народног градитељства, зграда у Раковом Долу. 

Споменици и спомен обележја HОP, радничког покрета и ратова за ослобођење су: 

1. Спомен пирамида на брду "Таламбас" изнад села Раков Дол 

2. Зграда у којој је током НОР-а деловао Окружни комитет у селу Раков дол 

3. Споменик палим у НОР-у у центру Бабушнице 

4. Спомен костурница, на углу Ул. 7.јули и Ул. 9. мај у Бабушници из 1953. г. 

Војно утврђење Шанац је споменик културе на брду Јеремија на преко 600 m.n.v. 

у атару села Доњи Стрижевац, поред старог пута за Пирот на око 4 km од Бабушнице. 

Изградио га је краљ Александар Обреновић од 1892. до 1893. године. Крајем XIX и 

почетком XX века, Шанац је био издвојени објекат касарне Трећег пука српске војске из 

Пирота, који је превасходно коришћен као магацински простор за муницију, опрему и 

војни материјал. Грађен је по пројекту Војног министарства грађевине у Београду. За 

изградњу је коришћен камен компактне структуре. Клесање камена и градња објекта је 

завршена уз помоћ француских мајстора. Објекат се састоји из 14 просторија од којих су 

десет чеоно распоређене у низу као целина а преостале четири просторије су у позадини и 

нису повезане. Саставни део тврђаве чини двоструки обруч земљаних радова односно 

ровова.  
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Слика број 5. Војно утврђење Шанац 

 
Извор: ТО Бабушница 
 

Утврђење нема никакву намену те се користи као излетиште мештана, нарочито 

другог маја, када се овде прославља Празник рада.6 Решењем Министарства културе 

Србије бр. 633-1/80-01, од 12. маја 1980. године овај објекат проглашен је културним 

добром. Шанац би се могао уредити за посету7 по узору на сличне војне објекте у свету 

који су постали туристичка атракција.8 Наиме, тзв. војни туризам у оквиру туризма 

специјалних интересовања, поред историјског, традицијског и културног аспекта укључује 

приче о војним подухватима са наративним приказом из стварног живота, обиласком 

војних утврђења, симулираним борбама и сл.9 

Асеново кале, код Звоначке Бање, представља остатке темеља и зидова 

средњевековног утврђења код Звоначке реке на стени у рељефу. Тврђава је била 

четвороугаоног облика дужине око 40 м, са зидовима дебљине око два метра, од тесаног 

бигра. Са рушевина се пружа поглед на село Звонце, планину Стол, Влашку планину и 

Рилу у Бугарској.    

                                                             
6 https://www.pinterest.com/happygirl2335/military-landscapes/ (приступљено: 27.10.2021.) 
7 http://szlakpodziemi.pl/en/project/silver-mountain-fortress/ приступљено: 28.10.2021.) 
8 https://www.ekapija.com/news/3298462/podzemni-dom-karadjordjevica-neobicna-turisticka-atrakcija-iz-prve-

polovine-proslog-veka-u приступљено: 29.10.2021.) 
9 https://www.travelerstoday.com/articles/38221/20170208/what-military-tourism-heres-depth-look.htm 

приступљено: 27.10.2021.) 

https://www.pinterest.com/happygirl2335/military-landscapes/
http://szlakpodziemi.pl/en/project/silver-mountain-fortress/
https://www.ekapija.com/news/3298462/podzemni-dom-karadjordjevica-neobicna-turisticka-atrakcija-iz-prve-polovine-proslog-veka-u
https://www.ekapija.com/news/3298462/podzemni-dom-karadjordjevica-neobicna-turisticka-atrakcija-iz-prve-polovine-proslog-veka-u
https://www.travelerstoday.com/articles/38221/20170208/what-military-tourism-heres-depth-look.htm
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Поред цркве Св. Николе (тзв. Бугарске цркве) у Бабушници из 2018. године, у 

суседном селу Горчинци, налази се манастир Св. Петка Трновска, чији темељи потичу 

са почетка XIV века. Данашњи манастир је у облику латинског крста са почетка XIX века. 

Обновљен је 1868. године, пре ослобођења од Турака. Овде се 8. и 9. августа на дан Св. 

Петке и Св. Пантелејмона организују традиционалне народне спортске игре лужничког 

краја и седенћа (окупљања). У селу Завидинце је манастир Св. великомученика 

Георгија (Ђорђа), познат и као манастир Св. пророка Илије. Према неким подацима 

манастир је задужбина браће Мрњавчевића из 1364. године. На темељима старог подигнут 

је нови храм 2012. године. Уз храм је дуд са записом стар преко седам векова.  

Слика број 6. Манастир Св. Петка, Горчинци 

 
Извор: ТО Бабушница 

 

 

Поред културног - историјског наслеђа, од посебне важности за културни живот 

локалне заједнице је Дом културе Бабушница са: ликовним програмом (у Галерији се 

организују ликовне изложбе, књижевне вечери, промоције књига, ликовне радионице), 

књижевно - трибинским програмом, филмским програмом (салом за пројекције филмова, 

скупове и представе), музичким, драмским, програмом за децу и младе и програмом за 

развој културног аматеризма. Поред гостујућих уметничких програма реализују се 

традиционалне манифестације и програми као што су: Лужнички летњи музички фестивал 

„Луфес“, изложба „Дамама с љубављу“ са ручним радовима жена овог краја, ликовна 
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колонија и друге. У Галерији Дома културе се излажу радови настали на ликовној 

колонији. У сали Дома на концертима Фолклорног ансамбла наступају најмлађе поставе, 

први фолклорни ансамбл и ветерани. Међународни фестивал фолклорног стваралаштва се 

одвија у оквиру гастрономске манифестације „Вурдијада“. Дом културе самостално и 

партнерски учествује у реализацији многих пројеката институција, удружења или 

појединаца. Из Дома културе се 1998. године издвојила  Народна библиотека Бабушница. 

У културном наслеђу Лужнице посебно место заузима Љуберађа као један од 

некадашњих највећих занатских центара југоисточне Србије. Од многобројних занатских 

радионица одржала се неколицина, као нпр. бомбонџија, вуновлачар и други приказани у 

Каталогу креативних индустрија Бабушнице.10 Прави куриозитет је најстарија машина за 

израду воска тзв. тесак у селу Сурачево, која је радила је од 1868. до 1958. године. Њоме 

се восак из пчелињег саћа цедио у потпуности. Направљена је од дрвених стабала која су 

постоља за механизам који цеди восак. Доказ је времена и живота предака и заједно са 

објектом у коме се налази, проглашена је за културно добро под заштитом државе, те би 

уз мању реконструкцију била занимљива за посетиоце. 

 

Слика број 7. Некадашњи занатски центар у Љуберађи 

 
Извор: ТО Бабушница 

 

                                                             
10 https://www.expo.kreativnaekonomija.com/2016/11/05/katalog-kreativnih-industrija-babusnice/ (приступљено: 

26.10.2021.) 

https://www.expo.kreativnaekonomija.com/2016/11/05/katalog-kreativnih-industrija-babusnice/
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Ради очувања културних вредности и старих и уметничких заната и народне 

радиности основано је више удружења. Удружење грађана „Лужничке рукотворине“ 

(женски етно центар), подстиче креативно стваралаштво и вештине код незапослених 

жена и брине о деци са инвалидитетом и старијој популацији у планинском подручју. 

Удружење грађана „Поглед с југа“ својим активизмом и волонтеризмом уз помоћ 

младих, шири идеју о бољој будућности, помаже старим лицима у селима и организује 

међународне волонтерске кампове у пиротском округу.  

Потенцијални локални брендови се првенствено односе на гастрономију. Симбол 

овог краја је пуномасни, високомлечни, киселкасти специјалитет од крављег (ређе овчијег 

и козијег) млека – лужничка вурда, чија се рецептура преноси с колена на колено. 

Лужничка сукана баница је специфична врста домаће хрскаве пите код које се коре 

праве од теста „сукањем" оклагијом, мотају и савијају у спиралу. Ракија у Лужници се 

најчешће прави од шљиве пожегаче, али и од црвене ранке, беле шљиве, моравке и 

метлажа. Производе се и ракије од дуње, јабуке, крушке и грожђа. Грејана ракија се служи 

уз кисели купус, сушеницу или баницу у комбинацији са лужничком вурдом. Пуњена 

мрсна и посна парика се једе током јесени и зиме у свакој прилици, за славља, 

свечаности, сахране и парастосе. Најчешће се спрема сува паприка пуњена месом запечена 

у рерни и посна пуњена киселим купусом, пасуљем или кромпиром.  

Слика број 8. Лужничка вурда 

 
Извор: ТО Бабушница  

Културну понуду овог краја допуњује више манифестација и догађања као што су: 

Вурдијада, Сабор, ЛУФЕС, Лужничко културно лето, Успон на Руј, Лужнички мегдан, 

Тодорица, Бабушнички вашари и Дечији образовно-истраживачки камп (село Стрелац). 
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На овом простору је још увек присутна „лужничка ората“ приповедање (казивање, 

причање), вербално уметничко изражавање у прози и стиху које припада тимочко-

лужничком дијалекту. Преноси се усмено кроз генерације и изражава национални и 

културни идентитет српског народа у овом крају као вид обичајне и друштвене праксе и 

комуникације у малим групама заснован на традиционалним сижејно-тематским 

обрасцима. Испољава се у више жанрова у прози (предање, бајка, басна, прича о 

животињама, легендарна прича, новела, шаљива прича, анегдота, виц) и стиху (песме и 

кратке форме попут загонетака, пословица, здравица се приповедају, а не певају). 

Приповедачи се уче казивању у кругу породице и пријатеља. Приповеда се на 

окупљањима (седенће) и обичајним свечаностима, уз посао и при путовању. Речник 

говора Лужнице са око 30.000 лужничких речи, објавио је проф. Љубисав Ћирић још 1983. 

године, да би априла 2019. године изашао и у Српском дијалектолошком зборнику 

(Српске академија наука и уметности и Института за српски језик). 

За Лужничку котлину везано је више легенди и народних веровања од значаја за 

туризам. Тако је планина Стол („Столски камен“ или камик), добила име јер подсећа на 

сто. По другој легенди планина Стол је заравњена јер је са ње Марко Краљевић  бацио 

камен на другу планину. Слична легенда каже да је Марко Краљевић са суседног брда 

скочио на „Стол“ и од силине га заравнио, те се то место назвало „Скоковје“. Верује се да 

један од извора реке Лужнице „Комаричко врело“ (вир), у селу Љуберађа нема дно. У 

њега пада вода са висине и извире из велике дубине па ковитла, а у врелу (виру) има 

много растиња па се до дна не може допрети класичним методама. Људи су покушавали 

да дођу до дна моткама и конопцем на коме је везан камен, али нису успевали. Прича се да 

су се ту многи удавили због „луде храбрости“ и неопрезности. Претпоставља се да је река 

Мурговица која се у Љуберађи улива у Лужницу названа  по својој мутној („мургавој“), 

води која се због састава земљишта  при малим падавинама замути. Посебан природни 

феномен су слапови реке Ропот која извире у подножју Суве планине, на граници општина 

Бабушница и Гаџин Хан, а који нестају и појављују се у трену. Научници сматрају да се у 

дубини Суве планине налази језерце у облику левка, које се током јесени и зиме пуни док 

не достигне одређени ниво, најчешће у фебруару, када вода потече по површини. Тада се 

левак испразни, извори пресахну и реке у јуну месецу нема. 
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4.4. Саобраћајна и комунална инфраструктура 

Општина Бабушница се налази на магистралном путу I Б-39 од Лесковца ка Пироту 

који повезује аутопут Е-75 (ка југу Европе) и аутопут Е-80 (ка истоку Европе). Удаљена је 

око 300 km од Београда, 65 km од Ниша, 25 km од Пирота и 55 km од Лесковца. Најближи 

међународни аеродроми су Константин Велики у Нишу и аеродром Софија који страним 

туристима омогућава најбржи приступ подручју бабушничке општине. 

Овим крајем пролазе транспортни и инфраструктурни коридори, од значаја за шири 

регион и целу југоисточну Европу. Најзначајнији су: коридор 10ц, који је део 

паневропског Коридора кроз Србију и најкраћи пут од Европе ка Блиском Истоку. 

Међународни пут Е-75 (Будимпешта – Суботица – Београд – Ниш – Скопље - Атина) један 

је од најпрометнијих транспортних коридора који обједињује правце из западне, северне и 

средње Европе ка Грчкој и малој Азији. У Нишу се међународни пут Е-80 (Ниш - Бугарска 

граница), рачва ка  Солуну и Атини, те Софији и Истанбулу.  

Главне саобраћајнице су:  

- Државни пут IБ-39: Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - 

Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз 

Чакор), дужине  30,23 km. 

- Државни пут IIA-223: Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски 

Одоровци - Суково - веза са државним путем 43, дужине  33,239 km.   

- Државни пут IIA-224: Нишка Бања - Гаџин Хан – Боњинце, дужине  7,365 km 

Укупна дужина путева у општини Бабушница је 230,988 km од којих су 160,15 km 

општински путеви. Мрежа локалних путева jе разграната али недовољно квалитетна.  

Локација општине је једна од компаративних предности за све који воле мир, чисту 

природу, свеж ваздух, здраву храну и гостољубиве домаћине, управо зато што не лежи 

директно на главним путним правцима али је близу евроазијског коридора 10. Саобраћај 

је ослонац за даљи развој овог подручја. Од значаја је оспособљавање локалних предузећа 

за превоз путника у међумесном и локалном саобраћају, измештање деонице регионалних 

веза из уже зоне насеља и боља техничка опремљеност локалне мреже.  

Топлификација се углавном врши из индивидуалних ложишта чврстим горивом 

(дрво, пелет и угаљ), електричном енергијом и преко локалних котларница на мазут и 

угаљ, што девастира простор преко сече шума и загађења простора од емисије штетних 
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материја при сагоревању. Довођења природног гаса и гасификација би умањила штетне 

последице. 

Ограничења у области водопривреде се односе на неизграђене јавне водоводне и 

канализационе системе и дивље депоније отпадних материја у приобаљу водотокова. 

Покривеност сигналима је слабија, те је потребна "гушћа" мрежа базних 

радиостаница са примопредајницима мањих снага, како би се покрила цела територија 

општине квалитетним сигналима свих оператера мобилне телефоније. 

4.5. Степен привредног развоја 

Општина Бабушница према Закону о привредно недовољно развијеним подручјима 

(Сл. Гласник СР Србије 43/81), спада у недовољно развијена тзв. „маргинална подручја" 

привредног развоја Србије. Локално становништво је суочено са скромним економским 

индустријским капацитетима, колапсом великих система, недовољно развијеним 

предузетништвом и пословном инфраструктуром, недовршеним процесом приватизације), 

структурним (незапосленост), те социјалним изазовима и интензивним демографским 

пражњењем.    

У 2020. години у општини Бабушница активно је било 56 привредних друштава и 

282 предузетника. Према општини пребивалишта, запослених је 2.397, са просечном 

зарадом од 47.209 РСД без пореза и доприноса. Најуспешнија предузећа су PTP „D-

Company“ export – import и „Tigar Tyres“ у области гумарске индустрије, и конфекција 

„Lisca“ и .  „DMD Fiore“. 

Према попису становништва, домаћинстава и станова РЗС из 2011. године највећи 

број становника има средње образовање (око 40%). Високо образовање има 4% 

становника, а чак 30% само основно образовање. На простору бабушничке општине 

пољопривредног земљишта је 55,8%, шумског  37%, а осталог 7,2%. У Просторном плану 

дефинишу се четири основна правца развоја: пољопривреда, туризам, развој малих и 

средњих предузећа и водопривреда.  

Пољопривреда има доминантно место у привредној структури али њени ресурси 

нису оптимално искоришћени. Према подацима из Управе за трезор у 2018. години у 

општини Бабушница било је 507 пољопривредних газдинстава. Међутим, неповољна 

географска конфигурација тла и брдско планински терен доводе до ерозије земљишта што 
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ослабљује инфраструктурну повезаност, посебно јужних делова општине (Црвена Јабука, 

Раков Дол и Радосин). Од око 30.000 ha пољопривредног земљишта, 51,4% чине оранице, 

44,3% ливаде и 4,3% вишегодишњи засади. Шумско земљиште заузима скоро 20.000 ha. 

Уситњене парцеле и поседи пољопривредних газдинства у просеку око три хектара уз 

просечну величину парцеле од око 22 ара, отежавају примену агротехничких мера, 

механизације, мелиорације и рентабилност пољопривредне производње и захтевају 

комасацију и укрупњавање. 

С обзиром на значајне развојне потенцијале за развој пољопривреде, туризма и 

водопривреде, шансе за економски развој леже и у чвршћем међусобном повезивању и 

везама са индустријом, занатством, шумарством и рударством. Сеоска насеља са 

природним потенцијалима омогућавају развој руралног - агротуризма, етно туризма и 

туризма специјалних интересовања. Текућа туристичка понуда и садржаји се првенствено 

односе на организовање једнодневних гастро - туристичких манифестација и 

планинарских акција, те су манифестација „Вурдијада", успон на Руј и Големи Стол 

ослонци развоја туризма овог краја. Међутим, ограничавајући фактори развоја су лоша 

путна инфраструктура и недовољно атрактивна туристичка понуда. Савремени 

туристички трендови се недовољно  прате, а туристички производи нису усаглашени са 

националном стратегијом развоја туризма и захтевима туристичке тражње, посебно у 

светлу пандемије. Туристички развој треба усмерити у улагање, обнову и допуну 

туристичке инфраструктуре и супраструктуре, у Звоначкој бањи, утврђењу „Шанац“ и 

његовом окружењу, уз едукацију и обуку кадрова у туризму и угоститељству 

(хотелијерству и ресторатерству). 

Просторни план општине Бабушница у оквиру планско - програмских развојних 

мера предвидео је израду Програма развоја туризма и активирање природних и културних 

ресурса за потребе туризма. Правна регулатива предвиђа проглашење Звоначке бање за 

бању, што се може учинити тек по реконструкцији бањског комплекса. У оквиру 

економско финансијских мера очекује се усмеравање инвестиција државе и локалних 

заједница уз учешће корисника одређених видова туристичке понуде, привредника, 

правних и приватних лица у уређењу и опремању овог простора, на основу одговарајућих 

накнада за коришћење. Предвиђено је да се поменуте активности остваре организованим 

деловањем општина Бабушница и Димитровград, града Пирота и државе Србије. 
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5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА  

5.1. Кључни показатељи туристичког промета на територији општине Бабушница  

 

У Бабушници нема смештајних капацитета, па ни података о туристичком промету. 

Наиме, према Закону о туризму Републике Србије и Светској туристичкој организацији  

(UNWTO), туристом се сматра смо оно лице које на одређеној дестинацији борави дуже 

од 24 сата, што подразумева бар једно ноћење. Остале категорије особа које се на 

дестинацији задржавају пар сати без ноћења, дефинишу се као посетиоци.  

На простору општине Бабушница организује се више манифестација за које постоји 

процена броја посетилаца, али не и броја туриста. О манифестацијама као туристичком 

производу ће бити речи у посебном одељку овог документа. 

 

Табела број 1. Број посетилаца на манифестацијама у Бабушници 

Назив манифестације  Време одржавања Број 

посетилаца 

Вурдијада крај октобра 3000-5000*  

Међународни успон на Руј средина јуна 1000* 

Успон на Големи Стол април 100* 

Лужнички мегдан планирана за јесен 2022 200* 

Тодорова субота март 200* 

2. мај на Шанцу 2.мај 300* 

Пантелеј у Горчинцу 8- 9 август 500* 

Дечји образовно- 

истраживачки камп у 

Стрелцу 

крај јуна 100* 

ЛУФЕС јул - 

Извор: Туристичка организација Бабушница и општина Бабушница; * процена; - нема података 

 

На основу података у Табели број 1. закључује се је највећи број посетилаца на 

манифестацији Вурдијада, која за овај крај има посебан значај. Да би се посетиоци 

задржали дуже и остварили одређен број ноћења, нужно је обезбедити хотелски и 
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приватан смештај и унапредити програмске садржаје на самој манифестацији и ближем 

окружењу. У вези са тим посебно треба развити кључне туристичке производе у руралном 

и туризму специјалних интереса.    

4.2. Анализа понуде туристичко – угоститељских капацитета (објеката за смештај) 

Сагледавање стања у туризму потврђује да се упркос значајним природним и 

културним потенцијалима туризам на простору општине Бабушница налази на почетку 

или нултој тачки развоја. Материјална база туризма (туристичко - угоститељски 

капацитети) је неразвијена са неколицином локалних угоститељских објеката и 

недостатком смештаја у домаћој радиности (собама, апартманима и кућама), и сеоским 

туристичким домаћинствима. Завршетком изградње хотела у центру Бабушнице, значајно 

ће се унапредити туристичка понуда и омогућити дужи боравак гостију.  

Потребно је подстицајним мерама општине Бабушница охрабрити физичка лица за 

покретање послова првенствено у руралном туризму кроз издавање приватног смештаја у 

руралном (Горчинце, Стол, Љуберађа, Звонце, Звоначка бања...) и урбаном подручју. У 

вези са тим, неопходна је обука свих заинтересованих физичких лица која имају вишак 

стамбеног простора и вишак пољопривредних производа, како би пружили услуге 

смештаја и исхране, у складу са правилницима и прописима за категоризацију смештајних 

објеката и њихово пријављивање на платформу еТуриста, која је обавезна за све даваоце 

смештајних услуга у Србији. 

Број смештајних објеката на простору општине Бабушница би се брзо могао 

повећати пренаменом напуштених амбара и објеката народног градитељства и изградњом 

привремених глампинг објекта, који не захтевају дуготрајну припрему, обимну техничку 

документацију и капиталне инвестиције. Уз мала улагања у реконструкцију и 

рестаурацију неактивне школе и други неискоришћени општински објекти би се 

пренаменом могли ставити у функцију туризма.  Смештајна понуда се може унапредити и 

изградњом мини кампова на породичним газдинствима (глампинг за истраживаче 

природе, планинаре, бициклисте...), уз предуслов редовног снабдевања водом и струјом, о 

чему ће бити више речи у поглављу о развоју руралног туризма.  
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6. SWOT АНАЛИЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

За сагледавање везе између екстерног и интерног окружења у процесу 

стратегијског управљања у економији и туризму, примењује се SWOT анализа. Ово 

дијагностичко средство служи за идентификовање стратегијских опција при чему се 

резултати анализе екстерног окружења доводе у везу са интерним могућностима развоја 

туризма, у овом случају, Бабушнице. SWOT анализа је енглеска скраћеница за „Strengths“- 

снаге, „Weaknesses“- слабости, „Opportunities“- могућности и „Threats“- претње. Анализом 

њених елемената креираних пратиципативним приступом заинтересованих страна на 

радионици, одређују се стратешки циљеви користећи снаге и могућности како би се у 

оптималном временском року ублажиле или превазишле слабости и претње. 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Људски ресурси 

Туристичка организација  

Ентузијазам појединаца за развој туризма 

Жеља за учењем и напредовањем у 

каријери 

Канцеларија за младе 

Спремност општинске власти да побољша 

положај запослених у туризму 

Лиценцирани планинарски водичи 

 

 Инфраструктура и саобраћај 

Добра повезаност са главним путевима 

Добра туристичка сигнализација у 

Бабушници 

Добра путна инфраструктура на главним 

путним правцима  

Покривеност интернетом у насељу 

Бабушница  

Близина емитивних центара Ниша и 

Софије 

Спортско рекреативни комплекс у насељу 

Бабушница 

 

Туристички производ 

Препознатљива манифестација 

„Вурдијада“ 

Обележене планинарске стазе као базе за 

развој туризма специјалних интересовања 

Велики потенцијали (специјални 

Људски ресурси 

Недовољно едукована радна снага у 

туризму и угоститељству 

Нема туристичких водича 

Локално становништво тешко прихвата 

промене 

Пасивност и демотивисаност 

становништва  

Недовољна свест локалног становништва 

о значају туризма за економски развој 

општине  

Исељавање младих 

Претежно старачка домаћинства 

Ниска основна примања  

Слаба укљученост локалног 

становништва у активности у туризму и 

другим областима 

 

Инфраструктура и саобраћај 

Лоше стање локалних путева 

Недовољна покривеност интернетом и 

телефонијом у руралним деловима 

општине 

Дивље депоније  

Нередовно одвожење смећа 

Неизграђена материјална база у туризму 

(смештајни капацитети, угоститељске и 

друге услужне радње у туризму) 

 



34 

 

резервати природе) за развој производа 

специјалних интересовања, руралног и 

планинског туризма  

 

Компатибилност са осталим 

делатностима 

Повезаност туризма и културе 

Укљученост невладиног сектора у 

туризам 

 

Маркетинг и дистрибуција 

Активности ЛТО 

Препознатљивост јединствене 

манифестације „Вурдијада“ 

Коришћење историјских прича, митова и 

легенди у маркетиншке сврхе 

 

 

Туристички производ 

Неиздиференцирани туристички 

производи 

Неразвијена и неконкурентна туристичка 

понуда  

Неевидентиран туристички промет  

 

Компатибилност са осталим 

делатностима 

Недовољна сарадња туризма и 

пољопривреде 

Скромна сарадња туризма и културе 

 

Дистрибуција и маркетинг 

Нема туристичких агенција 

Слаба маркетиншка видљивост у туризму 

и недовољно изграђен туристички имиџ 

Неадекватна промоција 

Нема локалних медијских кућа 

Неажурирани сајтови о туристичкој 

понуди и подацима у туризму  

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Људски ресурси 

Повезивање кадрова из разних области у 

оквиру ЈЛС на развоју туризма 

Обука и тренинг тренера заинтересованих 

страна у складу са трендовима на 

туристичком тржишту (категоризација 

објеката у приватном смештају, развој 

руралног туризма, обука водича и 

аниматора…) 

Умрежавање са другим ТО, ЈЛС, 

институцијама, удружењима и 

професионалцима у туризму 

Јачање прекограничне сарадње креирањем 

заједничке понуде 

Инвестирање у туристичке кадрове  

Ангажовање консултаната у туризму за 

побољшање туристичке понуде 

 

Инфраструктура и саобраћај 

Завршетак радова на путном правцу 

Бабушница-Пирот 

Изградња пута до Звоначке бање  

Асфалтирање пута до „Шанца“ 

Људски ресурси 

Наставак исељавања младих  

Пад наталитета 

Дефицит стручног кадра у туризму 

Већи раст трошкова живота од личних 

примања 

 

Инфраструктура и саобраћај 

Недовољно финансијских средства за 

унапређење комуналне и туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре 

 

Туристички производ 

Успорен развој и неконкурентност 

туристичких производа руралног и 

планинског туризма и туризма 

специјалних интереса  

Спорост у активирању Звоначке бање за 

потребе лечења и туризма 

 

Компатибилност са осталим 

делатностима 

Недовољна интерсекторска сарадња  
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Коришћење ЕУ и републичких фондова за 

изградњу инфраструктуре 

Пренамена школа и осталих објеката ван 

функције у власништву општине у 

смештајне и туристичке објекте 

Побољшање комуналне и путне 

инфраструктуре у руралном подручју  

Изградња хотела и пратећих садржаја у 

Бабушници 

Набавка возила за превоз путника до 

Јерме, на траси некадашњег воза – ћире. 

 

Туристички производ 

Туристичка валоризација утврђења 

„Шанац“ 

Унапређење манифестација 

Креирање атрактивнијих садржаја  

руралног и  туризма специјалних 

интересовања 

Унапређење програмских садржаја 

манифестација 

Креирање заједничких пројеката 

прекограничне сарадње у туризму 

Подстицање становништва на покретање 

малог бизниса у туризму (издавање 

смештаја у власништву физичких лица за 

развој руралног туризма) 

Подстицање удружења на креирање 

понуде у етно туризму и побољшање 

сувенирске понуде 

 

Компатибилност са осталим 

делатностима 

Боља повезаност са пољопривредом, 

културом, спортом и другим областима 

Заштита географског порекла вурде 

Земљиште и објекти у власништву 

општине, који могу бити у функцији 

туризма 

 

Маркетинг и дистрибуција 

Ангажовање блогера и инфлуенсера у 

промоцији туризма 

Маркетиншке стратегије засноване  на 

повезивању, умрежавању и циљним 

тржиштима 

Маркетинг и дистрибуција 

Недостатак новчаних средстава за 

маркетинг активности 

Непраћење трендова у туризму у ковид и 

пост ковид периоду (креирање понуде 

према захтевима тражње) 
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Највеће снаге при развоју туризма општине Бабушница су природни потенцијали 

предвођени Звоначком бањом и јединствено војно утврђење „Шанац“. Од могућности, се 

издваја пренамена објеката у власништву општине за потребе туризма (смештаја, исхране, 

забаве, разоноде...). Предели и локалитети у природи погодују креирању атрактивних 

садржаја на отвореном у области производа специјалних интересовања (пешачење, 

планинарење, бициклизам, планински бициклизам, брање лековитог и зачинског биља и 

печурака, изградња кампа, посматрање птица, зип лајн…), руралног и етно туризма, 

посебно у светлу дуготрајне пандемије. За њихово активирање потребна је обука локалног 

становништва у смислу покретања малог бизниса у туризму - пружања услуга смештаја и 

исхране у приватном власништву, увођења стандарда, категорисања смештајних објеката, 

њихове евиденције на порталу еТуриста и иновирања садржаја примарних туристичких 

производа. Тиме се подиже ниво свести локалног становништва о значају туризма за 

економски раст и развој општине Бабушница, унапређују знања и вештине запослених и 

повећава број заинтересованих за рад у туризму.  

Неопходно је инвестирати у путну и комуналну инфраструктуру посебно у 

руралним подручјима и туристичку супраструктуру у урбаном делу општине, што је. У 

том смислу, треба користити државне и иностране фондове (првенствено ЕУ програме), и 

чешће аплицирати за средства. Од највећег значаја су пројекти међународне сарадње са 

Бугарском у области туризма.  

У наредне четири године треба креирати конкурентну туристичку понуду, по 

систему „вредност за новац“ уз стално подизање квалитета кључних производа - 

специјалних интересовања, руралног, етно, манифестационог и планинског туризма.  

На већ препознатљиву манифестацију „Вурдијада“ треба надовезати друге локалне 

производе и занимљиве садржаје, ради привлачења већег броја гостију и финансијске 

самоодрживости манифестације. Ради креирања привлачније и квалитетније туристичке 

понуде нужна је сарадња са суседним ЈЛС и ЛТО на селективном развоју туристичких 

производа од заједничког интереса на партнерској основи, тим пре што се са њима деле 

неки природни, културни и други ресурси (Стара планина, Јерма и сл).  

 У маркетиншке активности треба укључити блогере и инфуенсере уз чешће 

појављивање у медијима, а посебно на друштвеним мрежама. Хоризонтално и вертикално 

секторско повезивање туризма са привредним и непривредним делатностима 
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(пољопривреда, култура, образовање, спорт, екологија...), приватним, јавним и цивилним 

сектором, укључило би више заинтересованих страна у формирање атрактивније 

туристичке понуде и генерисало синергију.  
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7. ДЕФИНИСАЊЕ И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И 

ТУРИСТИЧКИХ ТРЖИШТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦЕ 

7.1. Кључни туристички производи општине Бабушница, стање и перспективе 

развоја  

На радионицама у Бабушници 29-30. септембра 2021. године, између осталог, 

спроведено је испитивање носилаца активности, заинтересованих страна, доносилаца 

одлука из сектора туризма, привреде и пољопривреде, урбанизма, заштите животне 

средине, предузетништва, образовања и културе са локалног нивоа. Заступљеност јавног, 

цивилног и приватног сектора значајно је допринела квалитетној бази за емпиријска 

истраживања од важности за израду ове студије.  

Истраживања су спроведена уз помоћ анкете (структуисаних упитника), у циљу 

утврђивања степена развијености туристичких производа и њихове очекиване динамике 

развоја. Резултати анкете приказани су на графикону број 1.  

 

Графикон број 1. Потенцијални и приоритетни туристички производи на  

територији општине Бабушница  

 

Извор: Обрада, Агенција „Саветник у туризму“, према спроведеним истраживањима 

 

Сви наведени кључни туристички производи су још увек у раној првој фази 

развоја, с тим да су манифестације развијеније од осталих. Међутим, овај туристички 

производ је потребно профилисати и унапредити новим садржајима уз укључивање више 



39 

 

заинтересованих страна у програмске активности. Оцењено је да је планински туризам 

други по степену развијености. Већина активности у оквиру производа планинског 

туризма односи на специјална интересовања, која су по могућностима развоја иза 

руралног туризма. Етно туризам је тренутно најмање развијен производ, мада постоје 

предуслови за његово унапређење.  

Сви наведени производи могу привући туристе да остану дуже и да из категорије 

посетилаца пређу у категорију туриста, уз коришћење већег броја садржаја и 

практиковања разних активности што би подстакло туристичку потрошњу. Предуслов за 

то је повећање обима и квалитет смештајне понуде. У наставку ће се приказати 

приоритетне активности за унапређење туристичких производа са конкретним предлозима 

за развој туризма према циљним групама и тржиштима.  

 

Табела број 2. Очекивани период могућег развоја туристичких производа  

 на територији општине Бабушница 

 Туристички 

производи  

Краткорочно Средњорочно  Дугорочно 

Планински туризам 
   

Рурални туризам 

 

   

Манифестације 

 

   

Етнотуризам  

 

   

Специјални 

интереси 

   

Извор: Обрада, Агенција „Саветник у туризму“, према спроведеним истраживањима 

 

На основу резултата истраживања приказаних у табели број 2. предвиђа се да ће се 

туристички производи развијати по следећој временској динамици:   

 Почевши од прве године па даље, треба активно развијати манифестације и 

туризам специјалних интересовања 

 Средњорочно (после прве године), развој треба усмерити на: планински, 

рурални и етнотуризам уз даљи развој осталих издиференцираних 

туристичких производа.  
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 Дугорочни развој туристичких производа има очекиване ефекте од треће па 

и након 10 година, те у том периоду треба наставити са развојем свих 

туристичких производа, са акцентом на планински туризам. 

 Наведени редослед развоја туристичких производа ће се рефлектовати на повећање 

прихода од туризма, развој предузетништва и родну равноправност те створити 

предуслове за јачање прекограничне сарадње и регионално повезивање Бабушнице са 

пограничним општинама у Бугарској.  

Општина Бабушница би везано за пандемију вируса Ковид - 19, требало да 

примени препоруке и моделе Светске туристичке организације (UNWTO), којима се 

промовише одрживи развој туризма у функцији смањења сиромаштва, генерисања 

прихода и отварања радних места. Уз помоћ локалне самоуправе, туристичке организације 

Бабушнице, предузетника, удружења и осталих заинтересованих страна, треба 

диверзификовати привреду и применити тзв. „pro-poor“ (PPT) стратегију развоја туризма 

која се заснива на мањим пројектима у локалним заједницама. Ова стратегија укључује 

неразвијене у све аспекте туризма и генерише економске социјалне, еколошке, културне и 

друге користи за локалну заједницу. „PPT“ принцип се имплементира у развојне 

стратегије, планове и активности у туризму и њему сродним областима у циљу праведније 

расподеле и смањења сиромаштва и остварује више позитивних ефеката и прихода од 

негативних ефеката и трошкова туризма. Користи од примене стратегије „PPT“ туризма 

делују на промене расподела користи, стварања пословних могућности, повећања 

запослености, унапређења образовања и већег учешћа локалне заједнице у доношењу 

одлука. Предуслов за грађење и имплементацију стратегија PPT туризма је сарадња међу 

доносиицима одлука на различитим нивоима и разумевање заједничких и појединачних 

интереса. „PPT“ подстиче развој туристичке дестинације кроз подршку запослености 

локалног становништва и микро и малих туристичких предузећа, кроз сарадњу са 

локалним добављачима.11  

Актуелна пандемија изазвала је промене на страни туристичке тражње које 

погодују убрзанијем развоју туризма Бабушнице. Наиме, туристи траже дестинације на 

рубовима великих градова, јевтинија путовања са доживљајима вишег квалитета и 

                                                             
11 https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Iva-%C5%A0krbi%C4%87-disertacija.pdf, (приступљено 

12.11.2021.    

https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Iva-%C5%A0krbi%C4%87-disertacija.pdf
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посећује места где њихов новац „вреди више“. Акценат је на производима туризма 

специјалних интересовања, руралном и етно туризму, што су управно и приоритетни 

туристички производи које Бабушница треба да развија.   

7.2. Приоритетне активности на развоју туристичких производа 

  У овом делу документа представљене су активности у оквиру примарних 

туристичких производа на којима ће се у наредним годинама базирати туристичка понуда 

општине Бабушница.  Подаци о циљним тржиштима, тржишним сегментима и видовима 

промоције добијени су емпиријским истраживањима током септембра и октобра 2021. 

године у Бабушници. Заинтересоване стране, доносиоци одлука из сектора туризма, 

привреде, пољопривреде, урбанизма, заштите животне средине, предузетништва, 

образовања и културе са простора општине Бабушница, попунили су структуиране 

упитнике за потребе истраживања. Аутори овог документа и радна група са локалног 

нивоа су на основу препорука Стратегије развоја туризма РС 2016-2025, локалних 

стзратешких докумената, кабинетског и теренског истраживања и сугестија на 

радионицама, дали препоруке за развој туристичких производа на простору општине 

Бабушница, имајући у виду измењене околности изазване пандемијом вируса Ковид - 19.   

 

7.2.1. Манифестације  

Манифестације на простору општине Бабушница су развијеније од осталих 

туристичких производа. Гастрономске, културне, забавно-спортске и друге манифестације 

организују општина, ТОО и Дом културе Бабушница. Према резултатима истраживања, 

манифестације као туристички производ треба развијати континуирано у наредним 

годинама, уз увођење интерактивних садржаја за посетиоце и потенцијалне туристе уз 

укључивање и других заинтересованих страна како би се економски ефекти повећали.   
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Табела број 3. Календар манифестација на простору општине Бабушница  

Назив манифестације  Време 

одржавања 

Кратак опис 

Тодорова субота март Обележева се у селу Горњи 
Стрижевац код Бабушнице. 

Манифестација баштини стари 

обичај јахања неоседланих коња 
којим се штите девојке од 

митског бића и призива пролеће.  

Успон на Големи Стол април Планинарска акција коју 

организује ПК Руј 1706 са ТО 
Бабушница.  

2. мај на Шанцу 2.мај Традиционални излет до војног 

утврђења „Шанац“ 

Међународни успон на Руј средина јуна Планинарско спортска активност 
коју организују ПК Руј 1706 и ТО 

Бабушница. Једна од 

најмасовнијих планинарских 
акција у Србији окупља 

планинаре из земље и 

иностранства. Планинари крећу 

из села Ракита када и планинари 
из Бугарске, да би се срели на 

врху Руј. 

Дечји образовно- 

истраживачки камп у 

Стрелцу 

крај јуна Традиционална ваншколска 
васпитно образовна активност 

намењена ученицима из Србије и 

региона. Обухвата радионице, 

предавања и истраживачки рад на 
терену. У кампу се организује 

фестивал традиционалне кухиње 

где деца спремају специјалитете 
из својих крајева. 

ЛУФЕС јул Такмичење певача аматера 

организује Дом културе, 

Канцеларија за младе и општина 
Бабушница. 

Пантелеј у Горчинцу 8- 9 август Традиционално обележавање 

сеоске славе у порти манастира 
Св. Петке у селу Горчинци уз 

литургију, вечерњу седењћу на 

којој је бира најбоља ракија и 

сукана баница уз спортске игре. 
Организатор је МЗ Горчинци уз 

подршку ТО Бабушница. 

Вурдијада крај октобра Гастро- туристичка  и 

културна манифестација у 

организацији ТО Бабушница  
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на тему локалног 

специјалитета - вурда 

Лужнички мегдан планирана за 

јесен 2022 

Планинарско авантуристичка 

трка са елементима екстремних 
спортова. Акцију је организовао 

Савез екстремних спортова 

Србије у сарадњи са  ТО 
Бабушница. После трогодишње 

паузе, планирано је да се обнови 

на јесен 2022. године. 
Извор: Туристичка организација Бабушница и општина Бабушница 

 

Вурдијада је најпосећенија од свих манифестација у општини Бабушница. Иако се 

налази у првим фазама свог развоја, препознатљива је на националном нивоу и у 

пограничном региону. У фокусу ове јединствене манифестације је локални производ 

вурда (који се припрема од млека на специфичан начин), и представља део нематеријалне 

културне баштине Лужничког краја.  

Слика број 9. Слике са манифестација „Вурдијада“, „Тодорова субота“, „Дечији 

образовно-истраживачки камп у Стрелцу“ и  „ЛУФЕСТ“ 

  

  
Извор: ТО Бабушница 
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АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА, ЦИЉНИ 

СЕГМЕНТИ, ЦИЉНА ТРЖИШТА И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 

ПРОИЗВОДА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Кључне манифестације:  Вурдијада је главна манифестација у Бабушници, на коју као и 

на Тодорову суботу, ЛУФЕСТ и Дечји образовно - истраживачки камп у Стрелцу треба 

увести садржаје и програмске активности засноване на елементима нематеријалног 

културног наслеђа ради унапређења квалитета. Ове манифестације оригиналним 

садржајима треба да привуку више посетилаца и потенцијалних туриста из земље и 

окружења. Остале манифестације приказане у табели број 3. могу бити комплементарне и 

усмерене на побољшање квалитета производа специјалних интересовања.  

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Програмске активности манифестације „Вурдијада“ обогатити садржајима за учеснике 

који би се на јавном конкурсу такмичили за награду на тему „Вурда - благо Лужничког 

краја“. Учесници би на  традиционални начин припремали и служили вурду. Могло би се 

организовати такмичење за најбољу песму или причу на лужничком дијалекту на тему 

гастрономије. На првој наредној Вурдијати треба представити маскоту и маркетиншки 

слоган манифестације која би се убудуће истицали и на јавним скуповима, сајмовима и 

догађајима. У оквиру туризма нематеријалног културног наслеђа организовати „Свадбу 

Лужнице“. Одрасли и деца би симулирали лужничке свадбене обичаје уз свадбарска јела 

која би припремили и продавали угоститељи на изнајмљеним штандовима, уз 

традиционалну музику, песму и игру овог краја. Позвати и децу из Бугарске и Северне 

Македоније да представе традиционалне песме и игре у циљу јачања интеркултуралног 

дијалога и толеранције међу народима. Са обзиром на значај требало би урадити Студију 

о унапређењу квалитета манифестације „Вурдијада“. 

- У оквиру манифестације „Тодорова субота“ организовати сеоски вишебој и трке коња. 
- На манифестацију „Пантелеј у Горчинцу“ позвати све произвођаче ракије и сукане 

банице из општина пиротског округа и организовати такмичење под називом „Покажи 

шта знаш“ где би се бирала најбоља ракија и сукана баница. Културни програм обогатити 

дечијим фолклорним и музичким групама са интерактивним радионицама за децу из 

области културног наслеђа и то из града Пирота, општина пиротског округа и 

пограничног подручја, како би се привукао већи број посетилаца.  

-Првомајски излет 2. маја на Шанцу би могао прерасти у дводневну манифестацију уз 

часове стреличарства (гађање из лука стрелом), Лужнички мегдан, Потрагу за скривеним 

благом у војном утврђењу и авантуре на импровизованом војном полигону. На 

изнајмљеним штандовима би се нудила војничка храна коју би припремили угоститељи 

из Бабушнице и околине. Ову манифестацију треба током пролећа најавити и 

промовисати како би привукла посетиоце из других крајева Србије и пограничног појаса 

са Бугарском. Израдити Студију туристичке валоризације војног утврђења „Шанац“. 

- У оквиру Дечјег образовно - истраживачког кампа у Стрелцу увести награду за најбољу 

интерпретацију и симулацију припремања традиционалног гастрономског специјалитета 

у чијем презентовању би учествовала и деца из Србије и региона. 

- Манифестацију ЛУФЕС проширити забављачима, рецитаторима, комичарима и 

глумцима који би на локалном дијалекту изводили текстове песама, прича, делове из 

позоришних представа и сл. Позвати и друге општине које негују локални дијалект али и 

учеснике и госте са КиМ, из Бугарске, Северне Македоније и других околних земаља.  

- Увести нову манифестацију - Новогодишњи базар од 28. до 31. децембра са дочеком 
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Нове године у центру Бабушнице. 

Циљни сегменти 

- Деца 

- Родитељи и деца 

- Тинејџери 

- Индивидуалци 

- Млади парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаћи туристи 

- Туристи из ех YU република 

- Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније) 

Промоција 

- Интернет презентације и друштвене мреже 

- Радио и ТВ 

- Штампани медији, брошуре, каталози, плакати, билборди 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Директни маркетинг  у оквиру ТО Бабушница 

- Наступи на сајмовима 

 

  

7.2.2.Специјални интереси 

Специјални интереси се односе на путовања ради активног одмора и упражњавања 

разних хобија. Понуду са тзв. грубим (“hard”) и благим (“soft”) активностима треба 

креирати према циљним групама и сезонама. Најчешће грубе активности су: вожња 

кануом и кајаком, проучавање кањона, пећина, плaнински бициклизам, „cross country“ 

скијање, планинарење, дуготрајно ходање узбрдо („trekking“), параглајдинг, летење змајем, 

рафтинг, слободно пењање („free climbing“), џип сaфaри - „Off Road 4x4“, планинарење – 

високи напори, зип лајн (zipp line) и сл. У благе активности спада: камповање, пешачење 

обележеним стазама („hiking“), планинарење  - ниски напори, бициклизам, јахање, лов, 

риболов, речне експедиције,  активности у природи (нпр. фото сафари) итд. 
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АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА, ЦИЉНИ 

СЕГМЕНТИ, ЦИЉНА ТРЖИШТА И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 

ПРОИЗВОДА СПЕЦИЈАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

Туризам специјалних интересовања: се заснова на принципу 3Е (Entertainment, 

Excitement, Education) - забава, узбуђење и образовање. Овај производ треба базирати на 

планинарским, пешачким и тематским стазама и активностима у природи (авантура парк, 

трим стазе за децу, затворено стрелиште, пејнбол, „Zipp line“ и сл.). 

У Бабушници постоји више обележених пешачких и планинарских стаза и то:  

- Ветрен – Руј, од села Ракита, преко врха Ветрен (1.456 m.n.v) до врха Руј 

(1.706m.n.v). Стаза је кружна и спада у теже. Повратак је преко села Вучи Дел до 

Раките. Дужина стазе износи 19 km у оба смера, а висинска разлика у једном 

смеру је око 1.000 m.  

- Асеново Кале - Сип од Звоначке бање преко врха Асеново Кале (1.032m.n.v.) до 

врха Сип (1.256 m.n.v). Укупна дужина ове тешке стазе у оба смера је 15 km, уз 

висинску разлику од 700 m у једном смеру.  

- Црни врх као тешка стаза почиње од села Пресека и прелази преко врхова 

Беринска чука, Црни врх (1.463 m.n.v.) и Гној. Укупна дужина стазе је око 15 km у 

оба смера са висинском разликом од око 750 m.n.v.  

- Рњос, средње тешка стаза, креће од места Церичје. Укупна дужина стазе до врха 

Рљоц (1.237 m.n.v.) износи 12 km у оба смера, уз висинску разлику од око 600 m у 

једном смеру.  

- Големи Стол, средње тешка стаза,  води од села Стол до врха Големи Стол (1.239 

m.n.v.). Дугачка је око 10 km у оба смера са висинском разликом од око 600 m у 

једном смеру. 

-  „5 врхова Столске планине“ кружна средње тешка стаза, почиње од села Вава и 

прелази преко врхова Стрвна (1.060 m.n.v.), Лескова глава (1.035 m.n.v.), 

Сињоглавска чука (1.126 m.n.v.), Мали Стол (950 m.n.v.) и Корбес (1.126 m.n.v.). 

Дугачка је око 17 km у оба смера. 

- Бурча, средње тешка стаза води из Села Сурачево до врха Бурча (1.165 m.n.v.). 

Дугачка је око 13 km у оба смера. Висинска разлика у једном смеру је око 600 m. 

- Големи врх (1.535 m.n.v.), средње тешка стаза почиње од села Ресник. Дужина 

стазе је око 17 km у оба смера. Висинска разлика у једном смеру износи 950 m.n.v.  

- Голаш, лака стаза божура полази из села Горњи Стрижевац. Дугачка је око 7 km у 

оба смера. Висинска разлика износи око 360 m.n.v. 

Предлози за побољшање квалитета производа 

1. Пешачке и планинарске стазе уредити на следећи начин:  

- Брендирати пешачке и планинарске стазе и тематске руте на територији 

општине као: Стазе здравља и Стазе лековитог биља, Стазе гљива... 

- Пројектовати, трасирати, очистити, обележити и брендирати пешачке и 

планинарске стазе на теме: „Стазе здравља“ у селу Горчинци од видиковца 

Широћи пут до манастира Св. Петка кроз борову шуму у дужини од око 3 km у 

једном правцу (лака стаза); „Стазе лековитог биља и гљива“ од главног пута до 

утврђења Шанац дужине од 8 km у оба смера (лака стаза); „Истраживачка“ 

кружна средње тешка стаза од села Остатовица до Три камена и остатака 

старог града у дужини од око 6 km. 

- Трасирати, очистити и обележити пешачке стазе под називом „Бистре воде“ 
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које би водиле до водопада, клисура и пећина на простору општине 

Бабушница.   

2. Уредити (очистити, осветлити и обележити) видиковац на месту Широки пут са 

мобилијаром за седење, кантама за отпатке, инфо таблама...  

3. На релацији Ракита-Поганово увести превозно средство (мини бус или воз на 

точковима који могу проћи кроз уске тунеле), трасом где је ишао воз ћира. 

- Уредити војно утврђење „Шанац“. Асфалтирати пут до утврђења, 

Обезбедити интернет везу, Увести декоративну расвету утврђења, 

Припремити Студију – оживљавање војног утврђења Шанац као тематског 

парка (уредити ентеријер војних тунела-ниша, организовати едукативно 

забавне игре унутар и око утврђења на тему војног наслеђа Србије) 

- Поред овог утврђења на општинској парцели подићи камп насеље са пратећом 

инфраструктуром 

4. Инсталирати „Zipp line“ на атрактивном месту. Набавити опрему и обучити 

водиче.  

5. Уредити објекте за пружање услуга ловцима и информисање туриста у сарадњи 

са Ловачким  удружењем „Лужница“- Бабушница. Подстицати гајење, заштиту, 

лов и коришћење дивљачи и унапредити њихову популацију и станишта у 

ловишту „Јерма“.  

Циљни сегменти 

- Родитељи и деца 

- Тинејџери 

- Индивидуалци 

- Млади парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаћи туристи 

- Туристи из ех  YU република 

- Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније)  

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Апликације на паметним телефонима 

- Радио и ТВ 

- Пружање информација и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТО Бабушница 

- Сарадња са организаторима путовања у земљи и региону 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Наступи на сајмовима 
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7.2.3. Етнотуризам 

Етно туризам укључује упознавање и учествовање у активностима везаним за 

фолклор, традицију, занате, обичаје, наслеђе и све оно што чини прошлост и корене једног 

народа, народности, националне мањине, друштвене групе итд. Овај производ 

подразумева боравак у руралним подручјима где се уз смештај нуде интерактивни 

садржаји у вези са производњом пољопривредних и занатских производа, ручних радова, 

манифестацијама и упознавањем материјалне и нематеријалне баштине и гастрономије.  

У туризму су у време пандемије све траженија брдско – планинска села у здравом 

окружењу која нуде локалну храну, пријатно окружење, активан одмор и етнографске – 

културно - историјске вредности, што Бабушница поседује. 

 

Слика број 10. Врсте глампинга - основни преглед типова објеката 
 

амбари/шупе/ 

помоћне  

зграде 

 

 

 

куће на води/ 

сплавови/ 

воденице 

 

 

YURT  

јуртови 

Извор:Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025 
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АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА, ЦИЉНИ 

СЕГМЕНТИ, ЦИЉНА ТРЖИШТА И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 

ПРОИЗВОДА ЕТНОТУРИЗАМ 

Етнотуризам: Разноврсност, традиција, обичаји и историјско наслеђе су адути развоја 

етно туризма у Бабушници који обогаћују туристичку понуду, подстичу 

самозапошљавање и привлаче госте. Укључивање посетилаца и туриста у етно 

активности локалног становништва приликом њиховог боравка у руралним областима, 

подстакло би већу туристичку тражњу. 

Национална стратегија развоја туризма предлаже изградњу еколошког смештаја тзв. 

глампинга, компатибилног са етно туризмом. Глампинг („гламурозни“ кампинг), је 

намењен породицама, љубитељима природе и младима, а не захтева дуготрајну сложену 

припрему документације и капиталне инвестиције. Одговара туристима који воле 

боравак у природи и упознавање локалног окружења, а да при том не губе много од свог 

комфора. Глампинг пружа пословне могућности при креирању путовања на којима се 

формира ланац вредности уз специфичан вид превоза (фијакери, запреге, џипови...) и 

оригинални смештај од природног материјала у очуваној природи уз „домаћу“ хране и пића, 

занимљиве обичаје итд. Ову врсту смештаја нарочито користе туристи из Словеније, 

Аустрије, Немачке и из Скандинавских земаља.  

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Реновирати старе куће у стилу народног градитељства, а амбијенталне целине 

претворити у изложбене или дегустационе центре где би се пробали и продавали 

локални производи од млека, меда, воћа, поврћа, лековитог биља и ракија.    

- Направити кувар са рецептима гастрономских специјалитета – старих јела 

Лужничког краја.  

- Брендирати вурду као производ са ознаком географског порекла и квалитета  
- Подстаћи физичка лица да уреде простор и изграде глампинг смештај у брдско 

планинском подручју где се може прићи путничким возилима. 

Циљни сегменти 

- Родитељи и деца 

- Индивидуалци  

- Млади парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаћи туристи 

- Туристи из ех YU република 

- Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније) 

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Апликације на паметним телефонима 

- Радио и ТВ 

- Пружање информација и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТО Бабушница 
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7.2.4. Рурални туризам 

Рурални туризам је туристички производ који подразумева боравак у руралним или 

сеоским подручјима са интерактивним садржајима у пријатном природном амбијенту. То 

може бити: пешачење, бициклизам, учешће на догађајима и манифестацијама у руралним 

срединама, учешће у пољопривредним пословима, упознавање и учествовање у сеоским 

обичајима и друге активности повезане са начином живљења у овим подручјима.  

 

АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА, ЦИЉНИ 

СЕГМЕНТИ, ЦИЉНА ТРЖИШТА И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 

ПРОИЗВОДА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ 

Рурални туризам: Рурални туризам је најшири облик посматрања овог туристичког 

производа и подразумева све активности укључујући и смештај у руралним подручјима. 

Сеоски туризам је ужи појам од руралног туризма и подразумева активности и смештај у 

сеоским насељима. Најужи део овог производа је агротуризам, који подразумева услуге 

смештаја, исхране, пића и садржаја пружалаца услуга претежно свог и суседних 

пољопривредних газдинстава у руралном простору општине Бабушница. Садржаји овог 

туристичког производа су одмор и рекреација у природи, излети у сеоске пределе, 

упознавање и уживање у сеоском начину живота са што више интерактивних садржаја. 

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Спровести обуку локалног становништва о уређењу, опремању и категоризацији 

објеката у домаћој радиности (собе, куће, апартмани) и сеоским туристичким 

домаћинствима и подизању свести мештана о диверсификацији пољопривредних 

производа кроз туризам. 

- Категорисати све смештајне и угоститељске објекте и унети их на портал               

еТуриста  

- Спровести обуке за коришћење ИПАРД програма у руралном туризму 

- Донети мере о подстицању развоја руралног и сеоског туризма за физичка лица са 

територије општине 

- Инвестирати и спровести мере у вези са: водоснабдевањем, изградњом прилазних 

путева, интернетом, здравственом службом, хигијеном кућа, уређеношћу 

дворишта и окућница и одношењем смећа, отварања трговинских и занатских 

радњи, стакленика и пластеника у селима: Горчинце, Стол, Љуберађа, Звонце и 

Звоначка бања 

- Реновирати и преуредити објекте у власништву општине Бабушница који се могу 

пренаменити у смештајне капацитете и то: О.Ш. „Братство“  у Звонцу, објекат у 

селу Звонце и објекат у селу Ракита, О.Ш. „Добринка Богдановић“ у Стрелцу, 

О.Ш. са интернатом „Светозар Марковић“ у Љуберађи, објекат некадашње школе 

у селу Штрбовац, Вучи Дел, Нашушковица и Стол и објекат некадашње управне 

зграде рудника „Јерма“ у селу Ракита. 

Циљни сегменти 

- Родитељи и деца 

- Индивидуалци 
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- Млади парови без деце  

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаћи туристи 

- Туристи из ех  YU република 

- Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније) 

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Радио и ТВ 

- Пружање информација и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТО Бабушница 

и „on line„ 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Наступи на сајмовима 

 

 7.2.5. Планински туризам 

 Планински туризам је најмасовнији облик континенталног туризма који укључује 

бројне спортско - рекреативне активности у зависности од годишњег доба. Ова врста 

туризма обухвата активности љубитеља природе и чистог ваздуха, планинара, алпиниста и 

спелеолога.  

 

АКТИВНОСТИ НА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА, ЦИЉНИ 

СЕГМЕНТИ, ЦИЉНА ТРЖИШТА И ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 

ПРОИЗВОДА ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ 

Планински туризам: Планински туризам посебно за зимске спортове и рекреацију 

захтева капиталне инвестиције, дуг рок изградње, обимну и разноврсну изградњу 

смештајно - угоститељских објеката, пратеће инфраструктуре и садржаје који стимулишу 

на дужи боравак, посебно када је планина удаљена од већих емитивних центара. 

Специфичност ове врсте туризма се огледа у спорту и рекреацији на отвореним, 

релативно кратком радијусу кретања, доминацији домаћег у односу на инострани 

туризам и смештајној понуди прилагођеној климатским карактеристикама. Општина 

Бабушница треба да развија овај вид туризма дугорочно кроз развој прооизвода 

специјалних интересовања (пешачење и планинарење) и производа руралног и сеоског 

туризма у планинским пределима.  

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Држати се предлога развоја туризма приказаних код производа специјалних 

интересовања - тематских пешачких и планинарских стаза. 

Циљни сегменти 

- Родитељи и деца 

- Тинејџери 

- Индивидуалци 
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- Млади парови без деце  

Циљна тржишта 

- Домаћи туристи 

- Туристи из ех  YU република 

- Туристи из ЕУ земаља (без Хрватске и Словеније) 

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Радио и ТВ 

- Пружање информација и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТО Бабушница 

и „on line„ 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Наступи на сајмовима 
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8. ВИЗИЈА, МИСИЈА И РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ТУРИЗМА ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 

  

 

ВИЗИЈА 

Мирна, сигурна и спокојна микро дестинација у оквиру шире дестинације „Стара 

планина“ са јединственом понудом заснованом на традицији и осећају безбрижности, 

која пружа туристима и посетиоцима узбудљива искуства и незаборавне доживљаје.   

 

 

МИСИЈА 

Развој туризма на простору општине Бабушнице  усмерен је на задовољство корисника 

услуга креирањем туристичке понуде засноване на очуваним природним и културно - 

историјским вредностима. Аутентичним садржајима руралног туризма и 

манифестација осликава се културни идентитет, a преко туризма специјалних 

интересовања, упознају природне вредности нове туристичке дестинације уз опуштање 

и разоноду.  

 

8.1. Стратешки и оперативни циљеви развоја туризма   

 

Из визије проистичу стратешки и оперативни циљеви развоја туризма, као и мере и 

активности за њихово спровођење. Реализација наведених циљева очекује се до краја 

2025. године. Спровођењем мисије развоја туризма и адекватним маркетиншким 

активностима, може се очекивати да се Бабушница у наредне четири године позиционира 

као нова туристичка дестинација на домаћем и регионалном тржишту.   

У табели број 4. представљени су стратешки и оперативни циљеви и мере за 

њихову реализацију. У складу са њима у Акционом плану овог документа предложене су 

активности, надлежне организације, рокови, индикатори и средства за њихову 

реализацију. 
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Табела број 4. Преглед стратешких и оперативних циљева у туризму општине 

Бабушница и мере за њихову реализацију 

Општи циљ/ Стратешки циљ1 : Одрживи економски развој заснован на развоју 

туризма  

Оперативни циљ: Мере 

1. Одрживи развој туризма и 

предузетништва у туризму 

Подстицање развоја инфраструктуре и 

супраструктуре у туризму и руралном туризму 

Подстицање развоја предузетништва кроз обуку 

физичких лица која издају смештај у урбаним и 

руралним деловима општине  

Посебан циљ 1 Стратешки циљ 2:  Креирање атрактивне туристичке понуде  

Оперативни циљеви :  Мере 

2.1. Развој туристичких производа  Јачање атрактивности и конкурентности   

туристичких производа 

2.2. Повећати број долазака и 

ноћења туриста у Бабушници 

Увођење интерактивних садржаја у туристичку 

понуду општине Бабушница 

Посебан циљ 2 /Стратешки циљ 3/: Препознатљивост Бабушнице као туристичке 

дестинације  

Оперативни циљ:  Мере 

3. Изградња имиџа општине  Подстицање промотивних активности у туризму 

Брендирање појединих производа  
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9. РАЗВОЈНИ МОДЕЛ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

БАБУШНИЦЕ  

 

У овом делу документа се представљају пројекције одрживог развоја туризма на 

основу стратешких циљева из претходног поглавља, а према Члану 9. Правилника о 

садржини и начину израде Програма развоја туризма („Сл. Гласник РС“, број 86/2020). 

Имајући у виду да је Бабушница у почетној фази развоја туризма, без регистрованих 

долазака и ноћења туриста и без категорисаних смештајних капацитета, пројекције се дају 

на основу процењеног броја посетилаца на манифестацијама представљених у поглављу 4. 

Анализа постојећег стања развоја туризма општине Бабушница.   

С обзиром да ће се ова студија спроводити у наредне четири године према 

активностима наведеним у развоју туристичких производа и Акционом плану, а уз 

категорисање смештајних капацитета, очекује се да се број посетилаца на 

манифестацијама повећа за два до три пута, а да око половина њих оствари бар једно 

ноћење. То би значило да се на крају 2025. године може очекивати минимум око 7.000 

долазака туриста и око 15.000 ноћења на територији општине Бабушница. До ове прогнозе 

се дошло на бази најпосећеније манифестације „Вурдијада“ на којој је евидентирано око 

5.000 посетилаца. Под условом да се крене са обуком физичких лица за категоризацију 

смештајних капацитета у урбаном и руралном делу општине и на пролеће отвори хотел у 

центру Бабушнице, већ у 2022. години би се могло очекивати око 2.000 долазака туриста 

који би остварили око 4.000 ноћења.  

Примењујући ценовну политику „вредност за новац“ са ослонцем на аутентичне и 

јединствене садржаје на страни туристичке понуде Бабушнице, уз истовремени раст броја 

смештајних капацитета, реално је очекивати да ће сваке следеће године у периоду 2022-

2025 раст броја долазака и ноћења бити за 25-40% већи. Применом предложених мера, 

инструмента и препорука за развој туристичких производа из овог документа, уз 

реализацију планираних инвестиционих пројеката и маркетинг стратегија, ова прогноза се 

може сматрати реалистичном.  
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10. ПЛАН КОНКУРЕНТНОСТИ СА ПРЕДЛОГОМ КЉУЧНИХ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА  

 

Маркетиншко позиционирање кључних туристичких производа Бабушнице као 

потенцијалне туристичке дестинације због текућег стања и рецесије услед пандемије 

вируса Корона, требало би посматрати у контексту „Pro-poor“ (PPT) принципа развоја 

туризма и рецесијског туризма који су корисни за локалну заједницу и туристе. Тако би се 

инфраструктура унапредила, а локалном становништву олакшао приступ финансијским 

средствима, здравственој заштити и образовању. Ефикаснијим коришћењем природних 

ресурса и културно историјског наслеђа, подигла би се атрактивност, а применом PPT 

принципа и могућности запошљавања недовољно квалификоване радне снаге и 

маргиналних група. „Pro-poor“ стратегије зависе од материјалне базе туризма, 

посвећености и интереса локалне власти, интензитета неразвијености и (не)склада у 

висини прихода у туризму. За смањење негативних ефеката, уводи се PPT концепт са 

мањим пројектима у локалним заједницама ради привлачења што више туриста. При том 

заинтересовано локално становништво постаје чинилац етносоцијалне атракције, 

организациони и рецептивни фактор (радна снага) и носилац туристичких услуга.   

Развијати туризам Бабушнице само на бази потенцијала, а без туристичких 

производа,12 уз веома скромну материјалну базу (смештајне и угоститељске капацитете, 

саобраћајнице и саобраћајна средства), је врло захтеван процес. Стога, треба унапредити 

комуналну и изградити туристичку инфраструктуру13 и супраструктуру14 изградити и 

опремити смештајне објекте, успоставити везе са центрима за снабдевање, уредити 

излетишта итд. Да би се овај процес убрзао, општина Бабушница мора да ојача 

партнерства са државом, приватним сектором, међународним, невладиним и 

хуманитарним организацијама, буде активнија у пројектима прекограничне сарадње са 

Бугарском, охрабри рад локалних удружења и сл. Партнерства су важна и за промоцију и 

                                                             
12 међузависни елеменати организовани као вредносни ланац материјалних производа и услуга, природних 

вредности и културних добара, туристичких атракција, туристичке супраструктуре и инфраструктуре. 
13 објекти за информисање, предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста:  тематски и забавни 

паркови, туристички информативни центри, центри за прихват туриста и посетилаца, одморишта, велнес 
објекти, забавно рекреативне стазе и путеви (трим стазе, стазе здравља, видиковци, панорамски путеви, 

бициклистичке стазе, пешачке стазе...), уређене обале река и језера, објекти за посматрање природних 

реткости, предах и краће задржавање туриста, авантуристичке активности. 
14 угоститељски објекти, галерије, изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са 

угоститељским и објектима спортско рекреативног садржаја или са њима чине јединствену целину. 
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финансирање културних (уметничке колоније, изложбе, књижевни сусрети, наступи 

аматерских друштава), спортских, привредних и других догађања. Са развојем 

туристичких производа и доласком туриста јавља се потреба за новим пословима (у 

области културе, забаве, рекреације, спорта, одржавања смештајних и угоститељских 

објеката, израде сувенира, рукотворина...). У маркетиншком смислу, Бабушници у време 

кризе иде у прилог и један од светских трендова, тзв. рецесијски туризам, када туристи 

траже јевтинија путовања са квалитетнијим доживљајима, па посећују дестинације где 

њихов новац вреди више, што је компаративна предност на туристичком тржишту.  

При маркетинг активностима, акценат треба ставити на промотивне стратегије 

(које креирају имиџ Бабушнице као туристичке дестинације у настајању и позитивнију 

перцепцију од досадашње) и потенцијалне туристе, коришћењем циљног маркетинга у три 

фазе (STP – segmenting, targeting, positioning):  

1. Сегментација тржишта (идентификацијом хомогених група купаца у циљу 

задовољења њихових потреба) 

2. Избор циљног тржишта (усмеравањем ка једном или више одабраних тржишних 

сегмената) 

3. Позиционирање производа (креирањем конкурентне позиције на тржишту и 

стварањем оптималног маркетинг микса, које би циљно тржиште требало да 

доживи као производ који може да задовољи његове потребе) 

Тржиште треба сегментирати на подскупове корисника услуга са заједничким 

потребама или карактеристикама и изабрати један или више сегмената на које би се 

маркетиншки циљало. Истраживањем потреба и жеља специфичних група туриста развиле 

би се и промовисале робе и услуге за задовољење сваке појединачне групе и добиле 

смернице за редизајнирање и репозиционирање производа, односно проширење тржишта 

на нове потрошачке сегменте. На бази ових активности врши се избор медија за 

промоцију туристичких производа. За Бабушницу се препоручује Стратегија сегментације 

тржишта у комбинацији са Стратегијом оријентације на тржишне сегменте који су у 

порасту и Стратегијом позиционирања туристичког производа предвиђеног за пиротски 

округ и Стару планину, а препознату Стратегијом развоја туризма РС 2016-2025. године. 

Од посебног значаја је наставак сарадње у оквиру Прекограничних програма и развојних 

пројеката са Бугарском, како би се креирали интегрисани туристички производи.  
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10.1. Кључни инвестициони пројекти на територији општине Бабушница 

 

Општина Бабушница је за потребе израде овог документа доставила План 

инвестиционих пројеката за период 2022-2025. године. Неки од наведених пројеката су 

започети али ће се вероватно дуже спроводити због нестабилне епидемијске ситуације у 

земљи и свету.  

 

Табела број 5. План инвестиционих пројеката на територији општине Баушница за 

период 2022-2025. године 

Назив инвестиционог пројекта  Време 

реализације 

Задужене 

институције 

Рок 

реализације  

Износ 

вредности 

пројекта у 

РСД 

Текући пројекти 

Санција пута Звонце -Ракита - - - - 

Планирани пројекти 

Реконструкција пута Бабушница-

Звоначка бања 

пролеће 2022. 

почетак радова 

- - - 

Реконструкција спрата у Основној 
школи „Братство“ Звонце 

- - - - 

Реконструкција Основне школе са 

домом ученика „Добринка 
Богдановић“ Стрелац 

- - - - 

Реконструкција основне школе 

„Братство“ истурено одељење у селу 

Пресека 

- - - - 

Изградња адреналин парка у центру 

Бабушнице поред Средње школе 

- - - - 

Набавка возила који би ишао путем 

где и ћира 

- - - - 

Уређење локалних сеоских путева 2022. година  - 2025. Око 

15.000.000 

Реконструкција дома ученика 

(интерната) у Основној школи 
„Светозар Марковић“ Љуберађа 

- - - - 

Уређење утврђења „Шанац“ - - - - 
Извор: Општина Бабушница; - нема података 

 

У табели бр. 5 нису приказана планирана новчана средстава, време и рокови 

реализације, који се за сада не могу предвидети јер се општина Бабушница још увек 

ослања на државне донације за неразвијене.  
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Према планираним инвестиционим пројектима општинe Бабушница, закључује се 

да је локална самоуправа препознала значај улагањa у инфраструктуру и материјалну базу 

туризма. У планираним инвестиционим пројектима у туризму кључна је обнова и 

реконструкција старих школа у власништву општине и њихова пренамена у смештајне 

капацитете. Осим инфраструктурних пројеката, планирано је уређење добро очуваног 

војног утврђења Шанац, јединственог у Југоисточној Србији, који би убрзо могао постати 

централна атракција Лужнице за туристе и посетиоце из земље и региона.  
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11. МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ БАБУШНИЦА 

 

Локална  туристичка  дестинација  има  физичке  и административне границе 

којима је дефинисано управљање њоме, али и имиџ и перцепцију који одређују њену 

тржишну конкурентност, што Бабушници посебно недостаје. Стога би ТО Бабушница уз 

помоћ ЈЛС морала интензивније да координира са свим интересним групама и локалном  

заједницом и да се  у складу са националном стратегијом развоја туризма удружи у ширу 

туристичку дестинацију са Пиротом, Димитровградом, Књажевцем (али и Белом 

Паланком) ради боље опремљености, већег обима промета, дужег боравка туриста и 

значајнијег генерисања прихода од туризма. Наиме, пракса потврђује да приоритетне 

туристичке дестинације  располажу  туристичком  ресурсном  основом  за развој и 

комерцијализацију туристичких производа, потенцијалним и реалним туристичким 

атракцијама, туристичком  инфраструктуром  и супраструктуром, која за сада на 

територији општине Бабушница није довољно заступљена. 

Од највеће важности за развој туристичке дестинације су интересне  групе  

(stakeholders) које укључују: локално становништво, посетиоце/туристе, туристичку  

привреду,  јавни сектор  и  друге заинтересоване стране.  Уравнотежење интереса свих 

„стејкхолдера“,  може се остварити применом стратегијског  планирања  и маркетинг 

концепта, при чему се морају  размотрити сви  чиниоци  у  ланцу  туристичке  понуде  

како  би  се повећала  ефикасност, профитабилност и  обезбедила  дугорочна  одрживост.15 

Управљање ланцем туристичке понуде одлучујући је чинилац стицања конкурентске 

предности.16 

 

 

 

 

                                                             
15 Zhang, X., Song, H.  and  Huang, G.  Q. (2009): „Tourism  Supply Chain Management: A new research agenda“,. 

Tourism Management 30(3), p.278-287; Véronneau, S. and Roy, J., (2009):  „Global service supply chains: An 
empirical study of current practice and challenges of a cruise line corporation“, Tourism Management 30(1), p.128-

9. Schwartz, K.,  Tapper,  R.  and  Font,  X.  (2008):  „A  sustainable  supply  chain  management  for  tour 

operators“, Journal of Sustainable Tourism 16(3), pp. 298-314 
16 Christopher, M.  (2005):  „Logistics and Supply Chain Management:  Creating Value-Adding Network“ 3rd ed, 

Harlow: Prentice-Hall. 
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Табела 6. Типови руралних туристичких дестинација 

Редни 

Број  

Тип туристичке 

дестинације  

Врста туристичке понуде Пример 

1. Руралне туристичке 

дестинације 

Опремљене са 

комплетном 
туристичком 

инфраструктуром и 

спупраструктуром. 

Смештај, угоститељство, 

забава, различити видови 

туристичких, културно-

уметничких, спортско-
рекреативних и других 

садржаја. 

Етно-село: „Дрвенград,“ на 

Мећавнику, на Мокрој Гори. 

Етно-село: „Сирогојно,“ на 

Златибору у општини 
Чајетина. 

2. Руралне туристичке 

дестинације са 

туристичком 
понудом која је 

повезана са понудом 

других видова 

туризма.  

Бањски туризам, транзитни 

туризам (коридори), 

зимски или летњи туристички 
центри, културно-историјско и 

природно наслеђе 

одређеног подручја и сл 

Село „Попадић“ у Бањи 

Врујци у општини Мионица. 

Салаш 84“, близу Новог 
Сада, на Коридору 10, 

Аутопут Е-75 

3. Руралне туристичке 

дестинације са 

наглашеном 
манифестационом 

туристичком 

понудом. 

Фестивали, такмичења, 

пољопривредни сајмови, 

вашари, смотре, различите 
колоније и сл. 

Село „Гуча“ у општини Лучани 

познато по манифестацији 

„Сабор трубача“. 
Село „Мокрин“ у општини 

Кикинда познато по 

манифестацијама „Борбе 

гускова“ 
и „Такмичење у борби 

ускршњим 

јајима.“ 

4. Излетничке руралне 

туристичке 

дестинације. 

Села у близини великих 

урбаних градских центара 

Село „Бабе“ у општини Сопот у 

Београду познато као викенд 

излетничко село. 

5. Остале руралне 

туристичке 

дестинације 

Дестинације у којима се 

пружају разне туристичке 

услуге карактеристичне за 

рурално подручје и амбијент. 
Нпр: гастрономске услуге у 

виду спремања разних домаћих 

специјалитета и сл.; 
сакупљање лековитог биља, 

(прерада и продаја чајева); 

разни курсеви за: ткање, 
плетење, кукичање; 

припремање зимнице; 

„наивно“ сликарство; јахање 

коња и сл. 

Село „Качарево“ у општини 

Панчево познато по спремању 

домаће сланине и производа од 

меса, као и манифестацији 
„Сланинијада.“ 

Село „Сирогојно“ у општини 

Чајетина на Златибору познато  
по плетењу и продаји вунених 

џемпера и других одевних 

предмета. Курсеви плетења се 
одржавају редовно за све 

заинтересоване. 

 
Извор: Вуковић М.П. (2015),  Управљачки модел за повећање конкурентности руралних туристичких 

дестинација у Србији, докторска дисертација, стр. 26., Крагујевац: Економски факултет, Универзитет у 

Крагујевцу  
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У  циљу  стварања  стратешких  основа  за управљање туристичком  дестинацијом   

анализирају се сви елементи који граде и унапређују ресурсе, ради примене оптималног 

модела за операционализацију конкурентности. Светска туристичка организација истиче 

две основне групе елемента који привлаче и задовољавају потребе туриста током боравка 

на дестинацији: атракције (оно што се „мора видети“ и  „мора  урадити“)  и  остале  

елементе  дестинације (садржаји, саобраћај, људски ресурси, имиџ и цене). Квалитет ових 

елемената директно утиче на одлуку о  посети конкретној туристичкој дестинацији.17 

Менаџмент  дестинације мора да  учврсти  партнерства и заједнички план 

управљања дестинацијом како би се: туристи  осетили  добродошлим,  угостили,  

укључили  у  „живот“ дестинације, задовољили понудом, створила профитабилна и 

перспективна туристичка привреда и користи за локалну заједницу, те заштитило  и  

унапредило  локално  окружење  и  културно  наслеђе.18 

Ефикасно управљање дестинацијом захтева:19 

 Успостављање конкурентске предности, јаког и јединственог позиционирања, тј. 

другачије понуде од конкурентских дестинација, развијајући и наглашавајући 

специфичне атракције и ресурсе, те пружање квалитетних искустава и наглашене 

вредности за новац, испуњавајући очекивања тражње кроз одговарајуће стандарде. 

 Обезбеђење туристичке одрживости уз одговарајући менаџмент и планирање, што 

омогућује да дестинација очува своје окружење и ресурсе и заштити 

атрактивности. Добрим управљањем се избегавају социјални и културни 

конфликти и штити развој туризма од негативних утицаја локалне средине. 

 Ширење користи од туризма. Дугорочне користи се остварују и кроз подршку 

локалним производима, унапређујући туризам промоцијом развоја малих бизниса, 

истраживањем потенцијала за развој уметности и занатства итд. 

 Повећање прихода. Кроз просторни развој и маркетинг према циљним тржиштима, 

може се продужити просечна дужина боравка гостију, повећати потрошња и 

смањити нежељени сезонски утицаји. 

                                                             
17 UNWTO (2007): „A Practical Guide to Tourism Destination Management“, стр. 1. 
18 Исто, стр.13.  
19 Исто стр. 9. 
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 Изградњу јаког виталног бренда кроз испоруку супериорне вредности чиме се 

повећава лојалност посетилаца и вероватноћа њиховог поновног доласка. 

За ефикасно управљање нужан је дестинацијски план управљања ради изградње 

партнерства, поверења и посвећености који садржи програм и план акције са акцентом на: 

 Интегрисање активности 

 Потврђивање и јачање веза између стратегије и акције 

 Примени знања из области управљања и пројектног планирања 

 Евиденцији заснованој на базама и искуствима ради унапређења промоције и 

менаџмента. 

 Имајући у виду све претходно изнето, предлаже се да Радна група формирана за 

израду ове студије, уз одговарајућу материјалну и нематеријалну накнаду, настави са 

радом до истека Акционог плана овог документа 2025. године, као Група за управљање 

Бабушницом као туристичком дестинацијом, уз подршку спољног сарадника (консултанта 

за туризам). Послови и радни задаци Групе би укључивали: подршку, помоћ и мониторинг 

при спровођењу Акционог плана из ове студије на бази Стратегије развоја туризма 

Републике Србије и стратешких локалних докумената општине, као и предлагање 

програма мера за подстицање развоја туризма, интензивирање туристичке понуде и 

конкурентности дестинације и праћење активности ТО Бабушница.   
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12. ЗАКЉУЧАК  

 

Вредно и очувано природно и културно историјско материјално и нематеријално 

наслеђе у општини Бабушница до сада је само мањим делом туристички валоризовано док 

је Звоначка бања била у функцији. Стога је Просторни план општине Бабушница у оквиру 

планско - програмских развојних мера предвидео израду Програма развоја туризма и 

активирање природних и културних ресурса за потребе туризма. Израда, усвајање а 

посебно спровођење активности приказаних у овој студији са акционим планом општине 

Бабушница 2022-2025, кључни је корак у креирању туристичке политике која треба да 

повећа видљивост, изгради тржишну позицију туристичке дестинације у настајању, 

подстакне сарадњу јавног и приватног сектора, повезивање, умрежавање и пограничну 

сарадњу са општинама у Бугарској. Овај документ представља оквир стратешког и 

планског развоја туризма са реалним циљевима, конкретним активностима, предлозима и 

смерницама за формирање туристичке понуде општине Бабушница у оквиру шире 

туристичке дестинације „Стара планина“ (са градом Пиротом и општинама Књажевац и 

Димитровград), на бази кључних туристичких производа (планинског, руралног, 

манифестационог, етнотуризма и туризма специјалних интересовања), према Стратегији 

развоја туризма Републике Србије 2016-2025.  

Да би се развој туризма Лужничког краја снажније покренуо потребно је 

селектовати и валоризовати потенцијале и ресурсе, а затим их трансформисати у 

специфичне одрживе комерцијалне туристичке производе и представити их локалном 

становништву, посетиоцима и потенцијалним туристима. Од највећег приоритета су 

Звоначка бања као природна вредност и јединствено војно утврђење „Шанац“, као 

културно наслеђе. Међутим, док Звоначка бања захтева дугорочна капитална улагања у 

лечилишни и Spa&Wellness туризам, војно утврђење „Шанац“ би брзо могло постати 

централна туристичка атракција забавно едукативног карактера на тему војног наслеђа 

која би покренула друге комплементарне активности и садржаје. За то је неопходно 

урадити Студију туристичке валоризације утврђења „Шанац“.  

Туристичку понуду треба базирати на традиционалној локалној култури у споју са 

природом, нагласити идентитет, изградити туристички имиџ и креирати доживљај, како 

би се формирао ланац вредности а туристички производи интегрисали. У том смислу, 
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секторско повезивање туризма са привредним (пољопривреда, занатство, саобраћај...) и 

непривредним делатностима (култура, образовање, спорт, екологија...), приватним, јавним 

и цивилним сектором, укључило би више актера у формирање туристичке понуде. 

Међутим, предуслов за покретање туризма као профитабилног бизниса су смештајни 

капацити, односно, завршетак изградње хотела, глампинга или мини кампа и повећање 

броја лежаја у приватном смештају (собама, апартманима, кућама, сеоским туристичким 

домаћинствима...). У светлу пандемије и нових трендова туристичке тражње отварају се 

могућности за активности на отвореном у оквиру производа специјалних интересовања 

(пешачење, планинарење, бициклизам, планински бициклизам, брање лековитог и 

зачинског биља и печурака, посматрање птица, оријентиринг, радионице у природи, фото 

сафари, зип лајн…). 

На бази већ етаблиране манифестације„Вурдијада“, могу се унапредити постојећи и 

развити нови занимљиви садржаји, тим пре што је код надлежног органа за послове 

интелектуалне својине  започета процедура регистровања географске ознаке, млечног 

производа – вурда. 

Обуке локалног становништва ради покретања малог бизниса у туризму - пружања 

услуга смештаја и исхране у приватном власништву, увођења стандарда, категорисања 

смештајних објеката, евиденције на порталу еТуриста и иновирања садржаја примарних 

туристичких производа, подигле би ниво свести локалног становништва о значају туризма 

за економски раст и развој општине Бабушница, унапредиле знања и вештине запослених 

и повећале број заинтересованих за рад у туризму. 

С обзиром на велики утицај пандемије на туристичка кретања и искуства током и 

после претходних светских криза, треба сагледати могућност примене рецесијског 

туризма на бази „pro-poor“ (PPT) стратегије развоја туризма која се заснива на мањим 

пројектима у неразвијеним локалним заједницама. За процену ефикасности овог модела 

неопходно је урадити Студију изводљивости, односно оправданости примене ове 

стратегије на простору општине Бабушница. 

 

 

 



АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

Општи циљ/ Стратешки циљ1 : Одрживи економски развој заснован на развоју туризма 

Оперативни 

циљ 

Мера Активност/Пројекат  Одговорне 

институције  

Време 

реализације/ 

Крајњи  Рок  

Индикатор  Извори 

финансирања 

1.1.Одрживи 

развој туризма и 

предузетништва 

у туризму 

1.1.1.Подстицање 

инфраструктуре 

и 

супратструктуре 

у туризму и  

руралном 

туризму 

1.Извршити 

реконструкцију пута 

Бабушница-Звоначка 
бања 

Општина 

Бабушница 

2022 Реконструисан 

пут Бабушница-

Звоначка бања 

Општина 

Бабушница 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

2.Извршити 
реконструкцију 

спрата у ОШ 

„Братство“ Звонце за 
потребе туризма 

Општина 
Бабушница 

2022-2024 Реконструисан 
спрат у ОШ 

„Братство“ 

Звонце 

Општина 
Бабушница 

Министарство 

за бригу о селу 

3.Извршити 

реконструкцију ОШ 

са домом ученика 
„Добринка 

Богдановић“ у селу 

Стрелац за потребе 
туризма 

Општина 

Бабушница 

2022-2024 Реконструисана 

ОШ са домом 

ученика 
„Добринка 

Богдановић“ у 

селу Стрелац за 
потребе туризма 

Општина 

Бабушница 

Министарство 
за бригу о селу 

3.Извршити 

реконструкцију ОШ 

„Братство“ истурено 
одељење у селу 

Пресека за потребе 

туризма 

Општина 

Бабушница 

2022-2024 Реконструисана  

ОШ „Братство“ 

истурено 
одељење у селу 

Пресека за 

потребе туризма 

Општина 

Бабушница 

Министарство 
за бригу о селу 

4.Извршити 
реконструкцију дома 

ученика (интерната) у 

ОШ „Светозар 
Марковић“ Љуберађа 

за потребе туризма 

Општина 
Бабушница 

2022-2024 Реконструисан 
дом ученика 

(интернат) у ОШ 

„Светозар 
Марковић“ 

Љуберађа за 

Општина 
Бабушница 

Министарство 

за бригу у селу 
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потребе туризма 

5.Изградити 
адреналин парк у 

центру Бабушнице 

поред Средње школе 

Општина 
Бабушница 

2022-2023 Изграђен 
адреналин парк у 

центру 

Бабушнице поред 
Средње школе 

Општина 
Бабушница 

МТТ 

Средства 
донатора 

6.Набавити возила 

(мини бус или воз на 

точковима који могу 
проћи кроз уске 

тунеле), који би ишао 

путем где је ишао воз 
ћира (релација 

Ракита-Поганово)  

Општина 

Бабушница 

Општина 
Димиторвград 

2023-2024 Набављено 

возило(мини бус 

или воз на 
точковима) које 

саобраћа путем 

где је ишао воз 
ћира (релација 

Ракита-Поганово)  

Општина 

Бабушница 

Општина 
Димиторвград 

Средства 

донатора  
Фондови кроз 

пројекте 

прекограничне 

сарадње 

7.Уредити локалне 

сеоске путеве 

Општина 

Бабушница 

 

2022-2025 Уређени локални 

сеоски путеви 

Општина 

Бабушница 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

8.Уредити војно 
утврђење „Шанац“ 

као туристичку 

атракцију забавно 
едукативног 

карактера на тему 

војног наслеђа 

Општина 
Бабушница 

Предузетници 

Удружења 

2022-2025 Уређено војно 
утврђење 

„Шанац“ као 

туристичка 
атракција забавно 

едукативног 

карактера на тему 

војног наслеђа 

Општина 
Бабушница 

Министарство 

одбране РС 
МТТ 

Предузетници 

Фондови кроз 

пројекте 
прекограничне 

сарадње 

Средства 
донатора 

9.Асфалтирати пут до 

војног утврђења 

Општина 

Бабушница 

2022 Асфалтиран пут 

до војног 

Општина 

Бабушница 
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„Шанац“  утврђења„Шанац“  

10.Поред војног  
утврђења „Шанац“ на 

општинској парцели 

подићи камп насеље 
са пратећом 

инфраструктуром 

Општина 
Бабушница 

 

2022-2023 Постоји камп 
насеље са 

пратећом 

инфраструктуром 
у непосредној 

близини војног 

утврђења„Шанац“ 

Општина 
Бабушница 

 

11.Набавити опрему и 
иинсталирати „Zipp 

line“ на пригодном 

атрактивном месту  

Општина 
Бабушница 

ТО Бабушница 

2024-2025 Постоји „Zipp 
line“ на 

територији 

Бабушнице 

Општина 
Бабушница 

МТТ 

Средства 
донатора 

12.Уредити објекте за 

пружање услуга 

ловцима и 
информисање туриста 

у сарадњи са 

Ловачким  
удружењем 

„Лужница“- 

Бабушница. 

Општина 

Бабушница 

Ловачко  
удружење 

„Лужница“ из 

Бабушнице 

2023-2025 Уређени објекти 

за пружање 

услуга ловцима и 
информисање 

туриста  

Општина 

Бабушница 

Ловачко  
удружење 

„Лужница“ 

Средства 
донатора  

13.Реновирати куће у 
стилу народног 

градитељства, а 

амбијенталне целине 
претворити у 

изложбене или 

дегустационе центре 

за пробу и продају 
локалних производа 

од млека, меда, воћа, 

поврћа, лековитог 
биља и ракија.    

 

Општина 
Бабушница 

Предузетници 

Удружења 
Физичка лица у 

чијем 

власништву се 

налазе старе 
куће 

Пољопривредна 

газдинстава 

2023-2025 Реновиране куће 
у стилу народног 

градитељства, а 

амбијенталне 
целине 

претворене у 

изложбене/ 

дегустационе 
центре за пробу и 

продају локалних 

производи од 
млека, меда, воћа, 

поврћа, лековитог 

биља и ракија.    

Општина 
Бабушница 

МТТ 

Средства 
донатора 

Предузетници 
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14.Трасирати, 
очистити и 

обележити пешачке 

стазе под називом 

„Бистре воде“ које би 
водиле до водопада, 

клисура и пећина на 

простору општине 
Бабушница.   

Општина 
Бабушница 

Удружења 

2022-2023 Трасиране, 
очишћене и 

обележене 

пешачке стазе под 

називом „Бистре 
воде“ које воде до 

водопада, клисура 

и пећина на 
простору 

општине 

Бабушница  

Општина 
Бабушница 

Средства 

донатора 

15.Уредити 
(очистити, осветлити 

и обележити) 

видиковац на месту 
Широки пут са 

мобилијаром за 

седење, кантама за 

отпатке, инфо 
таблама 

Општина 
Бабушница 

 

2022-2023 Уређен, очишћен, 
осветљен и 

обележен 

видиковац на 
месту Широки 

пут са 

мобилијаром за 

седење, кантама 
за отпатке, инфо 

таблама 

Општина 
Бабушница 

 

16.Финансијски 
подстаћи физичка 

лица да уреде 

простор и смештај у 

домаћој радиности 
(собе, куће, 

апартмане), СТД или 

глампинг смештај у 
брдско планинском 

подручју где се може 

прићи путничким 
возилима  

Општина 
Бабушница 

Пољопривредна 

газдинства 

Физичка лица 
која пружају 

услуге 

смештаја 

2022-2024 Повећан број 
физичких лица 

која издају услуге 

смештаја у 

домаћој 
радиности (собе, 

куће, апартмани), 

СТД и у глампинг 
смештају 

Општина 
Бабушница 

МТТ – кредитна 

средства 

ИПАРД 
средства  

17. Инвестирати и 

спровести мере у вези 

са: водоснабдевањем, 

 2022-2025 У селима 

Горчинце, Стол, 

Љуберађа, Звонце 

Општина 

Бабушница 

Министарство 
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изградњом прилазних 
путева, интернетом, 

здравственом 

службом, хигијеном 

кућа, уређеношћу 
дворишта и окућница 

и одношењем смећа, 

отварањем 
трговинских и 

занатских радњи, 

стакленика и 

пластеника у селима: 
Горчинце, Стол, 

Љуберађа, Звонце и 

Звоначка бања 

и Звоначка бања 
решена питања 

водоснабдевања, 

изграђени 

прилазни путеви, 
успостављен 

интернет, 

здравствена 
служба, уређена 

дворишта и 

окућница,  

решена питања 
одношења смећа, 

отворене 

трговинске и 
занатске радње, 

постављени 

стакленици и 
пластеници 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре 

Средства 

донатора  

1.1.2.Подстицање 

развоја 

предузетништва 
кроз обуку 

физичких лица 

која издају 

смештај у 

урбаним и 

руралним 

деловима 

општине 

Спровести обуку 

локалног 

становништва о 
уређењу, опремању и 

категоризацији 

објеката у домаћој 
радиности (собе, 

куће, апартмани) и 

сеоским туристичким 

домаћинствима и 
подизању свести 

мештана о 

диверсификацији 
пољопривредних 

производа кроз 

туризам (развој 

руралног и туризма 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Предузетници 

Удружења 

Консултанти 

2022 Обучено локално 

становништво  

спремно за 
категоризацију 

објеката у 

домаћој 
радиности (собе, 

куће, апартмани) 

и сеоским 

туристичким 
домаћинствима,  

као и за развој 

руралног и 
туризма 

специјалних 

интересовања  

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
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специјалних 
интересовања) 

Обучити инструкторе 

који ће радити на 

„Zipp line“ 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Предузетници 

Удружења 

Консултанти 

2023 Обучени 

инструктори за 

рад на „Zipp line“ 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
 

Посебан циљ 1 Стратешки циљ 2:  Креирање атрактивне туристичке понуде 

Оперативни 

циљ 

Мера Активност/Пројекат  Одговорне 

институције  

Време 

реализације/ 

Крајњи  Рок  

Индикатор  Извори 

финансирања 

2.1.Развој 

туристичких 

производа 

2.1.1.Јачање 

атрактивности 

и 

конкурентности   

туристичких 

производа 

1.Обогатити 

програмске 

активности 
манифестације 

„Вурдијада“ 

садржајима за 

учеснике који би се 
на јавном конкурсу 

такмичили за награду 

на тему - Вурда благо 
Лужничког краја. 

Учесници би 

приказали како се на  

традиционални начин 
припрема и служи 

вурда. Организовати 

такмичење за најбољу 
песму или причу на 

лужничком дијалекту 

на тему гастрономије. 
На првој наредној 

Вурдијати 

представити маскоту 

и маркетиншки 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Предузетници 

Удружења 

 

2022-2025 Повећана 

атрактивност 

манифестације 
Вурдијада новим 

програмским 

активностима 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
МТТ 

ЕУ и 

прекогранични 

фондови 
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слоган 
манифестације. 

Организовати 

„Свадбу Лужнице“ на 

којој одрасли и деца 
симулирају лужничке 

свадбене обичаје уз 

свадбарска јела која 
припремају и продају 

локални угоститељи. 

У госте позвати и 

децу из Бугарске и 
Северне Македоније 

која би представила 

своје традиционалне 
песме и игре. 

2. Израдити Студију 

о побољшању 

квалитета 
манифестације 

„Вурдијада“ и 

Студију туристичке 
валоризације војног 

утврђења „Шанац“ 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Консултанти 

Удружења 

 

2022 Израђена Студија 

о побољшању 

квалитета 
манифестације 

„Вурдијада“ и 

Студија 
туристичке 

валоризације 

војног утврђења 
„Шанац“ 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Програм 

прекограничне 

сарадње Србија 
- Бугарска 

3. Увести награду за 

најбољу 

интерпретацију и 
симулацију 

припремања 

традиционалног 
гастрономског 

специјалитета у 

оквиру Дечијег 

образовно - 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Удружења 

Пољопривредна 

газдинства 
Предузетници 

2022-2025 Уведена нова 

програмска 

активност у 
оквиру Дечјег 

образовно - 

истраживачког 
кампа у Стрелцу 

у чијем 

презентовању 

учествују деца из 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Програм 

прекограничне 

сарадње  
Средства 

донатора 
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истраживачког кампа 
у Стрелцу у чијем 

презентовању би 

учествовала и деца из 

Србије и региона. 

Србије и региона. 

4.Проширити 

манифестацију 

ЛУФЕС локалним 

забављачима, 
рецитаторима 

комичарима и 

глумцима који би на 
локалном дијалекту 

изводили текстове 

песама, прича и сл.  
На манифестацију 

позвати и друге 

општине које негују 

локални дијалект као 
и учеснике и госте са 

КиМ, из Бугарске, 

Северне Македоније 
и околних земаља 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 

Удружења 
Дом културе 

Бабушница  

2022-2025 Уведена нова 

програмска 

активност у 

манифестацију 
ЛУФЕС локалним 

забављачима, 

рецитаторима 
комичарима и 

глумцима који би 

на локалном 
дијалекту 

изводили 

текстове песама, 

прича и сл. На 
манифестацији 

учестују извођачи 

и гости са КиМ, 
из Бугарске, 

Северне 

Македоније и  
околних земаља  

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 

МТТ 
Министарство 

културе  

Програм 
прекограничне 

сарадње  

Средства 
донатора 

5. Увести нову 

манифестацију - 

Новогодишњи базар 
од 28. до 31. 

децембра са дочеком 

Нове године у центру 
Бабушнице. 

Општина 

Бабушница 

ТО Бабушница 
Удружења 

Дом културе 

Бабушница 
Предузетници  

2022-2025 Сваке године се 

одржава 

Новогодишњи 
базар од 28. до 31. 

децембра са 

дочеком Нове 
године у центру 

Бабушнице. 

Општина 

Бабушница 

 

2.2. Повећати 

број долазака и 

2.2.1. Увођење 

интерактивних 

1. Организовати 

такмичење  и 

Општина 

Бабушница 

2022-2025 Уведене 

радионице и 

Општина 

Бабушница 
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ноћења туриста 

у Бабушници 

садржаја у 

туристичку 

понуду општине 

Бабушница 

радионице под 
називом „Покажи шта 

знаш“ на 

манифестацији 

„Пантелеј у 
Горчинцу“ . 

Анимирати  

произвођаче ракије и 
сукане банице из 

општина пиротског 

округа где би се 

бирала најбоља 
ракија и сукана 

баница. Културни 

програм обогатити 
дечијим фолклорним 

и музичким групама 

са интерактивним 
радионицама из 

области културног 

наслеђа из града 

Пирота, општина 
пиротског округа и 

пограничног 

подручја, како би се 
привукао већи број 

посетилаца 

ТО Бабушница 
Удружења 

Предузетници 

такмичења  под 
називом „Покажи 

шта знаш“ на 

манифестацији 

„Пантелеј у 
Горчинцу“ са 

садржајима 

приказаним у 
колони 

Активности/ 

Пројекти 

Општина Пирот 
Пограничне 

општине у 

Бугарској  

Средства 
донатора 

2. Увести нове 

садржаје у оквиру 
Првомајског излета 2. 

маја на Шанцу – који 

се проширује на два 
дана. Нови дводневни 

садржаји су: часови 

из стреличарства 

(гађање из лука 

Општина 

Бабушница 
ТО Бабушница 

Удружења 

Предузетници 

2022-2025 Уведени нови 

интерактивни  
садржаји у оквиру 

Првомајског 

излета 2. маја на 
Шанцу – који се 

проширује на два 

дана. Садржаји 

описани у колони 

Општина 

Бабушница 
Пограничне 

општине у 

Бугарској  
Средства 

донатора 
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стрелом), Лужнички 
мегдан, Потрага за 

скривеним благом у 

војном утврђењу и 

авантуре на 
импровизованом 

војном полигону. На 

изнајмљеним 
штандовима нудити 

(продавати) војничку 

храна коју би 

припремили 
угоститељи из 

Бабушнице и околине 

као и пограничног 
појаса са Бугарском   

Активности/ 
Пројекти 

Посебан циљ 2 /Стратешки циљ 3/: Препознатљивост Бабушнице као туристичке дестинације 

Оперативни 

циљ 
Мера Активност/Пројекат  Одговорне 

институције  
Време 

реализације/ 

Крајњи  Рок  

Индикатор  Извори 

финансирања 

3.1.Изградња 

имиџа општине 

3.1.1. 

Подстицање 

промотивних 

активности у 

туризму 

1.Осмислити 

програме 
промотивних 

активности за 

целокупну 
туристичку понуду 

према производима и 

каналима 

дистрибуције.  
Увести 

мултимедијалну и 

дигиталну  
презентацију, 

појачати 

заступљеност и 
активности на 

Општина 

Бабушница 
ТО Бабушнице  

Дом културе 

Удружења 
 

2022-2025 Израђен план 

промотивних 
активности  за 

целокупну 

туристичку 
понуду према 

туристичким 

производима и 

каналима 
дистрибуције. 

Повећана 

заступљеност 
туристичке 

понуде 

Бабушнице  на 
друштвеним 

Општина 

Бабушница 
Средства 

донатора 
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друштвеним 
мрежама, блоговима 

и осталим 

електронским 

медијима.   

мрежама, 
блоговима и 

осталим 

електронским 

медијима 
Израђена нова 

интернет 

презентација ТО   

3.1.2. Брендирање 

појединих 

производа 

1.Брендирати вурду 
као производ са 

ознаком географског 

порекла и квалитета  
 

Општина 
Бабушница 

ТО Бабушнице  

2022 Брендирна вурда  
са ознаком 

географског 

порекла  

Општина 
Бабушница 

 

 



ПОПИС СЛИКА, ТАБЕЛА И ГРАФИКОНА 

 

ПОПИС СЛИКА  

Слика број 1. Географски положај општине Бабушница 

Слика број 2: СРП „Венерина падина“ 

Слика број 3. Јама Безданка, Пресека 

Слика број 4. Планинарске стазе Лужнице 

Слика број 5. Војно утврђење Шанац 

Слика број 6. Манастир Св. Петка Горчинци 

Слика број 7. Некадашњи занатски центар у Љуберађи 

Слика број 8. Лужничка вурда 

Слика број 9. Слике са манифестације „Вурдијада“, 

„Тодорова субота“, „Дечији образовно-истраживачки 

камп у Стрелцу“ и  „ЛУФЕСТ“ 

Слика број 10. Врсте глампинга - основни преглед 

типова објеката 

 

 

ПОПИС ТАБЕЛА 

Табела број 1. Број посетилаца на манифестацијама у 

Бабушници 

Табела број 2. Очекивани период могућег развоја 

туристичких производа на територији општине 

Бабушница 

Табела број 3. Календар манифестација на простору 

општине Бабушница  

Табела број 4. Преглед стратешких и оперативних 

циљева у туризму општине Бабушница и мере за 

њихову реализацију 

Табела број 5. План инвестиционих пројеката на 

територији општине Баушница 2022-2025. године 

 

 
ПОПИС ГРАФИКОНА 

Графикон број 1. Потенцијални и приоритетни 

туристички производи на територији општине 

Бабушница  
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