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УВОД 

 

 
 Спортско рекреативни центар Планинарски дом у Дојкинцима (43° 13' 55.61" N 22° 

46' 52.56" E ) налази се на 900 метара надморске висине, удаљен је 38 км од Пирота и 

смештен  у непосредној близини села Дојкинаца. Овај дом направљен је реконструкцијом 

бивше војне карауле, лоциран поред Дојкиначке реке, у самом срцу Старе планине. У 

питању је веома солидно грађена камена  кућа чијом се реконструкцијом и доградњом  

допринело формирању модерног спортско-рекреативног центра са завидним бројем 

смештајних капацитета и побољшаним условима коришћења.  

 

 С обзиром на изузетно атрактивну и приступачну локацију спортско-рекреативног 

центра могућ је развој различитих видова туризма. Због тога се први део овог документа 

бави основним географским, историјским и природним карактеристикама поднебља на 

коме се налази објекат, анализира туристичку понуду, сагледава расположивост 

смештајних капацитета, уз посебан осврт на могућности развоја спортско рекреативног 

туризма, превасходно за потребе младих.  У другом делу спроведена је анализа 

финансијског пословања уз посебан осврт  на одржавање здравог финансијског стања и 

одржавање текуће ликвидности објекта. 

 

 Реконструкција поменутог објекта финансирана је средствима ЕУ, а у оквиру 

пројекта „Потенцијал прекограничне сарадње као основа одрживог развоја“ који општина 

Пирот реализује по другом позиву прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Партнери 

општине Пирот на пројекту су општина Вршец и фондација „Мontana- tomorrow“ из 

Бугарске и удружење „Звоно“ из Пирота. Реализацијом поменутог пројекта доприноси се 

побољшању социјалне инфраструктуре у општинама Вршец и Пирот у области 

образовања, развоја спорта и јачања територијалне кохезије, конкурентности и 

одрживости прекограничног региона.  

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/map/#lt=43.232115&ln=22.781267&z=4&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=43.232115&ln=22.781267&z=4&k=2
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И САОБРАЋАЈНА 

ПОВЕЗАНОСТ 
 

 

 

 Стара планина се пружа уз српско – бугарску границу, од Вршке Чуке (Зајечар) на 

северу, до Димитровграда на југу, а њен венац протеже се у дужини од око 100 км, не 

силазећи у свом средњем делу (око Миџора 2169 м) испод 1500 м. Простире се на 

територији следећих општина, а то су: Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитроград са 

бројним врховима на њеном гребену који се налазе изнад 1700 м. Стара планина је 

проглашена парком природе 1997. године и тиме су сви резервати и споменици природе 

стављени под јединствену заштиту државе. Укупна заштићена површина је 142219,64 hа. 

Стара планина са разноврсним геоморфолошким особинама чини јединствени комплекс 

екосистема који пружају повољне услове за постојање високе биолошке разноврсности 

живог света.  

 

 
Стара планина 

 

 Село Дојкинци у чијој се близини налази будући спортско рекреативни центар 

налази се 38 км на свероистоку од Пирота, на територији Парка природе „Стара планина“, 

у подручју званом Горњи Висок. Кроз село протиче Дојкиначка река која настаје од 

бројних потока и сливова. У приличној мери село је задржало изглед од пре 150 година са 

карактеристичним изгледом кућа изграђеним у етно стилу и са специфичним 

архитектонским садржајем.  У околини самог села постоје седам воденица од којих неке и 

данас раде, а на улазу у село налази се црква Светог Ђорђа из 15. века. Данас у селу живи 

нешто испод 200 становника, док је давне 1948. године тај број био нешто изнад 1000. 
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Међутим, процес индустријализације након другог светког рата уз отежане услове живота 

на рада на селу утицали на миграцију становништва, повећење морталитета и стварање 

неповољне демограске структуре становништва. Последица ових процеса је константна 

депопулација становништва која у последњим годинама нарочито долази до изражаја.  

 

Село Дојкинци 

 

Спортско рекреативни центар Планинарски дом лоциран је на око двестотине 

метара узводно од села Дојкинаца, између пута који води ка Арбињу и Дојкиначке реке, 

на плацу од око 1500 м2. До њега се стиже асфалтним путем од Пирота преко села 

Височке Ржане, викенд насеља Врела, села Брлога и села Дојкинаца. Релативно лако га је 

пронаћи јер је смештен уз сам асфалтни пут, на излазу из села. Изузетно повољна локација 

објекта привлачила је велики број туриста из године у годину због чега је локална 

самоуправа одлучила да купи објекат од Дирекције за имовину РС са циљем да исти 

послужи за развој спортско рекреативног и планинског туризма. 

 

 

Спортско рекреативни центар планинарски дом Дојкинци 
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ИСТОРИЈАТ СЕЛА ДОЈКИНАЦА И СПОРТСКО 

РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ПЛАНИНАРСКИ ДОМ  

 

 
 О времену постанка села Дојкинаца не постоје поуздани писани трагови па га је 

тешко одредити са поузданошћу. Први пут се село спомиње 1576. године у турским 

дефтерима. Са друге стране, историјско памћење становника Старе планине не иде далеко 

у прошлост. Сећања данашњег становништва не иду даље од друге половине 19. века и 

једва да прелазе временску границу ослобођења од Турака.  

 

 Потешкоће у прикупљању историјских података произилазе и из чињенице што је 

село током времена мењало своју локацију. Сведоци промене локације су црква и гробље, 

који су од села удаљени скоро 2км низводно. Измештање села се по казивању мештана 

десило три пута. Прво насеље налазило се на простору у непосредној близини цркве на 

месту званом Подстрана. На овој локацији је и место звано Селиште где се и данас назиру 

остаци зидова некадашњег насеља. Следећа локација села је низводно, на десној обали 

Дојкиначке реке, изнад села Брлог, на месту званом Старо село. Постоје многобројна 

нагађања разлога због којих је село измештано. Може се претпоставити да су се она 

десила за време Турака, а разлози могу бити куга која је задесила овај крај 1723. године, 

као и Турска одмазда 1740. године, када су запаљена 140 насеља у пиротском округу. 

Могуће је и да су Турци за време Првог и Другог српског устанка, у још неослобођене 

крајеве Србије међу којима је био и пиротски, вршили страшан терор, те су нагнали 

становништво да мења локацију. Но, ипак сва ова измештања села су се десила у пречнику 

од око 3 км што наводи на прихватљивији закључак да су вероватно природне околности 

попут плављења реке узроковали миграцију становништва и њихових домаћинстава. Око 

1830. године село добија сталну локацију на којој се и данас налази.  

 

 

 Зграда спортско рекреативног центра Планинарски дом – некадашња војна караула, 

грађена је 1950. године за потребе граничних јединица ЈНА. До 1977. године је коришћена 

наменски, а онда се војска повукла. Објекат је поново коришћен од стране граничара 1988. 

године када је реновирана зграда карауле у Јеловици. 1994. године планинарско друштво 

"Видлич" из Пирота, уз сагласност Граничног батаљона и Гарнизона Пирот, са 

Министарством Одбране СЦГ склапило је уговор о коришћењу објекта за потребе 

планинарског дома. Објекат је саниран и припремљен за потребе планинарског спорта 

(групна спаваона са двадесет кревета, трпезарија, кухиња, помоћни објекат и пољски wc). 

До 2015. године овде су поред планинара, боравила и деца предшколског и школског 

узраста, студенти, мото клубови, културно-уметничка друштва, уметници разних профила, 

синдикати и појединачни излетници који планину воле и којима је овај објекат био база за 

обилазак Старе планинеи њених природних лепота. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ 

 

 

 

Програм 

IPA програм прекограничне сарадње 

Бугарска – Србија 

 

Назив пројекта 

Потенцијал прекограничне сарадње као 

основа одрживог развоја – Реконструкција 

објекта „Карауле“ у селу Дојкинци 

 

Водећи партнер 

 

Општина Вршец 

 

Остали партнери 

Општина Пирот, Фондација „Монтана - 

сутра“, Удружење „Звоно“ Пирот 

 

Трајање пројекта 

 

18 месеци 

 

Вредност пројекта 

Укупна вредност 612.602,53 EUR 

Општина Вршец 347.088,72  EUR 

Општина Пирот 208.638,23 EUR 

Фондација „Монтана – сутра“ 39.814,11 

EUR 

Удружење „Звоно“ Пирот 17.061,47 EUR 

 

 

Пословно име 

Спортско – рекреативни центар 

„Дојкинци“ 

 

Седиште 

 

Дојкинци, општина Пирот 

 

Адреса 

 

Село Дојкинци, општина Пирот 

 

Матични број 

  
07131674 

 

ПИБ 

  

100386203 

 

Web адреса 

 

www.pirot.rs 

 

Е-mail адреса 

 

proffice@pirot.rs 

 

Делатност  (шифра, опис) 

9311 Делатност спортских објеката  

 

Број запослених 

 

5 

 

Вредност изградње објекта 

 

21.900.000 дин. 

http://www.pirot.rs/
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СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ  У 

ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ГОРЊЕГ ВИСОКА 

 

 Последњих неколико година Стара планина на подручју Горњег висока постаје 

веома интересантно подручје које пружа бројне могућности за различите спортско-

рекреативне садржаје. У прилог томе говори и популараност спортско авантуристичке 

трке        која окупља све већи број такмичара из године у годину и преставља посебан 

изазов за све учеснике будући да је основни циљ трке попети се што више пута до 

планинског врха Копрен за 24 сата. Трка се одвија у два одвојена спорта, планинарење и 

брдски бициклизам, и у две категорије expert и hobi. Поред ове трке треба поменути и 

мушку и женску авантуристичку трку која има спортску и рекреативну категорију, с тим 

што је дужина стазе за жене 24 км, а за мушкарце 32 км.  

 

  

Такође, значајна манифестација која промовише Стару планину и пиротски крај је 

и „Ендуро Стара планина - кров Србије“ коју у сарадњи са општином Пирот организује 

Мото клуб Пирот. Поред ње промоцији овог краја доприноси и организовање 

међународног омладинског кампа који окупља омладинце из свих крајева света и који 

поред упознавања природних лепота Старе планине помажу мештанима села Дојкинце 

обављајући различите врсте послова на уређењу и улепшавању села. На крају не би било 

излишно не поменути и организовање рафтинг и кањонинг Височицом који почиње од 

викенд насеља Врела и завршава се на уливу Височице у Завојско језеро, односно у селу 

Паклештици. 

 

Заједничко за све ове трке, изузев рафтинга, је то што је место њиховог почетка и 

циља, као и одседање учесника на локацији будућег спортско рекреативног центра - 

Планинарског дома чиме се оправдава значај његове реконструкције. 
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ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 
 

 

 Непрегледни пашњаци, прелепи планински врхови, кристално чисте реке, 

нетакнута природа, богатсво биљног и животињског света само су неки од епитета који 

дочаравају лепоте Старе планине и околине села Дојкинаца. На око осам километара од 

села удаљен је строги природни резерват високопланинске смрче „Арбиње“, строги 

природни резерват „Браткова страна“ (1943 м) станиште великог тетреба и 

високопланинске заједнице смрче, ниске клеке и боровнице, строги природни резерват 

„Вражја глава“ (1935 м) станиште планинског јавора и букве, строги природни резерват 

„Три чуке“ (1933 м) станиште ендемичне врсте бора кривуља, смрче, ниске клеке и 

боровнице, и строги природни резерват „Копрен“ (1965 м) станиште биљке росуље. 

 

 Дојкиначка река у дужини од 26 км представља један од најлепших речних токова у 

Србији, са пуно шареноликости и мноштвом каскада и водопада. Међу водопадима тог 

подручја посебно се по својој лепоти и импозантности издвајају водопад Тупавица и 

Копренски водопад. Водопад Тупавица налази се на 1050 метара надморске висине и 

његова права лепота може се видети у пролећним данима када вода интензивно навире са 

око 15 м висине преко црвенкастих стена. У летњим и сушним данима често се дешава да 

вода само каппље преко стена. Највиши водопад у том пределу је Копренски водопад чије 

се подножје налази на 1650 метара надморске висине, а врх на 1820 метара. Водопад је 

висок 103 метара, састоји се од неколико каскада, а просечан пад му је 56,4 степена. 

 

Водопад Тупавица    Копренски водопад 
 

 Изван атара села Дојкинаца могуће је обићи и друге природне знаменитости 

Горњег висока, а то су: извориште Врело, Славињско грло, Росомачке лонце-клисуру, 

пећину и кањон Владикине плоче, а подножју Владикиних плоча и Завојско језеро. 

 

 Специфича географски положај, разноврсност геолошке подлоге, надморска висина 

и историјски развој флоре и вегетације, утицали су на изузетну разноликост биљног света 

овог подручја на коме се налази више од хиљаду различитих врста биљака, од којих преко 

сто представљају ендемитете. Богатство вегетације се огледа кроз разноврсност 

жбунастих, шумских, ливадских, пашњачких и тресавских заједница. 
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 Што се животињског света тиче могу се срести следеће врсте птица: тетреб, кога 

има још само на Тари, бели и сури орао, дропља, сова и др. У овом делу има укупно 160 

врста птица, а од тога 92 се воде као пиродана реткост. Од других животињских врста ту 

су присутни медвед, срна, дивља свиња, јелен лопатар, видра, дивокоза, вук, лисица, и др. 

 

 Подручје карактерише умерено континентална клима са модификацијама у односу 

на надморску висину и положај планине. Под снегом је скоро пет месеци годишње и то на 

висини од 1100 до 1900 метара. 
 

ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ГОРЊЕГ ВИСОКА 
 

  Стара планина има небројене могућности и повољне услове за развој  различитих 

видова туризма, као што су планинаски, зимски, бициклистички, ловни и сеоски туризам. 

Сеоски туризам постаје нарочито занимљива и актрактивна тема и разлог све већих 

улагања, јер Стара планина нуди све потребне предуслове за његов убрзан развој. Због 

тога и сеоски туризам у селима Горњег висока све више добија на значају последњих 

година. Разлог томе је и што је овакав вид одмора доступан током читаве године, а уједно 

пружа добре могућности  за релаксацију и одмор боравком на здравом и чистом ваздуху 

уз конзумирање здраве, органске хране и упражњавање различитих видова спортско-

рекреативног садржаја. 
 
 У селима Горњег висока која припадају територији општине Пирот постоји 23 

категорисана сеоска домаћинства која располажу са 94 смештајних јединица. Поред тога 

ту су још и хотел „Стара“ са 34 лежаја, мотел „Врело“ са 28, ловачки дом Јеловица са 10 и 

Визитор центар са 8 лежајева. 
 

           Хотел „Стара“    Мотел „Врело“           Визиторски центар Пирот  
 

 

Број ноћења у сеоским категорисаним домаћинствима на теритрији општине Пирот 

из године у годину бележи све већи број туриста, при чему је највећи напредак остварен 
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на подручју Старе планине, у селим Горњег висока. У прилог томе говори и следећа 

табела: 
 
Табела 1 – Број ноћења у сеоским категорисаним домаћинствима (Горњи висок) 

Година 2011. 2012. 2013. 2014. 

Број ноћења 171 203 998 2298 

Извор: Туристичка организација Пирот 
 

 Колики значај има близина Старе планине на развој свеукупног туризма општине 

Пирот говори и чињеница да је и у самом граду, за исти период, забележен пораст броја 

долазака и ноћења страних туриста што је неминовно довело и до пораста наплате 

боравишне таксе.  

 

Табела 2  – Број долазака и ноћења домаћих и страних туриста (Пирот) 

  

Година 

Доласци туриста  

Укупно 

Ноћења туриста  

Укупно 
Домаћи Страни Домаћи  Страни 

2011. 4462 2185 6647 8756 4783 13539 

2012. 4430 2865 7295 8634 6355 14989 

2013. 4582 3568 8150 8323 8295 16618 

2014. 5047 4741 9788 9957 14901 24858 

Извор: Републички завод за статистику 
 

 

 

Табела 3 – Наплата боравишне таксе (општина Пирот) 

Година 2011. 2012. 2013. 2014. 

Уплаћен износ 

такси (РСД) 

1.346.660 1.286.680 1.419.548 1.818.185 

Извор: Туристичка организација Пирот 
 
 У некадашњем објекту Карауле и будућем спортско-рекреативном центру 

Планинарски Дом остваривано је око 400 ноћења и 2500 једнодневних посета на 

годишњем нивоу. 2003. год. одржан је највећи скуп планинара Србије – Табор, када је 350 

планинара боравило недељу дана у селу Дојкинце. 
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SWOT АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

 
 

 SWOT анализа најчешће се употребљава као техника у стратегијском планирању и 

стратегијском менаџменту. Њен основни смисао је да омогући носиоцима управљачке 

функције да креирају здраву пословну политику на тај начин што кроз анализу 

идентификују садашње и будуће шансе и претње из окружења (екстерне факторе), с једне, 

и снаге и слабости (интерне факторе), с друге стране. Сучељавањем наведених фактора 

дефинише се визија, мисија и циљеви и формулишу стратешки правци будућег развоја.  

SWOT анализа мора бити трајна активност истраживања како би се њоме омогућило 

развојно понашање и омогућило максимално коришћење шанси и снага уз минимизирање 

ефеката слабости и претњи. Због свега тога ова техника је добила широку употребу у 

пракси стратегијске анализе и избора стратегијских опција пословања туристичких 

јединица. 

 

Појам, односно назив анализе представља скраћеницу  од четири енглеске речи које у 

преводу значе:  

-  Strengths – снаге 

 - Weaknesses – слабости 

 - Opportunities – могућности (шансе, прилике) 

 - Threats – претње (опасности) 

 
СНАГЕ(Strengths) 
 

1. Геостратегијски положај Пирота 

2. Приступачност 

3. Природна богатства 

4. Реконструисан већи део путева 

5. Континуална енергетска снабдевеност 

6. Развијена базична телекомуникациона мрежа 

7. Непостојање сличног објекта у близини 

8. Позитиван став грађана према туризму 

9. Постојање традиционалних и културних       

манифестација 

10. Систем образовања(нови образовни профили у 

Економској школи Пирот: угоститељски и 

кулинарски техничар) 

11. Атрактивност Србије за инвеститоре 

12. Очекивани развој туризма 

13. Очувана локална традиција и сеоски предели 

14. Потенцијали за сеоски туризам и друге 

специјализоване облике туризма 

15. Постојање брендираних производа – качкаваљ, 

ћилим, пеглана кобасица 

16. Статус земље потенцијалног кандидата за улазак 

у ЕУ 

СЛАБОСТИ (Weaknesses) 
 

1. Непостојање железничког и речног саобраћаја у 

месту хотела 

2.  Застарели аутобуски возни парк 

3. Недостатак туристичке сигнализације 

4. Недовољна информисаност о економски 

позитивним странама развоја туризма 

5. Недостатак професионалног кадра у бранши 

6. Непостојање паркинг простора 

7. Мала заступљеност у медијима 

8. Непостојање интернет странице 

9. Непримењивање закона и казнене политике 

заштите животне средине 

10. Екстремне климатске појаве последњих година 

(суше, поплаве...) 

11.  Старење становништва и депопулација руралних 

области 

 

 

ШАНСЕ (Opportunities) 
 

ПРЕТЊЕ (Threats) 
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1.Нетакнута природа и богатство руралног подручја 

2. Даље унапређење прекограничне сарадње и развој 

прекограничног региона  

3. Пад цена информатичке и телекомуникационе 

технологије 

4.Заинтересованост сеоских домаћинстава за 

стицање прихода бављењем туризмом 

5. Иницијатива за пропратну туристичку понуду 

(производња сувенира, радиност...) 

6. Позитивно мишљење о пиротском крају међу 

корисницима туристичких услуга   

7. Очекивана позитивна реакција ка новој 

дестинацији 

8. Сегментација годишњих одмора на  чешће и краће 

боравке у  новој дестинацији 

9. Услови за развој нових видова туризма (етно, 

рекреативни, лов, риболов...) 

10. Пројекти регионалних и европских коридора (у 

току) 

11. Заинетерованост општине за улагање у 

инфраструктуру 

12. Тренд повећања броја туриста  

13. Стимулисање развоја туризма на 

макроекономском нивоу 

14. Стабилизација политичке и законске регулативе 

15. Подстицање домаћих и страних инвестиција 

16. Прекогранична сарадња и међународни пројекти 
 

1. Непостојање просторно – урбанистичких планова 

2. Нерешени имовинско-правни односи 

(денационализација) 

3. Дивља градња у околном подручјима 

4.Смањивање површине под шумама због непланске 

сече 

5. Уништавање животне средине 

6. Недостатак смештајних капацитета  

7. Недостатак сарадње са институцијама у региону 

8. Неразумевање о значају подршке потенцијалним 

инвестицијама 

9. Недовољна банкарска кредитна подршка  

10. Дуг процес добијања дозвола (администрација) 

11. Недостатак професионално обликованог 

производа за туристе 

12. Очекивани развој конкутенције 
 

 

 

 СНАГЕ  (Strength) 

 

 Као што се види из табеле, бројне су снаге које диференцирају општину Пирот и објекат у 

Дојкинцима као изузетно повољан за функционисање и одрживост. Пирот има изузетно 

повољан геостратегијски положај – налази се на траси пута Ниш – Софија, на 

међународном пути Е80 који повезује Европу са Азијом  (близина Ниша 67 км, од Софије 

89 км). Велики број намерника и туриста пролазе или гравитирају ка Пироту. Уз 

чињеницу да град и околина располажу дивном нетакнутом природом, уз обиље река и 

вода, постојање бројних и ретких биљних и животињских врста, бројних цркава и 

манастира који датирају из 12. и 13. века (Пирот зову „Мали Јерусалим“  управо због 

великог броја православних храмова – 13 цркава 72 манастира), требало би бити лако 

пролазнике претворити у госте. При томе, у опису пироћанца, први атрибути који му се 

приписују су да је изузетно срдачан и гостопримив. Та традиционалана гостопримивост 

пиротског домаћина је надалеко чувена. 

Путна инфраструктура до Дојкинаца је већим делом реконструисана од стране „Путева 

Србије“ и локалне самоуправе.  Снабдевање енегијом (струја, вода) је редовно и стабилно.  

Постоји и базична телекомуникациона мрежа. Сви предуслови за квалитетан боравак су 

присутни. 
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СЛАБОСТИ (Weaknesses) 

Слабости које прате објекат у Дојкинцима постоје, али постоји и могућност да се унапреде  

и претворе у шансе. Непостојање железничког и речног саобраћаја је објективне природе 

због непостојања такве транспортне инфраструктуре. До Дојкинаца постоје редовне 

аутобуске линије, али се саобраћај не одвија свакодневно, те је најсигурније да путник до 

одредишта стигне сопственим превозом. Проблем је и тај што нема адекватног паркинг 

простора, али је тај проблем привремен, јер се у следећој фази адаптације дворишног 

простора планира изградња одговарајућег паркинга.  

Јавност је недовољно упозната са постојањем овог  објекта, те је потребно уложити напоре 

у промоцију и информисање будућих корисника овог објекта – креирање интернет 

странице, заступљеност у медијима, издавање штампаних публикација.  Туристичке 

сигнализације има али је недовољна .  

Такође, нема одговарајућег стучног кадра (осим образовних профила угоститељски и 

кулинарски техничар које едукује Економска школа Пирот ) који би био квалификован да 

осмисли боравак у центру: аниматора, рекреатора, лиценцираних водича, локалних водича 

и сл. 

 

ШАНСЕ (Opportunities) 

Прилике за  одрживост и развој овог центра су значајне. Тик уз објекат је чиста планинска 

Дојкиначка река богата рибом (пре свега пастрмком), 4,5 км од објекта  је водопад 

Тупавица, импозантна природа, умерена клима, разноврсност флоре и фауне, сви фактори 

који боравак чине пријатним.  Самим тим има могућности за развој свих видова туризма, 

од здравстеног, рекреативног, еко, руралног, културног, пословног итд. Такође, сеоска 

домаћинства могу да „оживе“ након активације овог дома и да стичу приходе тако што ће 

нудити посетиоцима традиционалне производе, храну, сувенире, чувено пиротско јагње 

које је специјалитет баш са ових простора.  Тиме би проблем миграције младих из села у 

град био донекле ублажен. 

Туристичка организација Пирот бележи пораст у броју гостију из године у годину. Тај 

тренд раста броја ноћења треба да се искористи, и да се посетиоци доведу у Планинарски 

дом у Дојкинцима. Поготову иде у прилог што постоје промене у начину провођења 

одмора  те су све популарнији чешћи и краћи одмори. Уз заинтересованост и 

координацију државе и локалне самоуправе, шансе за просперитет објекта у Дојкинцима 

врло лако могу постати реалност. 

Коришћење савремених комуникацијских инструмената у циљу побољшања перформанси 

Планинарског дома је нужност. Ускраћивањем интернет комуникације једна туристичка 

дестинација може се сматрати најблаже речено непрофесионалном, чиме се знатно  

угрожава њен имиџ. Такође, креирањем интернет странице на којој ће бити текстуално и 

визуелно приказан Планинарски дом, делује се у складу са променама у туризму које се 

односе на заобилажење посредника. Корисници online прикупљају информације о 

путовању.  Перцепција дестинације, слика коју корисници имају о њој, игра битну улогу у 
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одабиру исте. Светска туристичка организација је идентификовала производе будућности 

међу којима су многи који могу да се остваре у спортско-рекреативном дому у 

Дојкинцима: авантуристички туризам, туризам у природи, рурални туризам, здравствени 

туризам, спортски туризам... 

 

 

   ПРЕТЊЕ (Threats) 

Претње су објективни фактори на које мало може да се утиче. Реална опасност од  

девастације и уништавања животне средине постоји – неконтролисана градња, 

неконтолисана сеча шума, неконтролисан лов и риболов итд. Такве појаве мора да се 

сузбију одговарајућом законском регулативом и њеном применом.  

Очекивани је и развој конкуренције. Тренутно, (нејаки)  конкуренти будућем спортско – 

ректративном центру су сеоска домаћинства која су категорисана и могу да приме 

посетиоце. Повећањем броја посетилаца реално је очекивати градњу још неког сличног 

објекта.  

 

 

 

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 
 

 

Финансијска анализа представља испитивање и оцену финансијског положаја и 

успешности пословања предузећа односно пословног субјекта. Основу  за финансијску 

анализу чине  финансијски извештаји о стању и успеху предузећа, односно биланс стања и 

биланс успеха, а у новије време и биланс токова готовине. За потпуно  сагледавање и 

оцену финансијког статуса предузећа неопходно је анализирати све претходно поменуте 

извештаје, јер појединачна анализа сваког од извештаја указује на одређене аспекте 

финансијски изражених активности предузећа. Разликује се више врста финансијске 

анализе, а имајући у виду методе (инструменте) финансијске анализе може се говорити о 

рацион анализи, анализи помоћу нето обртног фонда, анализи биланса новчаних токова 

(“cash flow” анализа), анализи биланса токова финансијских средстава (“funds flow” 

анализа), визуелној анализи и рачуну покрића.  

 

У економској теорији постоје финансиске анализе које говоре не само о различитим 

аспектима  финансијског стања ( положаја и финансијске структуре предузећа), о његовој 

активности у финансијској области (управљање активом и пасивом) и о његовом 

функционисању у финасијској области, него и анализе, које преко финансијских израза и 

односа сублимирано говоре о целокупној активнсоти предеузећа, његовом положају и 

развоју. 

 

 Cost benefit анализа као један од метода финансијске процене  у фокус ставља 

процес инвестирања и оцену оправданост реализације једног инвестиционог пројекта те у 
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том смислу утврђује и анализира укупне ефекте које доноси реализација одређене 

инвестиције. Ефекти, које даје један инвестициони пројекат, могу се оцењивати и 

анализирати, како са аспекта предузећа, тако и са аспекта шире друштвене заједнице. Док 

је у жижи интересовања за инвеститоре профит који инвестиција доноси односно његово 

кванититативно изражавање, поједине инвестиције ипак треба посматрати и оцењивати, 

пре свега, са ширег друштвеног аспекта (саобраћајне, енергетске и сл.). 

Дакле ова анализа представља метод за доношење инвестиционих одлука, којима се 

врши утицај на развој одређеног региона, друштвене заједнице или друштва у целини. 

 

   Ако се има у виду да је суштина управљања финансијама пословног субјекта 

доношење рационалних инвестиционих и финансијских одлука (одлука о улагању у 

пословна средства и начину финансирања тих улагања), онда финансијска анализа 

примерена тим захтевима треба да омогући релевантну процену: 

а) текуће финансијске позиције посматраног субјекта ; 

б) потреба проширења пословне активности; 

ц) потреба прибављања додатних извора финансирања. 

 

            Поменуте процене, у ствари, представљају информациону основу за управљање 

финансијама предузећа, чије стварање подразумева анализу финансијских извештаја 

предузећа. С обзиром да финансијска анализа нужно подразумева поређење са 

претходном годином, то је сам метод финансијске анализе ограничен кад су у питању 

новоформирани пословни субјекти односно инвестииони пројекти. То значи да се анализа 

у овом случају спроводи на основу очекиваних билансних позиција и пројекције стања за 

будући период.  

 

 

Приходи 

 

Приходи пословања који се очекују од спортско – рекреативног центра „Дојкинци“  су 

засновани на основу планираних активности рада новоотвореног објекта. То су следеће 

активности1: 

1. Организовање рекреативних настава за ученике нижих разреда основних школа 

2. Организовање туристичких тура за домаће госте 

3. Организовање туристичких тура за стране госте 

4. Конгресни  туризам 

                                                 
1  Приходи који су разматрани у овој анализи за првих пет година пословања не уклључију наплату 

смештаја у објекту него искључиво  пропратни садржај који није финасиран из ИПА програма прекоганичне 

сарадње Бугарска –Србија. Овим је искључена могућност генерисања профита по основу донаторских 

средстава.  
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5. Организовање планинских тура за љубитеље природе 

6. Организовање специфичних скупова истраживача, геолога и сличних специфичних 

занимања 

7. Тeam building 

8. Боравишне таксе 

9. Очекивани приходи из буџета СО Пирот 

 

 

1. Рекреативне наставе код ученика нижих разреда основних школа (од I  до IV 

разреда) су задњих година веома честе и врло атрактиван метод за едукацију. 

Пракса је да се та настава плаћа кроз више месечних рата због смањене платежне 

способности родитеља. Пиротски ђаци током маја и јуна одлазе на рекреативну  

наставу на Златибор, Копаоник, у Соко Бању,  јер у Пироту нема објекта који би 

могао да прихвати већи број деце. Изградњом објекта у Дојкинцима проблем 

смештаја је решен. Обедовање би такође било решено коришћењем услуга 

кетеринга (постоје више кетеринг кућа у граду спремних да услуже већи број 

гостију). Цена рекреативне наставе очекује се да ће бити мања јер су транспортни 

трошкови мањи због близине објекта. Могуће је понудити овај објекат и другим 

школама на територији Србије што би довело до веће искоришћености 

капацитета. 

 

2. Веома прихватљив приход  може бити остварен уз организовање тура за домаће 

госте са задржавањем и спавањем у центру. Туристичка организација Србије у 

оквиру обављања своје делатности има различите пакете програма обилазака 

водопада, манастира, кањона и клисура као ловне и риболовне пакете који се 

одвијају на Старој планини, па би било веома изводњиво да се гости 

позиционирају и преспавају у центру. 

 

3. Организовање туристичких тура за стране госте такође може такође обездедити 

значајан прилив.  Све природне лепоте које карактеришу Пиротски крај налазе се 

у околини Спортско – рекреативног центра. 
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4. Конгресни туризам је специфичан облик туризма у којем главни мотив путовања 

није одмор, већ учешће појединца на скуповима који могу имати различити 

карактер.  

 

Посетиоци не одлазе на одређену дестинацију ради забаве него путују због 

специфичне потребе која је најчешће везана за њихово радно место. Скупови 

(конгреси) могу бити научни, стручни, привредни или могу имати неки други 

садржај. Објекат располаже са  80 лежајева, има 3 апартмана, и погодан је за 

организовање скупова стручњака различитих профила. 

 

5. Љубитељи природе и други заљубљеници у природу уживаће у пределима који се 

налазе у окружењу центра. Овакве туре трају кратко, између једног и четири 

дана. То су организоване групе посетиоца које предводи лиценцирани водич са 

унапред утврђеним планом кретања и задржавања. Боравак у природи за њих 

представља јединствени дестинацијски доживљај. 

 

6. Организовање специфичних скупова истраживача, геолога и  других 

специфичних занимања је још један, веома известан начин, стицања прихода. Као 

илустрација, пример заинтересованости и иницијативе Рударско – геолошког 

факултета из Београда, који је још у фази изградње истакао потребу да објекат 

користи као неку врсту наставно – научне базе за геологе. 

 

7. Тeam building – програми пословног мотивационог дружења (јачања енергије и 

„пуњења батерија“) су пракса у појединим пиротским предузећима, а нарочито у 

„Tigar tyres“- у. Ови узбудљиви корпоративни аранжмани су одличан начин да 

учесници упознају прекрасне пределе, боље упознају себе, и кроз програме 

„јачања екипе“ и међусобног зближавања, побољшају квалитет живота и усаврше 

вештине управљања проблемима. Осим радионица које спроводе обучени 

тренери, у оквиру team building пакета су укључена уживања у истраживању 

природних лепота, учешће у спортским и рекреативним активностима екипног 

духа, одласци до неприступачних крајева, присуствовање сеоским забавама.  
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8. Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 

смештај ван свог пребивалишта. Висину боравишне таксе утврђује јединица 

локалне самоуправе у зависности од категорије туристичког места или степена 

изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Ова такса је 

сасвим реалан приходи напалћује се 30 дин по дану. 

 

9. Како је општина Пирот власник објекта, а истовремено је партиципирала у 

изградњи објекта са 15% , очекује се издвајање из буџета ради редовног 

пословања и одржавања објекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРИХОДА 
 

 

Редни 

број 

Назив План за 2016. План за 2017. 

1. Приходи од 

организовања  

рекреативне 

наставе 

10.080.000 12.000.000 

2. Приходи од 

организације 

туристичких тура 

за домаће госте 

1.680.000 1.850.000 

3. Приходи од 

организације 

туристичких тура 

за стране госте 

840.000 1.200.000 

4. Приходи од 

организације 

конгресног 

туризма 

1.500.000 1.500.000 

5. Приходи од 

организације 

120.000 200.000 
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планинских тура 

6. Приходи од 

организације 

научно-

истраживачких 

скупова 

120.000 120.000 

7. Приходи од 

организације 

team building-а 

192.000 250.000 

УКУПНО 14.532.000 17.120.000 

 

 

1. Рекреативна настава 

7 тура* 80 лежајева*18.000 динара (≈150 € /особи- 1€=120дин.) = 10.080.000 

динара 

 

2. Туристичка тура домаћих гостију  

Летњи период 50% попуна капацитета  50%*80 лежајева =40 лежајева 

10 тура*40 *1800 динара(≈15 € /особи - 1€=120дин.) =720.000 динара 

Зимски период 50% попуна капацитета 50%*80 лежајева =40 лежајева 

10 тура *40*2400 динара (≈20 € /особи - 1€=120дин.) = 960.000 динара 

∑720.000 +  960.000 =1.680.000 динара 

 

3. Туристичка тура страних гостију  

Летњи период 50% попуна капацитета  50%*80 лежајева =40 лежајева 

5 тура*40 *1800 динара(≈15 € /особи - 1€=120дин.) =360.000 динара 

Зимски период 50% попуна капацитета 50%*80 лежајева = 40 лежајева 

5 тура *40*2400 динара (≈20 € /особи - 1€=120дин.) =480.000 динара 

∑360.000 + 480.000 +  = 840.000 динара 
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4. Конгресни туризам 

5 пута годишње * 300.000 (≈2.500€- 1€=120дин.) = 1.500.000 динара 

 

5. Приходи од организовања планинских тура за љубитеље природе 

5 пута годишње *24000  за 7 ноћења(≈200€- 1€=120дин.) = 120.000 динара 

 

6. Приходи од научно – истраживачких скупова 

5 пута годишње *24000  за 7 ноћења(≈200€- 1€=120дин.) = 120.000 динара 

 

7. Приходи од team building-а 

2 пута годишње *20 особа *2400 дин/дневно(≈20€- 1€=120дин.) *2 дана= 192.000 

динара 

 

 

ПЛАН БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА 

 

Редни 

број 

Назив План за 2016. План за 2017. 

1. Буџет СО Пирот 1.000.000 1.000.000 

УКУПНО 1.000.000 1.000.000 

 

Редни 

број 

Назив План за 2016. План за 2017. 

1. Боравишна такса 24.000 25.000 

УКУПНО 24.000 25.000 

1. Боравишна такса 30 динара *800 посетиоца =24.000 

 

 

 

ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА 

Редни 

број 

Назив План за 2016. План за 2017. 
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1. План прихода у 

оквиру сопствене 

делатности 

14.532.000 17.120.000 

2. План буџетских 

прихода 

1.024.000 1.025.000 

УКУПНО 15.556. 000 18.145.000 

 

 

 

 

Расходи 

 

Расходи пословања који се очекују од Спортско – рекреативног центра „Дојкинци“  су 

засновани на основу планираних активности рада новоотвореног објекта. То су следеће 

активности: 

 

1. Трошкови опремања објекта 

2. Трошкови одржавања 

3. Трошкови ангажовања особља 

4. Трошкови ангажовања  водича и лекара 

5. Трошкови телефона и интернета 

6. Трошкови маркетинга  

 

 

1. Трошкови опремања објекта обухватају трошкове намештаја, уградне, електронске и 

техничке опреме, алат и инвентар и опреме за домаћинство. У прилогу бр. 1 дата је 

спецификација опреме по бројевима конта, називу артикла, материјалу, количини и цени. 

 

2. Трошкови одржавања су значајна ставка приликом предвиђања расхода. У ове трошкове 

сврставају се трошкови струје, воде,  грејања и комуналија. Објекат у Дојкинцима је 

грађен као енергетски ефикасан, предвиђено је грејање на пелет, па се очекују  у укупном 

износу нижи трошкови одржавања. 

 

3. Трошкови ангажовања особља односе се на плате стално упошљеног персонала. 

Персонал би обухватао једног управника, једног организатора активности, једног домара и 

две собарице. Објектат продаје свој основни производ – собу, а гост има одређена 

очекивања која су у складу са брендом хотела или категоризацијом. Особље својим 

ангажовањем, почев од резервације, дочека, смештаја у собе, хигијеном, треба да омогући 

да гост ужива у боравку. 

 

4. За осмишљен и безбедан боравак у објекту неопходно је ангажовати водича и лекара. 

Туристичка организација Пирот има регистроване лиценциране водиче па се, уз њихову 

препоруку, може ангажовати један за повремени рад са гостима центра. Такође, и услуге 

лекара су врло често неопходне, па се и са лекаром мора потписати Уговор о делу или 
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неки други вид ангожавња како би био расположив ако се за њим укаже потреба. Услуге 

здравствене бриге о гостима објекта можда неће бити честе, али потребне. 

 

5. Трошкови телефона и интернета морају се укалкулисати на годишњем нивоу. 

Коришћење савремених средстава комуникације је основа квалитетног одмора. 

 

6. Маркетинг је неизоставан фактор развоја одређене туристичке дестинације. Све 

активности које се спроводе у циљу промовисања одређених локалитета да би се привукли 

посетиоци чине маркетинг у области туризма. Оглашавање у медијима, коришћење 

ценовних стимулација (снижење цена ван сезоне, попуст за групе, пропагандни 

материјали – оловке, блокови, календари) и сл. имају циљ да креирају имиџ дестинације и 

доведу госте на циљано подручје. 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДА 
 

 

Редни 

број 

Назив План за 2016. План за 2017. 

1. Трошкови опремања 

објекта 

9.274.563 3.000.000 

2. Трошкови 

одржавања 

864.000 950.000 

3. Трошкови 

ангажовања особља 

3.300.000 4.000.000 

4. Трошкови 

ангажовања водича и 

лекара 

1.200.000 1.200.000 

5. Трошкови телефона 

и интернета 

240.000 300.000 

6. Трошкови 

маркетинга 

240.000 500.000 

7 Трошкви спољног 

уређења 

 5.000.000 

УКУПНО 15.118.563 14.950.000 

 

 

 

 

 

1. Трошкови опремања објекта износе 9.274.563 динара (прилог бр.1) 
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2. Трошкови одржавања 

 12 месеци * 72.000 дин/месец (≈600€- 1€=120дин.) = 864.000 динара 

 

3. Трошкови ангажовања особља 

Управник 12 месеци * 85. 000дин/месец (у бруто износу) = 1.020.000 динара 

Организатор активности  12 месеци * 60.000дин/месец (у бруто износу) = 720.000 

дин. 

Домар 12 месеци * 50.000дин/месец (у бруто износу) = 600.000 дин. 

Собарице 2 *12 месеци * 40.000дин/месец (у бруто износу) = 960.000 дин. 

 

∑1.020.000 +  720.000 + 600.000 + 960.000  =  3.300.000 динара 

 

4. Трошкови ангажовања водича и лекара 

Водич 12 месеци * 50. 000дин/месец (у бруто износу) = 600.000 динара 

Лекар 12 месеци * 50. 000дин/месец (у бруто износу) = 600.000 динара 

 

∑600.000 + 600.000 = 1.200.000 динара 

 

      5.  Трошкови телефона и интернета 

 12 месеци * 20.000 дин/мес. = 240.000 динара 

 

      6.   Трошкови маркетинга 
                  12 месеци *20.000 дин/мес  = 240.000 динара 

 

 

 

ПЛАН ПРИХОДА И  РАСХОДА 
 

 

Редни 

број 

Назив План за 2016. План за 2017. 
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1. Укупни приходи 15.556.000 18.145.000 

2. Укупни расходи 15.118.563 14.950.000 

РАЗЛИКА 437.437 3.195.000 

 

 

ВИЗИЈА И ДАЉИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 
 

 

 У будућности постоји иницијатива да  спортско – рекреативни центар Дојкинци  

отвори нове садржаје како би заокружио палету услуга које нуди својим корисницима. 

Прва активност је уређење дворишног простора у оквиру кога може да се направи 

игралиште за децу са богатим мобилијаром, адреналин парк, као и спортски терени за 

тренинге и забавно – рекреативне активности. Уколико овај објекат буде атрактиван за 

посетиоце , један део средстава може да се издвоји и за формирање теретане која би 

постигла ниво квалитета услуга које пружа овај центар.  Такође, с обзиром на то да је овај 

предео атрактиван за лов, може у догледно време да се планира и изградња стрељане на 

отвореном како би се унапредио боравак  а и посетиоци би могли да се забаве и, уз надзор, 

науче основе стрељаштва. Могу се организовати летњи кампови кошарке, фудбала, 

припреме и спортски тренинзи. 

 

 Размишљања могу да иду и у смеру осмишљавања садржаја за особе са 

инвалидитетом и посебним потребама, како би се и њима овај кутак природе учинио 

доступним и занимљивим. За то постоје реални предуслови јер у Пироту постоји школа  за 

основно и средње образовање „Младост“ која едукује око 150 ученика  разврстаних у 

категорију деце са посебним потребама из Пирота, али и суседних општина 

Димитровграда, Беле Паланке и Бабушнице. 

 

Даљи развој спортско – рекреативног центра може да се креће и у правцу набавке 

моторног аутомобила –возила са већим бројем седишта , који би омогућио лакшу везу 

између Пирота као центра општине и конкретног објекта. Он би олакшао превоз деце и 

других корисника до одредишта. Обзиром да аутобуске линије нису честе и да се до 

центра може стићи само сопственим аутомобилом, овакво возило би било експлоатисано 

на најбољи могући начин.  

 

Такође, размишљања о покретању сопствене кухиње и пружању услуге хране и 

пића  могу лако да заживе уколико се објекат покаже као економски одржив. Уколико 

капацитети буду попуњени током већег дела године, постоје услови да објекат формира 

сопствени ресторан. Ова идеја може да се реализује, а подршка реализацији може да буде 

огранизовање практичне наставе кулинарских и угоститељских техничара Економске 

школе Пирот у датом објекту. Корист би била обострана: помоћ при припремању оброка и 
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услуживању од стране ученика, пружање простора и обука у реалним условима од стране 

центра.  

 

У догледно време, под окриљем центра, може да се отвори и продавница сувенира, 

рукотворина и сличних туристичких производа (грнчарија, мини ћилими – шустикле, 

брошуре, флајери и публикације итд.) у циљу промоције и даљег развоја како центра тако 

и пиротског краја. 

 

 

Бројне су могућности за оплемењивање и увођење нових садржаја под окриљем 

Спортско – рекреативног центра „Дојкинци“. Не треба прејудицирати евентуалне 

активности, али треба имати у виду да су могући разни правци развоја.Основни циљ 

центра је повећање квалитета услуга корисницима у сваком погледу. То je у корелацији са 

већим  приходима  и оправдањем оснивања овог туристичког објекта као и развојем 

прекогокраничног региона Србија-Бугарска. 
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ИЗВОРИ: 

 Апликациони формулар пројекта 

 Школа бизниса, теоријски аспекти и основне поставке финансијске 

анализе, Душан Вучићевић 

 Брошура „Сеоски туризам“ Туристичка организација Пирот 

 Брошура „Стара планина “ Туристичка организација Пирот  

 Републички завод за статистику РС  

 

 

 

 

 
 

This publication has been produced with the assistance of the European Union through  the 

Cross-Border Programme CCI No 2007CB16IPO006. The contents of this publication are the 

sole  responsibility of  Municipality of Pirot  and can in  no way be taken to reflect the views of 

 the European Union or the Managing Authority of the Programme.  

 

 

Ова публикација је израђена уз помоћ Европске уније кроз Програм прекограничне 

сарадње CCI No 2007CB16IPO006. Садржај ове публикације је искључива 

одговорност Општине  Пирот и ни на који не може бити тумаћен као став Европске 

Уније или Управљачког тела  програма. 
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