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УВОД 
 

 

 Као и код живих организама, раст, развој и старење туристичке дестинације 

манифестује се у међусобном односу између два фактора: флексибилност и могућност 

контроле. Када је туристичка дестинација млада, она је врло флексибилна, али се не може 

увек контролисати. Како туристичка дестинација стари, односно долази до смањења њене 

посећености од стране туриста као и до смањења самих прихода у туристичкој 

дестинацији, тај однос се мења. Могућност контроле расте, а флексибилност опада. 

 Комплексност туристичких мотва и време нису главни узроци раста, развоја и 

старење туристичке дестинације, па се са правом може рећи да познате и посећене 

туристичке дестинаци са дугом традицијом старе, а нове дестинације без традиције младе. 

Типичан пример раста, развоја и старења туристичке дестинације јесте Нишка Бања.  

 Циљ рада је указати на фазе животног циклуса Нишке Бање, кроз које је то све фазе 

од свог постанка па до данас прошла Нишка Бања, када су почеле, колико дуго су трајале, 

који су то чиниоци и фактори који су претходили свакој фази. Затим по чему је свака фаза 

упечатљива и по чему се разликује од других фаза. 

 У раду ћемо се такође осврнути и на Нишку Бању као познату и популарну 

туристичку дестинацију на југо-истоку Србије. Њене битне елементе и стратегије 

позиционирања дестинације на тржишту. Мотиве као битан покретачки фактор 

туристичких путовања, изворне и изведене елемете бање као туристичке дестинације. 

 На самом крају рада истакли смо облике кривих животних циклуса туристичке 

дестинације као и стратегије продужавања циклуса туристичке дестинације. Које мере, 

активности, пројекти и планови су предузети и које још треба усвојити како би у ближој 

будућности они допринели побољшању туристичке понуде Нишке Бање а самим тим и 

бољој посећености и повећању туристичког промета бање. 
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I ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 
 

1. Појам туристичке дестинације 

1.1 Туристичка дестинација - теоријски оквир 
 

Појам дестинација потиче од латинске речи destinatiо, која у изворном облику значи 

одредиште, као и крајњи или успутни циљ. Појам дестинација се често употребљава у 

романским и англосаксонским језицима као resort, који у буквалном преводу значи место 

за одмор. У туристичку терминологију појам туристичке дестинације дошао је из 

ваздушног саобраћаја.  

 Када се говори о туристичкој дестинацији подразумева се простор који располаже 

са комплексном туристичком понудом, као основним фактором развоја туризма. То је 

организована просторна целина, саобраћајно повезана, инфраструктурно опремљена, која 

располаже са атрактивним вредностима, смештајним капацитетима и пратећом опремом и 

која је способна да привуче велики број туриста из емитивних подручја.  
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Шема бр. 1 –  Саставни делови туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С., (2009): Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 

стр.186 

 

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

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

дестинација. Једноставно туристи увек траже више, тзв. интеграни квалитет, технчки 

снадардизовану и пре свега разноврсну понуду, али уз хуману компоненту која укључује и 

елементе изворности, што често пута није могуће понудити на нивоу туристичког места. 

Туристичку понуду често није могуће организовати на нивоу једног насеља, као на нивоу 

туристичке дестинације, што управо говори о темељном значењу дестинације у развоју 

туризма. Због тога се дестинација не мора односити само на једно одређено место 

оивичено границама, већ: "Под туристичком дестинацијом подразмева се мање или више 
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заокружена географска целина која расплаже атрактивним, комуникативним и 

рецептивним факторима тј. свим оним природним, друштвеним, антропогеним, културно-

историјским, саобраћајним и др. претпоставкама за смештај, исхрану, забаву, разоноду и 

рекреацију (тј. изграђена туристичка понуда).1 

 Једну од првих дефиниција дестинације дао је Ган (Gunn, 1988.) Он дефинише 

дестинацију као „комплекс различитих рекреативних и друштвених садржаја који се 

налазе у једном локалитету“. Холвеј (Holloway, 1989.) у свом разматрању појма туристичка 

дестинација наводи следеће: „Дестинација може бити место за одмор или пословни центар 

који туристи посећују и где бораве. То може бити једна област или чак земља у оквиру које 

они путују. То може бити и брод за кружно путовање који посећује једно или више места у 

која туристи одлазе и бораве и која уједно представљају основни циљ њихових кретања“. 

Аутори Хеат и Вал (Heath I Wall, 1992.) разматрајући проблематику управљања 

туристичким областима, праве разлику између регија, са једне стране и дестинација, са 

друге стране, које превасходно третирају као просторне јединице за развој туризма на 

локалном/општинском нивоу.2 

 

1.2. Дефиниција нове туристичке дестинације 
 

 Једно од препознатљивих oбележја двадесетог века било је "рат око нафте", док 

постоје индиције да ће једно од доминантних обележја XXI века бити борба за здраве 

природне ресурсе, (вода, ваздух, итд.), или здраве природне и животне средине. То нам 

несумњиво указује да је предуслов за развој туризма туристичка дестинација са здравом 

природном средином. Полазни корак, темељ развоја туристичке дестинације јесте 

материјална основа као основа сваког даљег развија и надградње. Кретање, боравак и 

потрошњу можемо квалификовати као објективне елементе директно зависне од 

материјалне основе (условљени су материјалном основом), док рекреативне, спознајне и 

                                                            
1  Вујовић, С., Цвијановић, Д., Штетић, С.,(2012): Дестинацијски концепт развоја туризма, Институт за 
економику пољопривреде, Београд, стр.  100. 
2 Чомић. Ћ., Г.С., Поповић, И.Б.,(2008): Основе туризма, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, стр.119. 
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културне мотиве можемо квалификовати као субјективне неекономскеелементе индирекно 

зависне од материјалне основе.3 

 Нова туристичка дестинација може се дефинисати као одређени простор који се 

може оплеменити, изградити новим антропогеним вредностима и елементима уз постојеће 

природне, природно-антропогене и антрпогене вредности и елементе у циљу развоја 

туризма. Такође, може се рећи да је нова туристичка дестинација простор који поседује 

предиспозиције или услове за развој туризма, простор у којем се ствара нова материјална 

основа.  

 Атрактивност нових дестинација манифестује се различитим интезитетом, тако да 

се може говорити о новим примарним и новим секундарним дестинацијама. Примарне 

нове туристичке дестинације би биле оне које ће у будућности моћи привући велики број 

туриста на дуги временски период захваљујући својим атрактивностима и квалитету 

понуде. Са друге стране, дестинације које поседују атрактивности за краћи боравак 

туриста су секундарне, самим тим што служе краћем боравку и одмору, оне су смештене 

између примарних.  

 Туристичка дестинације се коначно може дефинисати као уређено и економски 

прилагодљиво одредиште које природним и антропогеним атрактивностима покреће читав 

туристички систем. Капацитете материјалне основе која се ствара у новој туристичкој 

дестинацији треба прилагођавати очекиваној туристичкој тражњи.  

 Развој концепта туристичке дестинације има своје исходиште у појму туристичког 

места, при чему већина аутора истиче његове најважније атрибуте: привлачну снагу, 

интензитет посета, те остваривање одређене потрошње и по тој основи егзистенције 

локалног становништва.4 

 

                                                            
3 Вујовић, С., Цвијановић, Д., Штетић, С., (2012): Дестинацијски концепт развоја туризма, Институт за 
економику пољопривреде, Београд, стр. 101. 
4 Вујовић, С., Цвијановић, Д., Штетић, С., (2012): Дестинацијски концепт развоја туризма, Институт за 
економику пољопривреде, Београд, стр.100. 
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 Туристичку дестинацију чине њени атрибути и степен њихове употребе. У 

зависности од тога, може се говорити о потенцијалној или развијеној туристичкој 

дестинацији. Потенцијалне туристчке дестинације представљају нова одредишта где ће се 

реализовати туристичка понуда. Вредност будуће дестинације најчешће се процењује 

преко броја посетилаца, величине простора саме дестинације, као и кроз могућег 

остваривог профита. Ресурси који најчешће привлаче туристе у нове дестинације су 

природно богатство, културно историјски споменици, пријатна клима, приступачност 

ростора и др. 

 

1.3. Елементи туристичке дестинације 
 

Једна од првих подела везаних за елементе туристичке дестинације, је на: 

а) фиксне и 

           б) варијабилне.  

Фиксни елементи туристичке дестинације, како сам назив каже јесу они који се 

уопште не могу мењати, или се мењају у дужем временском периоду. Типичан пример 

ових елемената јесу бројне знаменитости, слике пејзажа, атрактивности и слично. Поред 

ових елемената, убрајају се и они који се могу поистоветити са туристичком 

инфраструктуром, супраструктуром (хотели, објекти за спорт и забаву, ресторани, базени 

здравствени центри, туристички бирои и др.). 

Варијабилни елементи туристичке дестинације су они елементи који се могу 

мењати. Овде спадају туристичке робе и улагања рада потребног за одговарајуће 

повезивање тих роба и њихово пласирање на туристичком тржишту. Њихов значај огледа 

се у томе што употребне туристичке вредности дестинације могу добити прометну 

туристичку вредност и валоризацију на туристичком тржишту. 
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Krippendorf разликује изворне и изведене елементе понуде туристичких 

дестинација. 

А) Изворним елементима припадају: 

 - Производни елементи који подразумевају географски положај, вегетацију, климу 

и сл.;  

- Општи елементи и чиниоци људског понашања и егзистенције (језик, менталитет, 

гостољубивост, фолклор, култура, привреда, политика); 

 - Општа инфраструктура (саобраћајни положај и повезаност, структура насеља, 

комунална опремљеност); 

 Б) У изведене спадају: 

 - Туристичка опремљеност дестинације (туристички капацитети и специфични 

инфраструктурни садржаји за потребе развоја туризма, организационе активности, 

информисање, снабдевање, забавни, спортско-рекреативни садржаји). 

 Изворни елементи се не могу мењати у кратком нити у дугом року (клима), док је 

за промену изведених потребан краћи временски период (изградња и уређење 

инфраструктурних садржаја).5 

Једну од подела елемената туристичке дестинације која је код већине наших аутора 

прихваћена, представља подела нашег туризмолога Добрице Јовичића.  Он наводи следеће 

елементе туристичких дестинација:  

-атрактивни; 

- функционални; 

- материјални и  

- организациони.  

                                                            
5 Јовичић, Д., (2002): Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд. 
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 Атрактивни, природни и антропогени елементи су објекти и карактеристике 

простора за које се везују мотиви туристичких кретања. Они имају употребну вредност, јер 

својим особинама могу да задовољавају туристичке потребе. 

 Функционални елементи одржавају облик и степен атрактивности потенцијалне 

дестинације у циљу туристичког промета.  

Материјални елементи обухватају различите врсте услуга у туристичком промету, 

обликујући материјалну базу промета на којој се заснива туристичко привређивање у 

дестинацији.  

Организациони елементи представљају систем мера за оптималан развој и 

усклађивање хетерогених циљева развоја туризма у дестинацији (регулатива, кадрови, 

информативна и водичка служба, промотивне активности). 

Према Роџеру Картеру, дестинацијског менаџера, Светске туристичке организације 

(WTO), туристичку дестинацију чине шест основних елемената: 

- Атракције - све оно што привлачи туристе и подстиче да крену на пут и посете 

баш ту дестинацију. Могу бити природне, изграђене и културне. 

- Услуге - представљају широк спектар услуга и објекта, који су у служби боравка 

гостију. Овде спадају комуналне услуге, јавни превоз, путеви, основна инфраструктура, 

смештај, угоститељство, трговина и др. 

- Приступачност - односи се на туристичко-географски положај дестинације, 

саобраћајну инфраструктуру, услове за улазак у другу земљу и др. 

- Имиџ - слика и углед дестинације на туристичком тржишту. Један је од битних 

елемената, чак и у већини случаја пресудан у привлачењу пажње потенцијалних туриста. У 

туристичким дестинацијама, као и у другим делатностима, добар имиџ је нешто што се 

ствара годинама, деценијама, а може се срушити у трену. 

- Цена - важан аспект конкурентности дестинације. 
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- Људски ресурс - можемо рећи да ни у једној другој делатности значај кадрова није 

толико велики као што је у туризму.  

 

1.4. Атракције као кључни елемент туристичке дестинације 
 

Један од кључних елемената туристичке дестинације представља атракција. 

Атрактивност туристичке дестинације одражава осећања, веровања и ставове које 

појединац има о могућностима дестинације у задовољењу специфичних туристичких 

потреба.6 

Једну од бољих дефиниција туристичке атракције као кључни елемент туристичке 

дестинације дао је Леипер, користећи радове MacCannela и Gunna, која гласи: „Туристичка 

атракција је систем коју чине три основна елемента: туриста или хумани елемент, нуклеус  

или централни елемент и маркер или информативни елемент. Туристичка атракција 

настаје када су ова три елемента повезана. Системи туристичких атракција су отворени 

системи који су у међуодносу са окружењем. Они су подсистеми у сваком туристичком 

систему“.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Добре, Р.,Русковић, Ж.П., Чивљак, М., (2004): Менаџмент туристичке дестинације-скрипта, Висока школа 
за     туристички менаџмент, Шибеник, стр. 12. 
7 Попеску, Ј., (2011): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 37. 
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Шема бр. 2 – Систем туристичке атракције 

  

 

 

 

 

Информације одговора на 

потребе/жеље, мотивише и 

утиче на очекивања 

 

 

Одлука о путовању 

                                                                                                                  Особу потискују сопствена  

                                                                                                                  мотивација да од нуклеуса 

                                                                                                                  тражи жељену сатисфакцију 

Други каузалини 

Услов за путовање 

(време, новац, итд.) 

 

Извор: Попеску, Ј., (2011): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр.37. 

 

Атракције могу бити и људи, а не само објекти и догађаји. Нуклеус као централни 

елемент у свим туристичким атракцијама може бити било која карактеристика места које 

нека особа посећује или размишља да посети. Туриста током путовања може да ступи у 

контакт само са једним нуклеусом, или да буде у међусобном односу са више нуклуса, што 

је чешћи случај. Информативни елементи или маркери, омогућавају повезивање сва три 

саставна дела у јединствену целину, тј. туристичку атракцију. У основи, маркер 

представља информацију у виду слике, писмену или усмену, коју прима туриста, а односи 

се на нуклеус дестинације.  

Особа са 
туристичким 

потребама 

Емитивни 
карактер 

Транзитни 
маркер 

Нуклеус Суседни 
маркер 
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1.5. Типологија туристичке дестинације 
 

Према туристичком промету и интересовању туриста, издвајају се четири основна 

туристичка мотива, а према њима и четири основна типа туристичких дестинација: 

1) приморске; 

2) планинске; 

3) бањске; 

4) градске. 

Приморске дестинације су најмасовнији вид мотивских туристичких кретања. 

Основне карактеристике су: сезонски карактер; изразито рекреативно обележје; зонска 

просторна развијеност. 

Планинске дестинације су најмасовнији вид континенталних туристичких кретања. 

Основне карактеристике су: дуги боравци; кратак радијус кретања; две изразите 

туристичке сезоне; захтевају велики ниво разуђености. 

Бањске дестинације у историји имају најдужу традицију. Још су Римљани 

познавали и користили лековитост термоминералних вода. О томе сведоче и бројни остаци 

римских терми. За време Турака, била су позната тзв. турска купатила- хамами. Основне 

карактеристике су: дуги боравци; вековна традиција; пословање током целе године; 

здравствена – терапеутска и рекреативна функција и др.  

Градске дестинације се одликују културним мотивима привлачности, као што су 

тргови, музеји, галерије, концерти, споменици и др. Основне карактеристике су: 

пословање током целе године; кратки боравци; најравномернија расподела туристичког 

промета; конгресни туризам-један од главних праваца будућег развоја. 
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Табела бр.1 –  Типологија туристичке дестинације 

Тип дестинације Карактеристике развоја 
туризма 

Могућности развоја туризма 

Континент 
као 
дестинација 

- Природне 
- Религиозне 
- Популационе 

- Природни ресурси 
- Старе цивилизације 
- Популациона хетерогеност 

Држава 
као 
дестинација 

- Градске 
- Планинске 
- Бањске 

- Мегаполиси 
- Националне институције 
- Национални паркови 

Острво 
као 
дестинација 

- Природне 
- Естетске 
- Амбијенталне 

- Вулканске купе 
- Свети водопади 
- Видиковци 

Регија као 
Дестинација 

- Географске 
- Економске 
- Специфичан простор 

- Природни мотиви 
- Антропогени мотиви 
- Изграђени туристички објекти 

Град као 
Дестинација 

- Културне 
- Религиозне 
- Историјске 

- Историјски споменици 
- Културне институције 
- Спортски терени 

Пословна 
Дестинација 

- Конгресни центри 
- Пословни центри 
- Економске карактеристике 

- Пословне институције 
- Угоститељски капацитети 
- Смептајни капацитети 

Купалишна 
Дестинација 

- Плаже и спорт на води 
- Спортске активности 
- Манифестационе 
активности 

- Природни ресурси 
- Изграђени објекти 
- Уређене плаже 

Планинска 
Дестинација 

- Планински спортови 
- Шетње, трекинг 
- Планинарење 

- Природни ресурси 
- Изграђена инфраструктура 
- Амбијенталне целине 

Рурална 
Дестинација 

- Фармерски послови 
- Рукотворине 
- Рекреације 

- Природно окружење 
- Етно карактеристике 
- Гастрономија 

Ексклузивна 
Дестинација 

- Специфични мотиви 
(природни, антропогени и 
религиозни) 

- Уникатност простора 
- Уникатност реликта 
- Уникатност ексклузиве 

Културно- 
историјска 
дестинација 

- Култура 
- Историја 
- Религија 

- Антропогени мотиви 
- Сакралне грађевине 
- Спомен - обележја 

Бањска 
Дестинација 

- Лечење 
- Опоравак 
- Одмор 

- Лековити извори 
- Климатско место 
- Паркови 

 

Извор: Миленковић, С., (2009): Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 
стр.187 
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У складу са тим, туристичка дестинација се дефинише као „географска јединица 

коју посећују туристи као самостални туристички центар, село, градић или велики град- 

метрополу, покрајину или регију, острво, државу или континент“.8 

Када говоримо о бањи као туристичкој дестинацији и њеним туристичким 

могућностима, онда мислимо на здравствено - рекреативни туризам. Бање као дестинације 

у савременим условима, како би избегле нееластичност туристичке понуде, развијају 

специфичне облике елитног и високо платежног туризма, кроз spa центре, wellness центре 

и аквапаркове. На тај начин бање остварују препознатљивост дестинације и диференцирају 

се познате (бања Виши у Белгији, Карлове Вари у Чешкој, Баден - Баден у Немачкој, 

Врњачка бања у Србији итд.) од оних које су новог типа, са новим туристичким 

производом, који се заснива на огромном богатству термоминералних вода и антропогених 

вредности (Херкуламе у Румунији, Пјатигорск у Русији). 

Концепт MICE (Meetings - састанак, Incentive - подстицајна путовања, Conventions -  

конвенције, Conferences - конференције, Congresses - конгрес, Exibitions - изложбе), уводи 

се у савременом дефинисању туристичке дестинације. Он служи задовољењу радних и 

туристичких потреба учесника путовања из пословних разлога. Овакав облик туристичких 

кретања има велики утицај на туристичку сезону, јер утиче на њено продужење. 

 

1.6. Стратегија пласмана туристичке дестинације 
 

 Развијање стратегије наступа и позиционирање туристичке дестинације на тржишту 

мора да прође кроз одређене етапе процеса позиционирања. Под позиционирањем 

туристичке дестинације подразумева се процес планирања, анализирања и доношења 

одлука у циљу проналажења најпогоднијег пласмана у односу на потребе и очекивања 

туриста, као и у односу на конкуренцију. Основу процеса позиционирања чини анализа 

потрошача и конкурената.  

 

                                                            
8 Миленковић, С.,(2009): Туризам и економија, Универзитет у Крагујевац, Економски факултет, стр. 188. 
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 Потенцијални посетиоци туристичке дестинације имају представу о одређеној 

дестинацији, било да је позитивна или негативна. Ова представа о туристичкој дестинацији 

може настати из личног искуства, из искуства других или посредством разних 

информативно-пропагандних извора информација и медија. За формирање позитивног 

мишљења о туристичкој дестинацији од изузетног значаја је промотивна активност, 

прозитивне препоруке ранијих гостију и објективно стање дестинације изражено у 

природном и социокултурном-амбијенту дестинације. 

 Суштина стратегије позиционирања туристичке дестинације садржана је у 

идентификацији ”очекиване користи” за унапред одабрани тржишни сегмент, а то се 

односи на захтеве и потребе потражње, а касније и на карактеристике производа саме 

туристичке дестинације. Упознавање жеља, потребе и интереса потрошача као и њихове 

сигурности у остварењу очекиване користи предуслов су за стварање стратегије којом ће 

се осигурати повољан имиџ и повољно позиционирање дестинације. 

 Иако нека туристичка дестинација нуди веома добре туристичке производе, велики 

број атрактивних атрибута и изузетна искуства својим посетиоцима, дешава се да није 

способна да створи запажање код потенцијалних потрошача. Узрок може бити 

конкурентске дестинације у близини, као и неадекватна понуда у одосу на главно 

емитивно подручје. Стога је, приликом пласмана туристичке дестинације, неопходно 

извршити анализу тражње, потреба и мишљења потецијалне туристичке клијентеле, као и 

сагледавање конкурентности, увођењем нових производа, изменом пословања, применом 

савренених идејних решења, а у циљу стицања конкурентске предности.  

 Ефективан пласман туристичке дестинације је процес користан како за само 

дестинацију тако и за потенцјалне потрошаче тј. турсте. Тенденције туристичке тражње 

такође, могу допринети и доношењу важних одлука приликом планирања и изградње 

смештајне понуде као и осталих објеката и система, у погледу: 

o односа између основних и комплетментарних смештајних капацитета 

o односа појединих категорија објеката које треба изградити 

o просторне дистрибуције капацитета 

o капацитета ванпансионске понуде итд. 
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II ТУРИСТИЧКИ МОТИВИ 
 

1. Појам туристичких мотива и мотивација 

 

 Мотивција је битан покретачки фактор туристичких путовања. Слободно можемо 

рећи да је она темељ покретања туриста за преузимањем туристичких путовања. 

Туристички мотиви као и остали мотиви проистичу из потреба и жеља потрошача. 

Потреба је осећање недостатака, док су мотиви управо исто такво осећање прожето 

намером да се оствари и постигне одређени циљ.  

 Мотиви се такође доводе у везу и са жељом. Предмет жеље са становишта туризма 

јесте путовање у тачно одређеној туристичкој дестинацији. Жеља је снага која у физичком 

смислу поседује правац и интезитет. То није слепа нити апстрактна сила, већ мотивациона 

енергија конкретно доживљена. Остварење жеље нема инстиктиван карактер - оно је 

резултат индивидуално мотивисане одлуке.9 

 Иначе, мотивација се може разумети као стање у коме смо "изнутра" побуђени 

неким поривима, тежњама, жељама, може се рећи мотивима, а усмерени су на постизање 

неког циља, који споља делује као подстицај на понашање.10 

 Мотивација представља одређену врсту подстицајне снаге која покреће и управља 

активностима потрошача према различитим циљевима. Мотив представља и невидљиву 

унутрашњу снагу човека која стимулише и усмерава појединца на одређено понашање, 

одређујући и правац његовог реаговања. Када се говори о мотивацији увек се указује на 

покретачке силе у појединцу, које у њему покрећу и подржавају одређено понашање код 

човека. Они могу бити позитивни и негативни. Негативни у својој основи имају страх, па 

се ствара негативна мотивација код потенцијалних туриста која се одражава на 

уздржавање или избегавање посете одређене туристичке дестинације. Позитивни мотиви 

                                                            
9  Илић, А., (19950): Психологија потрошача, Издавачка агенција "Драганић", Београд, стр. 9. 
10  Стефановић, В., Цвијановић, Д., Војновић, Б., (2013): Економска ефективност управљања људским 
ресурсима, Институт за економику пољопривреде, Београд, стр. 87. 
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са друге стране воде позитивној мотивацији и у њиховој основи се налазе незадовољене 

потребе и жеље туриста.  

 Мотивација туристе за посету одређене туристичке дестинације узрокована је 

тензијом као последицом незадовољене потребе.  Сам мотивациони процес почиње 

активирањем потреба, тј. у оном тренутку када потенцијални туриста постане свестан своје 

потребе. Активирана потреба кроз процес мотивације води оређеном понашању и 

покретању на туристичка путовања. Туриста настоји да посетом одређеног места смањи 

тензију задовољавањем потреба. Према томе, незадовољене потребе, жеље и захтеви 

потрошача стварају тензију која подстиче на понашање (куповину производа) ради 

остваривања циљева - задовољавања потребе (смањења тензије). 11  Достизањем циља - 

посета одређене туристичке дестинације, туриста је задовољан у ограниченом периоду, где 

се након одређеног временског периода јављају нове потребе. Тако се мотивациони процес 

одвија у круг. Неки од разлога зашто ова акција не престаје су то да многе потребе нису 

никад потпуно задовољене па зато оне континуирано подстичу на акцију ради одржавања 

задовољства, затим када се одређена врста потреба задовољи, на видело долазе нове које се 

налазе на вишој хијерархијској лествици, као и када потрошачи остваре своје циљеве, они 

настављају себи постављати нове и више циљеве.  

 Мотивима називамо за туристе атрактивне појаве и предмете у природи и друштву. 

Туристички мотиви су основни подстицаји туристичких кретања чијим се дејством 

задовољавају културне и рекреативне постебе.12 

 Природне мотиве који наводе туристе за предузимање путовања разврставамо у три 

групе: 

 - мотиви који произилазе из различитих врста загађења (бука, киселе кише, отровни 

гасови, урбанизација...) 

 - мотиви који се налазе у домену релативно неповољних природних одлика 

подручја из којих туристи долазе  (нпр. подручја са хладнијом климом, непостојањем 

морске обале, мањом осунчаношћу...) 

                                                            
11 Ракић, Б.,(2002): Понашање потрошача, Мегатренд Универзитет примењених наука, Београд, стр. 33. 
12 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., (2005): Основе туризма, Туристичка штампа, Београд, стр. 89. 
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 - мотиви који произилазе из добре очуваности природних фактора у рецептивним 

туристичким земљама у односу на емитивне земље (топлије море, богатија флора и фауна, 

већа разуђеност морске обале, чистији ваздух, више снега...). 

 Својства мотива којим се задовољава туристичка потреба називају се атрактивним 

атрибутима. Постоје четири атрактивна атрибута: 

 1. рекреативни атрибут који преко својих агенса делује првенствено на физиолошке 

функције (дисање, крвоток, метаболизам и сл.); 

 2. куриозитетни атрибути који изражавају атрактивност реткости и вредности; 

 3. знаменити атрибути везани за предмете, појаве и места од посебног политичког, 

историјског, или културног значаја (историјски споменици, сакрални објекти, 

архитектонска остварења познатих мајстора...); 

 4. естетски атрибути који се односе на хармонију облика, боја и тонова и поседују 

уметничка остварења (уметничке манифестације, природни пејзажи...). 

 Изузев рекреатвних остали атрибути делују на психичке функције човека, на 

пажњу, емоције, машту, мишљење и др. функције. 
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2. Подела туристичких мотива 

 

 Др Живадин Јовичић, др Добрица Јовичић  и мр Вања Ивановић туристичке мотиве 

поделили су према одређеним критеријумима. 

 

 1) Према атрактивном дејству - рекреативни и културни мотиви. Рекреативни су 

комплекси природе које карактеришу различите комбинације основних компонената њеног 

састава - вода, рељеф, флора, фауна, клима. Они повољно делују на физиолошке функције 

човека, а најзначајнији мотиви су: море, планина, река, језеро, шума, клима. Културни 

мотиви задовољавају културне потребе туристичких кретања и делују стимулативно на 

психичке функције. Они могу бити монументални (тврђаве, музеји, природне реткости), 

спектакуларни (сајмови, ревије, фестивали), креативни (музика, сликарств, скулптура) и 

др. 

 2) Према генези - природни и антропогени мотиви.  Природни мотиви као посебне 

појаве у природи настале су  без деловања човекове воље, дејством природних сила на 

Земљи - ендогених и егзогених. У природне мотиве убрајају геоморфолошке (планине, 

вулкани, клисуре, кањони, пећине), климу као тиристички мотив, хидрографске 

туристичке мотиве (океани, мора, језера, реке, ледници, гејзери, термоминерални извори) и  

биогеографске туристичке мотиве (биљни и животињски свет). 

 3) Према степену атрактивног дејства - самостални, комплексни и комплементарни. 

Комплексни мотиви поседују више атрактивних мотива што значи и разноврсније 

могућности туристичког активирања, док комплементарни не могу самостално деловати на 

туристичку посету и углавном појачавају атрактивност самосталних мотива.  

 4) Према степену атрактивности -  потенцијални, активирани и афирмисани. 
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3. Теорије и типологије туристичких мотива 

 

 Теорија мотивације заузима централно место у психолошком истраживању туризма. 

Оне покушавају да утврде основне мотиве, односно узроке туристичких кретања. Постоје 

бројне теорије мотивације. 

 "Теорија људске мотивације" - је теорија коју је 1943. године објавио Abraham 

Maslov, представља хијерархију пет универзалних људских потреба: 

1) физиолошке потребе човека (потреба за храном, водом, ваздухом, одмором, 

сексом, кисеоником, спавањем, заштитом од екстремних температура, потреба за 

излучивањем и потребе за сензорном стимулацијом); 

2) потребе за сигурношћу (потребе за физичком и психолошком сигурношћу); 

3) потребе за припадањем и љубављу; 

4) потребе за поштовањем – самопоштовањем; 

5) потребе за спознајом, самоактуализацијом и самоуважавањем (потребе човека да 

оствари своје способности или могућности). 
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Табела бр. 2 –  Потребе и мотивације наведене у туристичкој литератури према А Маслову 

ПОТРЕБЕ МОТИВИ НАВОДИ У ЛИТЕРАТУРИ 
Физиолошке Релаксација Бег 

Опуштање 
Ублажење (олакшање) напетости 
Жудња за сунцем 
Ментално опуштање напетости 

Сигурност Осигурање Здравље 
Рекреација 
Одржати се активним и здравим за будућност 

Припадност Љубав Породично заједништво 
Појачање сродствених односа 
Друштвеност 
Олакшати друштвене односе 
Одржавање особних веза 
Међуљудски односи 
Корени 
Етнички 
Приврженост члановима породице 
Одржавање социјалних контаката 

Поштовање Остварење Уверење о нечијем достигнућу 
Показати нечију важност другима 
Престиж 
Друштвена препознатљивост 
Појачавање властитог „ја“ 
Професионалност /посао 
Лични развој 
Статус и престиж 

Самоостварење Истина према властитој 
Природи 

Истрааживање и лична оцена 
Властито упознавање 
Задовољавање властитих жеља 

Знати и разумети Знање Култура 
Образовање 
Жеља за лутањем 
Занимање за друга подручја 

Естетске Уважавање лепоте Околине 
Пејзажи 

 

Извор: Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., (2010): Економика туризма, „Свен“, Ниш, стр.54. 

 

Упркос критикама, Масловљева хијерархија је корисно средство за схватање 

мотивације потрошача. Главни недостатак Масловљеве теорије хијерархије потреба је да 

се не може емпиријски тестирати, јер није могуће прецизно измерити у којој мери једна 

потреба мора бити задовољена пре него што потреба вишег реда постане актуелна. 
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 Аустријски истраживач туризма Бернекер (Bernecker, 1962.) утврдио је туристичке 

мотиве, класификовао их у групе и довео у везу са одговарајућим туристичким групама и 

врстама туризма.13 

Табела бр. 3 –  Класификација туристичких мотива по Бернекеру 

Мотивационе групе, 
тј. мотивације 

Одговарајуће туристичке групе, 
тј. врсте туризма 

 
Физичка мотивација 
 
            -одмор (физичка регенерација снаге) 
            -оздрављење (успостављање телесног 
здравља) 
            -спорт (телесне активности) 
 
Психичке мотивације 
 
             -излазак из свакодневне изолације 
             -разонода 
             -жеља за доживљајима 
 
Интерперсоналне мотивације 
 
              -посета пријатељима и познаницима 
              -дружење 
              -ескапизам (удаљавање од сувише 
цивилизоване свакодневнице и повратак 
природи) 
 
Културне мотивације 
 
             -упознавање других земаља, њихових 
обичаја и језика 
             -интересовање за уметност 
             -религиозна путовања 
 
Статусне и престижне мотивације 
 
             -лични развој (даље образовање) 
             -жеља за признавањем и уважавањем 
 

 
Туризам ради одмора 
Бањски туризам 
 
Спортски туризам (такође и у пасивном 
смислу) 
 
 
 
Туризам доживљаја који се појављује у току 
образовања и опоравка и клубском туризму 
 
 
 
 
Породични туризам 
Клубски туризам, доживљајни туризам 
кампинг туризам 
 
 
 
 
 
 
Образовни туризам 
 
Ходочашће 
 
 
 
Пословни и конгресни туризам 
Доживљајни али и конгресни туризам 

 

Извор: Чомић, Ђ., (1990): Психологија туризма, Туристичка штампа, Београд, стр.10 

 
                                                            
13 Чомић. Ћ., (1990): Психологија туризма, Туристичка штампа, Београд, стр.10 
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 Амерички аутор Томас (Thomas, 1964) наводи четири групе мотива за које сматра 

да побуђују на туристичко путовање: 14 

 а) образовни и културни мотиви; да се види како живе, раде и играју се људи у 

другим земљама; да се обиђу посебна места; да се боље схвате вести из света; да се 

присуствује посебним догађајима; 

 б) релаксација и задовољство: да се побегне од свакодневнице и да се проведе 

пријатно време; да се доживи неко сексуално или романтично искуство; 

 в) етнички мотиви: да се посете места одакле потиче породица; да се посете места у 

којима су били рођаци или пријатељи; 

г) остало: климатски и временски услови; здравље; економски разлози; авантура; 

развој сопствене личности; конформизам; учествовање у историји; социјални мотиви. 

  

Греј (Gray, 1970.) сматра да се као доминантне мотивације јављају чежња за 

лутањем и чежња за сунцем, како их је романтично назвао:15 

 а) чежња за лутањем, скитањем се описује као жеља да се познато замени 

непознатим, да се напусте познате ствари, да се оде и виде различита места, људи и 

културе или остаци прошлости на местима чувеним по историјским споменицима и 

асоцијацијама или текућој моди и доприносу друштва; 

б) чежња за сунцем мотивише путовања са жељом постојања негде другде, бољих 

могућности за остваривање специфичних циљева; то је важно за активности као што су 

спортови, а посебно у вези са тражењем сунца.  

 Према Мекинтошу (McIntoshu, 1972) основни мотиви за путовањем могу бити 

груписани у четири велике категорије:16 

                                                            
14  Чомић, Ђ., Јовић, Г.,  Поповић, И., (2008):  Основе туризма, Филозофски факултет Универзитет у 
Источном Сарајеву Пале, стр.15 
15Чомић, Ђ., Јовић, Г.,  Поповић, И., (2008): Основе туризма, Филозофски факултет Универзитет у Источном 
Сарајеву Пале, стр.15 
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 a) физички мотиви, који се односе на физичку релаксацију и одмор, спортске 

активности и специфични медицински третман, а сви су везани за телесно здравље 

индивидуе; 

 б) културни мотиви који су у вези са жељом појединца, да путује с циљем 

упознавања других земаља, њихових народа и културног наслеђа израженог кроз уметност, 

музику, литературу, фолклор, итд; 

 в) интерперсонални мотиви, који су у вези са жељом да се посете рођаци и 

пријатељи, да се побегне од сопствене породице, колега са посла и комшија, да се сретну 

нови људи и склопе нова пријатељства или да се једноставно побегне од монотоније 

свакодневног живота; 

 г) статусни и престижни мотиви, који се индетификују са потребама за личним 

самопоштовањем и развојем; они су у вези са путовањима подстакнутих пословним и 

професионалним интересом с циљем образовања и бављења хобијима. 

 

 Једну од најпрецизнијих класификација мотива и потреба предложила је Светска 

туристичка организација која обухвата следеће мотивационе групе, тј. потребе:17 

 А) Социјалне мотивације 

 а) потреба за имитирањем или како се поставити у групи; 

 б) потреба за посебношћу или како се разликовати од групе; 

 в) потреба да се буде прихваћен или како препустити своје одговорности; 

 г) потреба за одговорношћу или како се наметнути; 

 д) потреба за самоостварењем или апстракција према култури или псеудокултури; 

 ђ) потреба за контактима са различитим цивилизацијама; 

                                                                                                                                                                                                 
16Чомић, Ђ., Јовић, Г.,  Поповић, И., (2008):  Основе туризма, Филозофски факултет Универзитет у Источном 
Сарајеву Пале, стр.13 
17Чомић, Ђ., (1990): Психологија туризма, Туристичка штампа, Београд, стр. 12. 
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 е) потреба за разумевање света и догађаја у њему; 

 ж) потреба да се лично види и додирне оно што нам информација приказује или 

комплекс неверног Томе;  

 з) потреба за извесном масовном естетиком; 

 и) потреба да се побегне из уобичајеног оквира свакодневне егзистенције или 

промена декора; 

 ј) потреба за променом свакодневног људског, хуманог окружења или тражење 

нових особа; 

Б) Породичне или племенске мотивације 

 а) потреба да се пронађе одређен стил породичног живота који свакодневни живот 

онемогућава или разара; 

 б) потреба за окупљањем породичне ћелије, са поновним успостављањем структура 

и ауторитета; 

 в) потреба да се напусти породица уколико је преуска или представља стегу; 

 г) потреба да се учествује у животу детета у току његовог формирања, на следећи 

начин: образовањем или демонстрацијом ерудиције одраслог, демонстрација снаге и 

вештине. 

 В) Личне или егоистичке мотивације 

 а) потреба за поновним успостављањем контакта са природом или Антејев 

комплекс; 

 б) потреба да се побегне од притиска, пресија: колективних, професионалних, 

породичних, религиозних, социјалних, или потреба за „деомпресијом“; 

 в) потреба за сазнањем, упознавањем; 
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 г) аспирација ка самореализацији: посредством културе, у контактима са другим 

цивилизацијама, преко уметничких активности другим средствима; 

 д) комплекс Тарзана или нарцизам или истовремено потреба да се допада другима и 

себи (а да одговара представи коју појединац има о себи); 

 ђ) потреба и право на сан или како изаћи из своје свакодневне личности, нпр. 

живети три недеље изнад својих могућности; 

 е) инфатилизам или комплекс бебе које омогућава да се чини оно што се нормално 

не може остварити, као и одбацивање забрана: носити бермуде на цветиће, померати време 

оброка, лизати сладолед на сред улице и сл.; 

 ж) потреба за активношћу или неопходност игре не само у смислу необавезних, већ 

едукативних активности; 

 з) номадска потреба или комплекс Атиле или како побећи од свакодневног света, 

развоја примењених уметности и заната; 

 и) потреба да се побегне од сметњи и притиска свих врста или успостављање, 

рекреација нервне, психичке равнотеже; 

 ј) психолошка потреба која може да поприми следеће облике: добровољне и праве 

активности, потпуни одмор, а према стању и расположењу индивидуе; 

 к) потреба да се заводи или комплекс змије, са наводом за флерт и авантуре; 

 л) потреба да се побегне од свакодневних одговорности.  
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III АНАЛИЗА КОНЦЕПТА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ТУРИСТИЧКЕ 
ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

 Под животним циклусом подразумевају се фазе кроз које пролази производ, од 

увођења на тржиште до раздобља у којем је још увек економски сврсисходно његово 

задржавање у производном програму. Циљ теоријске анализе животног циклуса производа 

јесте сагледавање практичне користи управљања према критеријуму производ-тржиште.18 

 Животни циклус туристичке дестиације пролази кроз одређене фазе и често се 

назива и еволуционим циклусом. Основни разлог за коришћење термина "еволуциони 

циклус" проистиче из основних карактеристика туристичке дестинације, односно пре свега 

значаја простора као њеног елемента, и из немогућности њеног потпуног елиминисања са 

туристичког тржишта. Животни циклус туристичке дестинације узима у обзир  и промене 

испољавања тражње (различити типови посетилаца са различитим потребама и 

очекивањима) и промене испољавања понуде на основу које се мењају карактеристике и 

све врсте садржаја у дестинацији.  

 Важност концепта животног циклуса производа и туристичке дестинације 

произилази из: 

 - животни циклус производа/туристичке дестинације данас је доста краћи у односу 

на прошлост; 

 - потребе туриста за посетом нових дестинација расту, нове дестинације захтевају 

већа улагања; 

 - животни циклус производа/туристичке дестинације омогућава маркетинг 

стручњацма, предвиђање промена у потребама потрошача, конкуренцији, итд.; 

 - утврђивање и извођење потребних прилагођавања маркетинг микса; 

 - концепт животног циклуса је веома битно помоћно средство у одређивању 

асортимана који ће се нудити на тржишту. 

                                                            
18 Галогажа,  М., (2000):  Техолошки менаџмент ММ College, Нови Сад, стр. 158 
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 Поред позитивне стране, битно је нагласити да теорија животног циклуса производа 

има и бројне критичаре. Они тврде да су узроци животног циклуса исувише хетерогени. 

Сматрају да постоји више модела фаза животног циклуса. Такође, по њима те фазе немају 

предвиђено време трајања, а не постоји ни логичан след фаза, и тешко се одређује у којој је 

фази одређени производ. Критичари сматрају да је одређен животни циклус производа 

резултат, а не узрок на основу којег је предузеће изабрало одређену маркетинг стратегију. 

Они који подржавају теорију фаза животног циклуса производа, сматрају да су најбоље 

оне стратегије које прате фазе и тако доносе успех производа.  

 

 

1. Животни циклус туристичке дестинације 

 

 Животни циклус производа представља веома битну концепцију маркетинга којом 

се стиче увид у динамику конкурентности производа. 

 Сваки производ па тако и туристичка дестинација има одређене фазе у свом 

животном циклусу. Односно они пролазе кроз различите фазе развоја. За разлику од 

људског животног циклуса, на животни циклус производа је могуће утицати. Међутим, 

постоје различита мишљења о томе које су то фазе. Да би се могао следити животни 

циклус производа, потребна су опширна интердисциплинарна знања, велико искуство у 

пракси, потребно је пратити продају, понашање потрошача када одлучују о куповини, 

технологије и конкуренције. Често се управо расправља о томе колико траје један животни 

циклус производа, као и колико траје свака појединачна фаза у том циклусу. 

 

 Да би се закључило како неки производ има животни циклус треба имати у виду 

следеће:  

 

 - производи су ограниченог животног века; 

 - продаја производа пролази кроз одређене фазе, а свака фаза представља нови 
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изазов за продају; 

 - у различитим фазама животног циклуса производа профити расту или падају; 

 - у свакој фази циклуса производи захтевају различите маркетинг стратегије, и то 

финансијске, производно-продајне и стратегије личне продаје. 

 Оно што је још увек прилично нејасно, јесте у ком моменту свака фаза почиње и 

завршава. Као критеријум за ово одређивање најчешће се узима стопа раста и пада продаје. 

Поред овог критеријума конструисана је маркетинг стратегија животног циклуса 

производа за потребе трговине мешовитом робом, затим теоријске варијанте маркетинг 

циљева стратегија, као и карактеристике неких економских показатеља у појединим 

фазама. На основу овога, може се вршити упоређивање код анализе ситуације 

предузетничког друштва. 

 Један од најшире прихваћених приступа животном циклусу односно еволуцији 

тристичке дестинације уобличио је R.W. Butler. Према том моделу, туристичке дестинације 

пролазе кроз циклус који се састоји од шест основних фаза:19 

 - истраживање; 

 - укључење/учешће; 

 - развој; 

 - консолидација; 

 - стагнација; 

 - опадање, подмлађивање или конверзија. 

 

 

 

                                                            
19Попеску, Ј., (2016): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 49 
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Слика бр. 1 –  Модел еволуциoнoг циклуса туристичке дестинације 

 

Извор: Попеску, Ј., (2016): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 49 

 

1.1. Фаза увођења 
 

 У фази истраживања или фази увођења производа на тржиште дестинација бива 

откривена, јер поседује мотиве високих употребних вредности, чију основу представља 

атрактивна и очувана животна средина, са природним и културним добрима. Број 

посетилаца у дестинацији је услед сиромашне понуде, неадекватне инфраструктуре и 

недостатка потребних капацитета још увек мали.  Ова фаза почиње када се нови производ 

лансира на тржиште. Ово је најтеже раздобље за произвођача, туристичку дестинацију. 

  У овој фази се врше велика производна улагања у истраживање и развој 

производа/дестинације, тржишта и маркетинга, а с обзиром да се ради о лаганом расту 

продаје, јер се производ тек уводи на тржиште, приходи од продаје су веома ниски. 
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Најчешће се послује са губитком. Препознато је неколико разлога успореног развоја 

многих нових производа: 

 

 • одуговлачење у проширењу производног капацитета; 

 • технички проблеми; 

 • кашњења у дистрибуцији путем малопродаје; 

 • одупирање потрошача  промени уобичајеног начина понашања. 

 

 Ова фаза је ризична јер се догађа да производ не уђе у наредну фазу. То представља 

губитак улагања. Предузеће у односу на циљано тржиште проводи стратегију увођења 

новог производа на офанзиван и дефанзиван начин. Офанзивно значи освајање истурених 

делова неутралног тржишта и напад на тржиште конкурената. Дефанзиван начин је 

заштита освојених делова тржишта, као и постепено освајање тржишта конкуренције. Ова 

фаза представља инвестицију у тржиште, у будућност, тако да се треба водити рачуна о 

почетној цени. Предузећа често своју пажњу усмеравају управо на оне потрошаче који су 

најспремнији да купе производ, а то су најчешће потрошачи са високим приходима. Зато 

предузећа настоје одредити високе цене, јер - трошкови су високи због ниске стопе улаза; 

још се нису савладали технолошке проблеме производње. 

 

1.2. Фаза развоја  

 

 У развојној фази посећеност и популарност дестинације расту, па у пуној сезони 

посетилаца има више него домицилног становиштва. Фаза раста продаје је фаза у којој су 

потрошачи брзо прихватили производ и када он остварује високу продају и високу добит. 

У овој фази може доћи до проблема уласком нових дестинација на тржиште. У том случају 

може доћи до преокрета стопе раста продаје, висока су улагања у маркетинг тако да може 

да дође и до негативне стопе добити. Ово је фаза у којој се доносе бројне, па и оне 

најважније одлуке о будућности производа. Највећи проблем који се јавља у овој фази 

јесте како стабилизовати продају у односу на улагања у маркетинг, односно како прећи у 
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фазу зрелости и прихватања производа од стране потрошача.  

 

 У фази раста, цене углавном остају на истом нивоу или благо падају, што зависи од 

тога колико брзо расте тражња. С друге стране, предузећа задржавају трошкове за 

промоцију на истом или чак нешто вишем нивоу да би били у складу са конкуренцијом и 

наставили да информишу тржиште о својим производима. У овој фази је потребно плански 

усмеравати развој туристичке дестинације, где је потребна одговарајућа политика и 

инвестирање од стране јавног сектора у циљу заштите ресурса, како би се очувале основе 

за континуирани развој. 

 

1.3. Фаза зрелости 
 

 У овој фази се поново јављају проблеми с обзиром да долази до успоравања раста 

продаје, а на истом делу тржишта се јавља велики број конкурената. Ова фаза обично траје 

дуже од претходне две и представља изазов за маркетинг одељење. Предузеће поновно 

треба да донесе стратешку одлуку. Ако се води маркетинг стратегијом лидера на бази 

диференцирања производа и инструмената маркетинг микса, доћи ће до реакције 

конкуренције, али долази и до стабилизације продаје и добити. Производни и маркетинг 

трошкови се стабилизују или опадају у зависности од величине и економије обима, док 

стопа добити зависи од цена конкуренције. У овом случају, као циљ се поставља одржање 

учешћа на тржишту.   

 Фаза зрелости производа може се поделити на три фазе: 

 

 1. Фаза раста зрелости, у којој стопа раста продаје почиње да опада, не постоје нови 

канали дистрибуције иако одређен број купаца и даље улази на тржиште. 

 2. Фаза стабилне зрелости, у којој се продаја усклађује са бројем становника услед 

засићености тржишта. Већи број потрошача је упознат са производом, а на будућу продају 

утиче, поред раста становништва, заменска потражња за истим производом. 
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 3. Фаза зрелости у опадању у којој укупна продаја почиње опадати и потрошачи 

прелазе на друге производе. 

 

1.4. Фаза oпадања 
 

 Ово је фаза у којој продаја показује јаку тенденцију стагнације туристичког 

промета, што резултира падом профита. Продаја производа опада из више разлога као што 

су техничке предности, промене у укусима потрошача, повећање конкуренције. Када 

производ дође у фазу пропадања, то значи да је потрошач задовољио потребу за овим 

производом. Последња фаза, пад и одумирање, обично је пропраћена повлачењем 

одређених марки производа и интеграцијом компанија. Тржиште се померило према новој 

тражњи. Ово је период када слабе производе треба избацити са тржишта јер повећавају 

трошкове а не доносе никаву добит.  
 

Слика бр. 2 –  Фазе животног циклуса дестинације 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=faze+zivotnog+ciklusa 

 



 

33 
 

 На слици бр 2.  рани период криве представља младост дестинације, где је продаја у 

овом времену минимална, али убрзано расте. Одрасло доба је период раста који успорава 

када потражња достигне свој врхунац. Коначно, старост представља период у којем 

потражња опада и полако нестаје, да би се трансформисала у неку другу потребу. Јасно је 

да је овај пример теоретски и да је животни циклус производа и дестинације много 

компликованији и зависи од више фактора. Овај пример може се применити на 

краткотрајне производе, али не и на производе који су са нама већ неколико деценија. 

 

1.5. Фаза подмлађивања   
 

 Фаза подмлађивања укључује мере и активности усмерене на обогаћивање понуде 

новим садржајима, анимирање нових тржишта, организовање нових дистрибутивних 

канала и сл. Постављање туризма на нове основе подразумева ангажовање свих 

подсистема унутар система туристичке дестинације, са циљем успостављања новог 

развојног циклуса дестинације. 

 

2. Фазе животног циклуса према Адижесу 

 

 Др Исак Адижес је доста писао и анализирао животне циклусе предузећа. У свом 

моделу животног циклуса предузећа дефинисао је следеће фазе: 

 1. Удварање, 

 2. Доба повоја 

 3. Go – go, 

 4. Адолесценција, 

 5. Топ форма, 
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 6. Стабилност (Касна топ форма), 

 7. Аристократија, 

 8. Рана бирократија, 

 9. Бирократија и 

 10. Смрт .  

 

Слика бр. 3 –  Животни циклуси према Адижесу 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=zivotni+ciklusi&source 

 

2.1. Удварање 
 

 Први степен у развоју Адижес је назвао "удварање". У фази удварања организација 

још није ни рођена, она постоји тек као идеја. Нагласак је стављен на идејама и 

могућностима које нуди будућност… 

  У току овог периода се много више разговара о идејама, док се мало пажње 

посвећује конкретним акцијама. Оснивач продаје своју идеју о томе како је његова идеја 

изузетна. Решеност да се идеја оствари се гради изнутра, а у исто време та се идеја тестира 
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у комуникацији са особама које се налазе у оснивачевом окружењу. Овај процес стварања 

организације је праћен усхићењем, ентузијазмом и јаким емоцијама… 

 

 Организација се рађа када се оснивач одлучи да уђе у ризик. Што је ризик већи, то и 

решеност оснивача мора бити чвршћа; она мора бити 

сразмерна тешкоћама које се у будућности могу очекивати да би предузеће опстало.  

 

 Мотивација оснивача мора бити трансцендентална; она мора прелазити уске оквире 

непосредне добити. Решеност не може бити у потпуности рационална. Прво и пре свега, то 

мора бити емотина решеност за идеју и њен опстанак на тржишту.20 Профит који доноси 

производ или услуга је само одраз ваљаности оснивачеве процене ситуације. 

 

 У фази удварања циљ који мотивише оснивача требало би да буде задовољавање 

потребе тржишта.  Оно што ће постепено створити организацију је оснивачево уверење да 

постоји стварна потреба, да постоје потрошачи који ће знати да цене оно што је оснивач 

учинио. Оснивач, као пророк, прориче будуће потребе својих потенцијалних потрошача, 

он се усредсређује на оно шта тржиште треба да жели. 

 

2.2. Доба повоја 
 

 Након фазе удварања следи фаза повоја. После предузимања ризика, ризик се мора 

покорити. 

 Фокус се помера са идеја и могућности на производњу резултата – задовољавање 

потреба потрошача због којих је предузеће основано. Нема више времена за разговор, сво 

расположиво време се троши на акције. Предузеће у фази повоја има мало пословних 

политика, система, процедура или буџета. Организација је централизована и врло је лична. 

Да би организација преживела ову фазу, потребне су јој периодичне инфузије готовине и 

                                                            
20Адижес, И., (1994): Животни циклуси предузећа, Како и зашто предузећа расту и умиру и шта чинити у 
вези са тим, Прометеј Агора, Београд, стр. 14 
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оснивачева решеност. Врло је мало награда које ће организација у овом стадијуму моћи да 

пружи својим члановима. Оно што предузеће држи на окупу је оснивачева љубав и 

решеност. 

 

 Оснивач не може дозволити да његов сан умре јер се ради о његовом сопственом 

самопоштовању. Организација "полетарац" је његова карта за бесмртност. То је споменик 

који ће, уколико се буде добро водио, остати и након његове смрти. У фази повоја не 

постоји делегирање, тј. преношење овлашћења или одговорности на друге чланове 

организације. Пошто је организација "кратка са парама и временом", она не може 

дозволити својим члановима да уче на грешкама. Други разлог је што људи који раде са 

оснивачем по правилу нису тако добри у послу као што је он; у супротном они би већ 

давно основали сопствена предузећа. 

 Током доба повоја може доћи до тзв. "Смртности новорођенчади". Смртност 

новорођенчета наступа када оснивач изгуби интересовање, када му сопствена творевина 

постане страна, када изгуби контролу над организацијом или ако она постане 

непоправљиво неликвидна. 

2.3. Go - go 
 

 У фази удварања битан чинилац је била идеја, у добу повоја идеја је испробана на 

делу, а након тога следи фаза у којој та идеја функционише. Предузеће не само да опстаје, 

оно почиње и да се развија. Због тога оснивач и организација постепено постају арогантни. 

 

 Go - go компаније су као бебе кад почну да пузе - свуда их има. Не виде нигде 

проблеме, само могућности. Све чега се дохвате или поједу, или поломе. Go - go компаније 

се понашају исто тако: све је за њих могуће.21 Скоро свака могућност изгледа као да је 

приоритет. Превише приоритета значи да реално дефинисаних приоритета у ствари ни 

нема. Пошто је организација у повоју, она мора да опстане, усмереност на продају мора да 

пређе у навику тако да продати више значи продавати боље. Организација изједначава 

продају са успехом. То није организација која покреће могућности, то је организација коју 
                                                            
21Адижес, И.,:  Животни циклуси предузећа, Ко и зашто предузећа расту и умиру и како их лечити, НИП 
ПОЛИТИКА,  Београд, стр. 33 
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покрећу могућности. Организација реагује на средину, а не планира какву средину жели. 

Ова оријентација на продају може довести и до нежељеног исхода.  

 

 Успех преко ноћи често може довести до арогантности. Резултати ове ароганције су 

по правилу упуштања у подухвате у које предузеће не би требало да се упушта. Да би 

преживела, организација мора да креира пословну политику о томе шта не треба чинити, 

уместо шта још чинити. Развој правила и политика обележава почетак настојања да се 

успоставе административни подстистеми у предузећу и прелаз у следећу фазу његовог 

развоја – Адолесценцију. Битна противуречност која се у овој фази догађа је да оснивач 

жели да делегира овлашћења, али да притом не изгуби контролу. Go - go организација не 

може да се децентрализује јер управни подсистем још није у потпуности развијен. 

 

 Оснивач осећа да је постигао оно шта је желео – од сиромаштва се уздигао до 

богатства. Он почиње да схвата да је оставио свој лични печат. Почиње да се интересује за 

друштво, политику, здравље, забаву, путовања и све друго што ће пружити више смисла 

њиховом животу. Прелаз у Адолесценцију дешава се уз неку већу кризу, која је обично 

проузрокована грешкама Go - go организације. 

 

2.4. Адолесценција 
 

 У овој фази - фази адолесценције предузеће се рађа по други пут, овај пут одвојено 

од свог оснивача. Најтипичније понашање организације у овој фази је конфликт и 

недоследност. 

 Манифестације ове фазе могу бити: 

 -менталитет типа "ми против њих", староседеоци против дошљака; 

 -недоследност у организационим циљевима; 

 - недосдледност у системима надокнада и награђивања. 
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 Делегирање овлашћења – оснивач са стилом усамљеног јахача мора да промени 

стил. Сада се тражи специјализација пошто је посао превазишао личне способности 

оснивача и особа из његовог најближег окружења. Оснивач мора да делегира овлашћења. 

Промена у вођству је неопходност, нагласак се мора пребацити на системе, политику и 

администрацију, а то је област која захтева потпуно другачију врсту способности. 

 

 У овој фази је неопходно ангажовање професионалних менаџера. Менаџери су 

затим приморани да ангажују људе који ће их подржати. Стварају се кланови и ствара се 

култура "ми против њих". 

 

 Оно што још више компликује преношење одговорности је нужност да предузеће 

промени своје циљеве. Оно мора пребацити своје циљеве са више је боље на боље је више.  

 Предузеће често има тако много производа на тако много тржишта, са тако много 

специјалних попуста који се стално мењају, тако да је просто немогуће држати корак са 

свим информацијама које непрестано пристижу. Организација Адолесцент, која је у души 

још увек Go - go, жели да се реорганизује и да задржи исти степен раста. Међутим, она 

мора да успори грозничави темпо продаје како би се омогућило да се спроведе 

систематизација. Резултат свега је конфликт који, ако произведе критичан ниво губитка 

међусобног поштовања, доводи до патологије због које организација прерано стари јер је 

предузимљиви појединци напуштају. 

 

2.5. Топ форма 
  

 Ако администрација доживи успех и вођство се институционализује, организација 

прелази у Топ-форму – оптималну тачку на криви њеног животног циклуса. 

 

 Карактеристике организације у  Топ форми су: 

 - Функционални системи и организациона структура, 
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 - Институционализована визија и креативност, 

 - Оријентација ка резултатима; организација задовољава потребе купаца, 

 - Организација прави планове, а онда и настоји да их следи, 

 - Организација по очекивању послује све боље, 

 - Организација може да постигне пораст и продаје и профита, 

 -Организација лансира нову организацију одојче.22 

 

 На криви животног циклуса Топ-форма се не поклапа са највишом тачком. То је 

процес који траје, а не одредиште. Изазов Топ-форме је одговор на питање како у њој што 

је могуће дуже остати. 

 

2.6 Стабилна организација 
 

 Стабилна организација је први стадијум старења у животном циклусу. Предузеће је 

још увек јако, али почиње да губи флексибилност. Почиње да губи дух креативности, 

иновације и спремности који га је довео до Топ-форме. Организација је до сада обично већ 

обезбедила стабилну позицију на тржишту, развила је осећај сигурности. Углавном влада 

ред и усвајају се конзервативни ставови да се оно што је постигнуто не би угрозило. Људи 

проводе више времена у канцеларији једни са другима, него са клијентима или 

продавцима. 

 Карактеристике стабилне организације су следеће:23 

 - Не очекује високе стопе раста, 

                                                            
22Адижес, И.,: Животни циклуси предузећа, Како и зашто предузећа расту и умиру и како их лечити, НИП 
ПОЛИТИКА, Београд, стр. 56 
23Адижес, И.,:  Животни циклуси предузећа, Како и зашто предузећа расту и умиру и како их лечити, НИП 
ПОЛИТИКА, Београд, стр. 63 
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 - Мање очекује да освоји нова тржишта, технологије и границе, 

 - Почиње да се усредсређује на оно што је постигнуто у прошлости, уместо на 

будуће визије, 

 - Сумња у сваку промену, 

 - Награђују се они који раде шта им се каже, 

- Више је интереса за међусобне односе, него за ризике. 

 

 У Стабилној фази се смањују фондови за истраживања у корист потрошње за 

развој. Развој менаџмента замењује се обуком менаџерског кадра. Углавном се разматрају 

краткорочни, уносни послови. Људи из финансијског сектора постају важнији од људи у 

маркетингу, продаји, истраживању или развоју. Организација почиње да сумња у сваку 

промену. 

 

 Ако је креативност довољно дуго успавана, то почиње да се одражава на 

способност предузећа да задовољи захтеве купаца. 

 

2.7. Аристократија 
 

 Опадање флексибилности које је почело у Топ-форми сада има далекосежне 

последице.  

 Овај стадијум дефинишу следећи модели понашања:24 

 - Новац се троши на контролне системе, награде и просторије;  

 - Нагласак је на томе како се ради, а не шта и зашто се ради;  

 - Води се рачуна о облачењу, ословљавању и традицији; . 

                                                            
24Адижес, И., (1994): Животни циклуси предузећа, Како и зашто предузећа расту и умиру и шта чинити у 
вези са тим, Прометеј Агора, Београд, стр. 64 



 

41 
 

 - Појединце брине виталност компаније, али групно гледано, радни мото је "Не 

таласај". Што се посла тиче - редовно стање.; 

 - Унутрашњих иновација је мало. Корпорација можда купује друге компаније да би 

стекла нове производе и тржишта, или у настојању да купи предузимљивост;  

 - Организација има велику залиху готовине - потенцијална мета за нове власнике. 

 

 У раној фази Аристократије покушава се подизањем цена доћи до већег профита. У 

каснијим фазама аристократије производи застаревају. Учешће на тржишту је изгубљено, 

ток новца је негативан, а добри стручњаци напуштају предузеће. Извештаји екстерних 

консултаната се читају, али се не предузима никаква акција. 

 

2.8 Рана бирократија 
 

 Након фазе аристократије следи фаза - рана бирократија. Сам прелазак у ову фазу је 

брз и насилан. 

 Цене не могу више да се подигну, а за организационо понашање у овој фази 

типичне су следеће карактеристике: 

 - Важно је ко је изазвао проблем, а не шта учинити са њим;  

 - Појава сукоба, забадање ножева у леђа и унутрашње борбе;  

 - Фокус се преноси на унутрашње ратове – потрошач  је само гњаважа. 

 

 Људи покушавају да открију ко је крив. Организација жртвује последње трагове 

креативности – шефа маркетинга, стратешког планера, главног инжењера, итд. Влада 

менаџерска параноја – људи почињу да се боре један против другог. 
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Овај зачарани круг се наставља све до коначног резултата – банкрота или потпуне 

Бирократије, која значи национализацију или субвенцију од владе. У оваквој средини 

остају само руководиоци код којих је нагласак на правилима и политикама и без видљиве 

усмерености ка резултатима или задовољавању потреба купаца. 

 

2.9. Бирократија и смрт 
 

 У бирократији организација своје постојање не оправдава чињеницом да добро 

функционише, већ чињеницом да уопште и постоји. У овом стадијуму коомпанија сама не 

производи довољно средстава.  

 Основне карактеристике бирократске организације су следеће: 

 - Она има много система, са веома мало функционалне оријентације;  

 - Без осећаја контроле је;  

 - Издваја се из свог окружења и усредсређује углавном на себе саму;  

 - Да би клијенти уопште могли да сарађују са организацијом они морају да развију 

сложене стратегије како би заобишли систем или се пробили кроз њега. 

 Бирократска организација је неорганизована. Бирократију можемо упоредити са 

старацем који не воли да га превише узнемиравају, настоји да се изолује из своје средине. 

Бирократске организације одржавају се у животу монополом који имају над неким 

делатностима – потрошачи су законом присиљени да купују њихове услуге. Смрт наступа 

када више нико није заинтересован да организација преживи. 
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3. Облици кривих животног циклуса дестинације 

 

 Постоје бројни облици кривих животног циклуса производа и дестинације. 

Истраживачи су утврдили да постоји 6 до 17 различитих узорака тзв. Cox-ових кривих. 

Разлике међу појединим облицима су узроковане бројним факторима, а најразличитије су: 

 

 • производ и његова својства; 

 • маркетинг стратегије коришћене током животног циклуса производа; 

 • елементи спољне и унутрашње околине маркетинга. 

Слика бр. 4.  - Облици кривих животног циклуса производа 

Традиционална крива 

 

 

 

 

 

 

 

Крива бума 

 

 

 

 

 

Дестинација има све четири фазе: 

1. Увођење 
2. Раст 
3. Зрелост 
4. Опадање  

Иузетно популарне дестиације које 
се добро посећују током дугог 
временског периода 
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Сезонска крива или крива моде 

 

 

 

 

 

Крива оживљавања или носталгије 

 

 

 

 

 

 

Крива хита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посећеност се одвија добро у 
одређеном периоду, односно у 
периоду сезоне 

 

Случај засићења дестинацијом од 
стране туриста која доживљава 
популарност 

 

Потрошачи изузетно брзо 
прихватају дестинацију и она 
достиже изузетну посећеност, али 
веома брзо та посећеност опада 
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Крива продуженог хита 

 

 

 

 

 

 

 

Крива слома 

 

 

 

 

 

 

3.1. Идеалан облик животног циклуса дестинације 
 

 Истраживачи су запазили неке од фактора који утичу на облик и трајање животног 

циклуса појединог производа, дестинације. Закључили су да се може развити идеалан 

облик животног циклуса. Он се састоји од периода развоја производа који је кратак и има 

ниске трошкове. Фаза увођења – раста кратко траје и продаја брзо достиже свој врхунац, а 

то води раном максималном приходу. Фаза опадања се одвија доста споро, што за 

последицу има смањење профита, али се тај пад одвија постепено. 

  

Сличан случај као код криве хита, 
потражња је делимична и 
дугорочнија у односу на претходну 

 

Дестинација доживљава неуспех 
одмах после увођења на тржиште 
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Слика бр. 5 – Идеалан облик жвотног циклуса дестинације 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Предузетничко друштво који уводи нови производ на тржишту треба да предвиди облик 

криве на основу фактора који утичу на трајање сваке од фаза, а то су: 

 

 • време развоја – краће је и захтева ниже трошкове за стандардне производе; 

 • време увођења и раста – биће кратко ако производ не захтева нове канале 

дистрибуције, транспорт и ако маркетинг посредници прихватају нови производ и 

промовишуга; 

 • време зрелости – траје док је стабилна наклоност потрошача; 

 • време опадања – дуго је ако се наклоност потрошача и технологија производа 

споро мењају. 
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4. Стратегија продужавања циклуса туристичке дестинације  

 

 Веома је важно схватити на ком делу криве се налази туристичка дестинација. Да 

ли се пење или је прешала врх криве? Тржишта су промењљива, мода експлодира на 

сцени, технологија се брзо мења. Чини се да је стална потражња за новим незасита. Стога 

је важно пратити све нове трендове и држати корак са модним кретањима.  

 

 Водећи на тржишту би требало да убире највећи профит, под условом да је роба 

приступачна и промовисана на прави начин. Код одређивања цене треба да се узме у обзир 

мала конкуренција. Ако се покаже да ће производ бити прихваћен и профитабилан, на 

тржиште ће бити привучени и други испоручиоци. Тада ће или требати више новца за 

трошкове промоције и попусте власницима складишта, или ће морати да се смањи цена. 

Профити ће неизбежно бити угрожени. 

 

 Један од начина да се продужи век производа је редизајнирање, које може да буде 

сасвим тривијално, попут промене боје, новог паковања или увођења неке ситне новине. 

Може да се уведе и више новина како би се извукао бољи резултат. Предузећа чија су 

делатност услуге, мораће да продуже радно време, дају боље гаранције или више нових 

понуда. Иновација је кључна. Неке компаније одвајају огромна средства за улагање у 

истраживање и развој, и стално су у потрази за новим линијама.  

 

 Један од најважнијих фактора који данас утичу на предузетничку снагу предузећа 

јесте способност иновирања процеса, производа и услуга. Ако је основна преокупација 

савременог предузећа стварање конкурентске позиције на тржишту, онда то више није 

могуће само ценом постојећих производа и услуга, њиховим квалитетом или палетом 

избора, него првенствено брзином којом предузеће може увести нове производе. Све то 

зависи од иновативности у производним и пословним процесима. Увођење иновација 

данас је питање опстанка, а време потребно за иновирање све је краће. Обим и брзина 

иновација последица су великог броја научних и технолошких достигнућа, као и њихове 
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примене у пракси. Зато су улагања у истраживања и развој данас најуже повезана с 

развојем. 

 

 Иновација је врло стара реч. Потиче од латинске речи иноватио, што значи новина, 

мењање постојећег. Неки аутори истичу да постоји преко стотину дефиниција иновације. 

Најчешће се сврставају у шест група, па је по њима иновација: 

 

 • нова идеја,  

 • увођење нове идеје, 

 • инвенција, 

 • увођење инвенције, 

 • идеја која се разликује од постојеће форме, 

 • увођење нове идеје која разара постојеће понашање. 

 

 За иновације можемо рећи да представљају креативни процес у коме се две или 

више постојећих ствари комбинују на неки нови начин да би се произвела потпуно нова 

ствар, или је то комплексан скуп активности од стварања нове идеје до њене примене у 

пракси, или процес друштвене промене као одговор на нову технологију, итд.  

 

 Иновација није опипљива као други делови капитала, она је креација духа, 

нематеријалне природе утемељене на материјалним и нематеријалним добрима. Како 

нематеријална добра играју све значајнију улогу у производној делатности, то повећава 

опште значење иновација и људског фактора. 
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IV ИЗВОРНИ, ИЗВЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И МОТИВИ ТУРИСТИЧКЕ 
ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

 Основне елементи туристичке дестинације деле се на две основне групе које се 

називају изворним и изведеним елементима понуде или примарним и секундарним 

елементима туристичке дестинације.  

 У изворне елементе спадају тзв. производни елементи (географски положај, клима, 

вегетација и сл.), чиниоци људског понашања и егзистенције (језик, менталитет, 

гостољубивост, култура, фолклор и сл.) и општа инфраструктура (саобраћај, положај, 

повезаност, структура насеља, комунална опремљеност), док у изведене елементе спадају 

туристичка опремљеност дестинације (туристички капацитети и посебни инфраструктурни 

садржаји за потребе туризма, оранизационе активности, информисање, снабдевање, 

забавни и рекреативни садржаји и сл.).25 

 У даљем тексту укратко су описани изворни и изведени елементи туристичке 

понуде Нишке бање као и мотиви који привлаче туристе. 

 

1. Изворни елементи туристичке понуде Нишке Бање 

 

Нишка Бања је природно лечилиште у југоисточној Србији са дугом традицијом у 

примени лековите воде, пелоида и климатског фактора. Од Ниша је удаљена 10 km, и 

налази се поред магистралног правца Ниш – Софија. Лежи у подножју Коритника, огранка 

Суве планине, на надморској висини од 248 m, на коме се налази централни и највећи део 

насеља. 

 

                                                            
25 Попеску, Ј., (2016): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 34 
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Нишка Бања има изузетно повољан саобраћајно-географски положај, налази се на 

раскрсници најважнијих, балканских и европских путних и железничких саобраћајних 

праваца, који воде са севера из правца Београда, и са југа из правца Скопља долином 

Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље ка Блиском истоку. 

Смештена је на јужном делу Нишке котлине, под шумовитим Коритником, високим 

808 m, који је последњи западни огранак Суве планине. Окружена је масивом Сврљишких 

планина и Сврљишком клисуром са севера, док се са источне и западне стране налази 

отворен простор и захваљујући томе бања је преко целог дана изложена сунцу. 

Слика бр. 6 –   Положај Нишке бање 

 

Извор: https://www.google.rs/search?tbm=isch&q=niska+banja+karta 

Клима Нишке Бање је умерено-континентална, са  сувим топлим летима, хладним 

зимама са снегом, израженим годишњим добима, без јаких ветрова, малом количином 

падавина, облачности и влажности ваздуха. Лековито својство климата Нишке Бање 
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повећавају испарења термоминералних извора и бигра. Заједно са термоминерлним водама 

и радиоактивним радоном, клима Нишке Бање представља основу здравствено- 

лечилишних и туристичких вредности овог места. 

Нишка Бања спада у наша најрадиоактивнија природна лечилишта у којој постоји 

пет извора термалне лековите воде: Главно врело, Сува бања, Школска чесма, Пасјача и 

Бањица. Сви извори припадају групи земноалкалних хомеотерми (36-38°C), благо 

минерализованих, са капацитетом од око 56 l/s. Три главна извора су: Главно врело, 

Сувабања, Школскa чесма. 

Лечење у Нишкој Бањи се обавља купањем у радиоактивној води, пијењем 

минералне воде и инхалирањем, затим електротерапијом, кинезитерапијом и 

пелоидотерапијом. У Бањи постоји Завод за превентиву, лечење и рехабилитацију 

реуматичних и срчаних болесника, који се убраја међу најбоље опремљене институције 

ове врсте у земљи. Поред лековитих вода, за потребе лечења у Нишкој Бањи користе се 

радиоактвини бигар и радиоактивни гас радон. 

 

 

2. Изведени елементи туристичке понуде Нишке Бање 

 

Бања је била позната још у време старих Римљана, који су у II веку каптирали 

главно врело и подигли купатило са два базена. Истиче се да је процват Нишка Бања 

доживела управо за време Римљана, када је овде боравио знаменити римски цар 

Константин Велики. 

 

 

 

 



 

52 
 

Слика бр. 7 –  Споменик изгинулим ратницима у Другом светском рату 

Извор: Катарина Голубовић 

Од културно-историјске знаменитости Нишке Бање од посебне важности су Црква 

Светог Илије, споменик изгинулим ратницима у Другом светском рату, споменик Мојсију 

Михајловићу-Тошкету, чесма „Три краља“, ранохришћанска гробница и велики број вила 

изграђене између два светска рата јединствене по својој архитектури. 

У бањи се налази библиотека, уметничка галерија и Летња позорница, на којој се у 

току лета одвијају различите манифестације. Једна од главних манифестација је “Културно 

лето у Нишкој Бањи“ која је установљена 2005. године. Није такмичарског карактера и 

представља збир око 40-так културних, уметничких, забавних и спортских дешавања 

током трајања туристичке сезоне од јула до септембра. Треба споменути и манифестацију 

„Пихтијада“, која је једина пихтијада у јужном делу Србије. Од спортских манифестација, 

у Нишкој Бањи се одржавају такмичења у параглајдингу, где такмичари крећу са падина 

Коритника и спуштају се у Нишку Бању.  
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3. Туристички мотиви Нишке Бање 

 

 Постоји велики број унутрашњих и спољашних фактора који утичу на поједница да 

се одлучи и укључи у туристичка путовања. Унутрашње претпоставке обухватају 

туристичке потребе и туристичке мотиве. 

 Као што смо на почетку навели мотив представља невидљиву унутрашњу снагу која 

стимулише и усмерава туристу на одређено понашање, то је разлог зашто туриста креће на 

путовање.  

 У Нишкој Бањи можемо издвојити следеће рекреативне и културне мотиве како су 

их др Живадин Јовичић, др Добрица Јовичић и др Вања Ивановић, разврстали. 

Рекреативни мотиви повољно делују на физиолошке функције човека, док културни 

мотиви задовољавају културне потребе туристичких кретања и делују стимулативно на 

психичке функције. 

  У рекреативне мотиве спадају: термоминерални извори, два топла радиоактивна 

врела (Главно врело и Сува Бања), умерено континентална клима, реке у околини Нишке 

Бање - Нишава, Кутинска река, Јелашничка река и Јужна Морава. Затим биогеографски 

мотиви, чија вредност и значај се огледају  кроз две функције: хигијенско – рекреативну и 

естетско - декоративну. Бујна вегетација, поготову шумска процесом фотосинтезе, из 

атмосфере асимилира угљен – диоксид а ослобађа кисеоник, па се због тога ови простори 

одликују чистим ваздухом и представљају одлична места за упражњавање рекреације. 

Такође, вегетација у зависности од богатства облика и хармоније боја повећава туристичку 

вредност простора, дајући му естетска својства атрактивности. 

У Нишкој Бањи постоје два природна парка. Први се налази десно од главне 

шеталишне улице, смештен је између главног купатила и стационара “Зеленгора“. Одмах 

изнад овог парка наставља се шума планине Коритник до чијих врхова се може доћи 

релативно уређеним стазама. Са друге стране од шеталишта до хотела “Радон“, простире 

се парк  у коме налазе неколико мањих и плитких базена кроз које тече вода са главног 

извора, а у близини хотела „Радон“ се спушта низ водопад који је ту изграђен. Туристичка 
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атрактивност животињског света околине Нишке Бање није велика. Од животињских врста 

има ситне дивљачи: зечева, јаребица, фазана, а од крупне дивљачи највише има дивљих 

свиња. Ствари су сличне и у погледу могућности за риболов у наведеним рекама, јер 

рибљи фондови тешко могу привући посетиоце из других крајева тако да служе за 

рекреацију само стационарним гостима као и домицилном становништву. 

Слика бр. 8 –  Каскадни водопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Катарина Голубовић 

 

Од спортско - рекреативних објеката, у Нишкој Бањи постоје терени за: велики и 

мали фудбал, рукомет, одбојку, комплетан камп за припреме кошаркаша и тенисера, балон 

сала за дворанске спортове, хиподром и параглајдинг стаза са полазиштем на падинама 

Коритника. Сви ови терени се налазе на довољној удаљености од смештајних и 

лечилишних објеката, тако да не ремете њихово функционисање. У стационару “Радон“ 

постоји теретана и wellnes центар, а у хотелу “Озрен“ стрељана и куглана. 
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Слика бр. 9 –  Стационар Радон 

Извор: Катарина Голубовић 

 

 Културни мотиви могу бити монументални (тврђаве, музеји, природне реткости), 

спектакуларни (сајмови, ревије, фестивали), креативни (музика, сликарств, скулптура) и 

др. Они у Нишкој бањи имају комплементарни значај. Међу њима најзначајнији су: Црква 

Светог Илије, ранохришћанска гробница и бројне виле из периода између два светска рата 

грађене у разним архитектонским стиловима. 

У Нишкој Бањи је у периоду између два светска рата изграђено неколико вила у 

разним архитектонским стиловима. Градили су их за потребе становања и одмора, трговци 

и други богатији људи тог доба. Могу се истаћи следеће виле: “Краљева вила”,  “Вила 

Ристића” из 1936. год., “Вила Величковић”, “Вила Чавдаревић”, “Вила Топлица” из 

1937.год. која је успешно реконструисана и сада је то стационар „Терме“,  и “Вила 

Теокаревић” из 1938 године.  
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 У оквиру културних мотива издвајамо и етнографске мотиве који појачавају 

вредност самосталних културних мотива, и у њих спадају: музички фолклор, народна 

ношња, народни обичаји, гастрономија, гостољубивост, дружељубивост, култура и остали 

елементи традиционалног и савременог живота неког народа. Презентација етнографских 

мотива у Нишкој Бањи врши се кроз разне манифестације и приредбе у оквиру “Културно-

спортског лета”, које траје од маја до септембра. У оквиру ње учествује око 1000 извођача 

из разних области културе и спорта. Програми појединих манифестација обухватају: 

ликовне и вајарске изложбе, изложбе народних ношњи овог краја, представљање народних 

јела и тд. Неке од поменутих манифестација су: “Врата Заплања”, “Дани Јоргована”, “Кад 

липе цвату” и тд. Од других манифестација истичу се: “Сабор изворног и народног 

стваралаштва”, “Дани вина и виноградара”, који се одржавају сваке године на дан Св. 

Трифуна (14. Фебруар), и окупљају произвођаче и љубитеље вина из Нишке Бање, Ниша и 

околине. Требамо споменути и манифестацију “Коњички куп Свети Илија”, који се 

одржава на хиподрому у Нишкој Бањи, у организацији локалног коњичког клуба “Чегар”. 

Куп је међународног карактера и окупља такмичаре из наше и околних земаља. Врло често 

се на овом хиподрому одржавају и првенства Србије. Затим “Дани Жалфије”, “Врата 

Заплања”, “Дани јоргована”, “Априлијада”, “Сабор бањаца”, свакодневне пројекције 

филмова на летњој позорници, природбе културно уметничких друштава, разни сајмови 

књига, меда и тд. 

Поред културних и рекреативних мотива Нишке Бање велики значај имају и 

здравствени мотиви, који представљају и самосталну вредност Нишке Бање. Лечење у 

Бањи се обавља купањем у радиоактивној води, пијењем минералне воде и инхалирањем, 

затим електротерапијом, кинезитерапијом и пелоидотерапијом. За пиће се користи топла 

радиоактивна вода из двеју чесама у Новом купатилу и једне код старих базена, као и 

хладна радиоактивна вода “Школске чесме”.  

Воде овог природног лечилишта лече болести локомоторног система и 

респираторних органа, нервне болести и несаницу, општу замореност, последице повреда 

мишића и зглобова, затим повећани крвни притисак, обољења желуца и црева на нервној 

бази, поремећаје жлезда са унутрашњим лучењем, поремећај метаболизма, гинеколошка 

обољења и друго. Оне су веома погодне за лечење реуматизма, астме и срчаних обољења, а 
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контраиндициране су за тубрекулозу, туморе, акутне заразне болести, тежа обољења срца, 

бубрега, нервног система. 

Целокупни здравствени капацитет Нишке Бање се налази у оквиру Института за 

превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника Нишка Бања, 

основан 1979. године. Институт има сопствене медицинске и смештајне капацитете, који 

су у оквиру три стационара: Радон, Зеленгора и Терме. 

У Нишкој Бањи постоји Spa и wellness центар „Sense“, који нуди све што је 

потребно савременом човеку, а то су: третмани лица и тела, који за циљ имају опуштање и 

уживање, анти стрес програме, кинеске традиционалне масаже, масаже топлим и хладним 

вулканским камењем, акумпуктуру, електро терапије, физиотерапије и дијете.  
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V ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА НИШКЕ БАЊЕ 
 

Пре прве фазе - фазе истраживања или фазе увођења производа на тржиште у 

нашем случају Нишке Бање на туристичко тржиште осврнућемо се на сам почетак 

коришћења лековите воде Нишке Бање. Период  првог коришћења лековитих извора 

Нишке Бање био је још у античко доба. Изворе су нарочито користили стари Римљани, 

тадашњи грађани суседног Наисуса и Медијане. О томе сведоче најстарији сачувани 

подаци о лековитим иворима бање из 362. године. Познао је да су стари Римњани били 

велики мајстори у изградњи бања. Сматра се да је у њихово време цела површина 

садашњег парка била под вилама, прекривен купатилима са добро изведеном каптажом над 

главним врелом. Колио су били вешти у изградњи каптаже сведочи и чињеница да сада 

после толико времена каптажа добро служи. Према старим подацима сматра се да је 

Нишку Бању у V веку опустошио Атила - владар Хунског царства. Током средњег века 

подигнуте су стражаре уз утврђења ради заштите цариградског пута. Лечилиште је 

запостављено, скоро кроз читав средњи век, а према једном запису из времена Стефана 

Немање, неискоришћена бањска вода отицала је све до Нишаве кроз урасли шевар у коме 

су се људи купали под ведрим небом. До XVI века, када Османско царство (које влада 

српским земљама од XIV до XIX века) поново ревитализује Нишку Бању. Бања се помиње 

1521. године као познато одмаралиште турског цара Сулејмана првог и његове војске на 

путу приликом освајања Београда. Према неким записима наводи се да је Сулејман “у 

топлој бањи крај Ниша остао два дана” и да је у касније током својих похода остајао да 

ноћи у Нишкој Бањи. У средњем веку све до XVII века насеље је пропадало. Тек у другој 

половини XVII века Турци уочавају вредност овог лековитог извора, раскрчили су шуму, 

направили путеве до извора, који су оградили, и поред њега зазидали базен за купање жена 

и мушкараца. Оба базена су имала једног бањаџију који је истовремено био једини 

представник власти у женском базену. Женска половина купатила од мушког је била 

одвојена високим зидом, који је купачице штитио од очију мушкараца.  

 Године 1663. године Нишка Бања је у турским картама била обележена као шесто 

коначиште на Цариградском друму од Софије до Ниша. Средином XVIII века била је 

насеље са купалиштима хладне и топле минералне воде. Краљ Александар Обреновић био 
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је један од многих историјских значајних личности које су користиле благодети Нишке 

Бање. Пордица Обреновић у бањи је имала свој летњиковац, а последњи краљевски пар 

династије - краљ Александар Обреновић и краљица Драга Машин, имао је своју кулу за 

одмор у тишину и зеленилу Нишке Бање. Водом са познате „Школске Чесме“ се лечио 

тадашњи регент, а касније краљ, Александар Карађорђевић. Често је боравио у вили 

„Јела“, коју данас мештани називају „Краљева Вила“. Познато је да су становници волели 

краља Александра који их је опчинио својом природношћу.  

 После ослобођења од Турака, Нишка Бања је важила за место у коме су највише 

долазиле Нишлије ради купања. Тридесетих година XIX века на простору Нишке Бање 

постојала су два купатила осмоугаоног облика са прозорима на плафону. Средином XIX 

века Нишка Бања је поново опустела, а у рушевинама су подигнуте стражаре и утврђења 

ради заштите цариградског пута. На разарање Нишке Бање у другој половини XIX века, 

највероватније утицало је чак 17 сеизмичких потреса (1851., 1855., 1858. и 1866.), при чему 

је потрес 1858. био нешто разорније моћи. 

 

1. Фаза увођења 

 

 Сматра се да је почетак ове фазе у Нишкој Бањи кренуо пре 1880. године 

изградњом данашњег хотела „Озрен“. Године 1880. подигнута је око хотела зграда са 

рестораном и купатилом са 12 мермерних када и исто толико соба за издавање гостима. Те 

године подигнута је и кафана „Ловац“, са десет соба за издавање. Потом су саграђене 

„Рашићева“ и „Зељак кафана“. Били су то први савремени смештаји за бањске госте, којих 

је 1898. било само 19. Од тада Нишка Бања постаје уређено насеље, са купатилима уз 

изворе топле и хладне лековите воде. 

 У овој фази врше се велика улагања у развој туристичке дестинације, тржишта и 

маркетинга дестинације. С обзиром да се ради о незначајном повећању промета, јер се 

производ тек уводи на тржиште, приходи од продаје су веома ниски. 
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 Реч је о фази која се одликује релативно малим бројем посетилаца, то су тзв. 

истраживачи који откривају дестинацију кроз индивидуалне посете без учешћа 

туристичких агенција и др. посредника. Нишка Бања је у то време била слабо посећена 

због слабе приступачности, где је број посетилаца био ограничен због малог броја 

туристичких објеката и инфраструктуре.  

 Током Првог светског рата Ниш и Нишку Бању окупирале су немаче, аустријске и 

бугарске трупе које су повремено користиле бању за лечење и купање својих војника.  

 Године 1902. забележена су 59 посетилаца а након  1902. год.,  мало се поправља 

ситуација у погледу смештаја па је број посетилаца до 1908 год. порастао на 484. 

 

 Свестрани развој Нишке Бање након Првог светског рата започео је од 1921. 

године, када је утврђено да је вода радиоктивна. Такав развој наставио се 1923. године  

када је бригу о Нишкој Бањи преузела држава. Године 1928. године бања је имала три 

хотела са 44 соба, а у приватним вилама и сељачким кућама још око 60 кревета, или 

укупно око 100 соба са 250 кревета. 

 Први трамвај на релацији Ниш – Нишка Бања, дугачкој 10 km, пуштен је у промет 

1930. године. Био је то значајан догађај за Нишку Бању, иако је било само 12 возила. 

Повезивањем трамвјем са Нишом, створени су повољни услови за даљи напредак бање. 

Нишлије и њихови гости често су уживали у атрактивном путовању до бање и назад. 

Многи су бањи проводили дане викенда, верских и државних празника, а неки и читав 

летњи годишњи одмор уживајући у топлим купкама, шетњи, кулинарским 

специјалитетима, музици и различитим приредбама. 

 Након увођења трамвајског саобраћаја па све до Другог светског рата Нишка Бања 

је била велико градилиште. Изграђени су многи нови објекти за потребе бањског 

лечилишта, виле и хотели. Усвајањем Генералног регулационог плана Нишке Бање, 1933., 

створени су битни предуслови за модерно уређење Нишке Бање. После изградње новог 

купатила 1935. Нишка Бања је била у приватним рукама. 

 Крајем 30-их година XX века када је бања означена као значајна „индиферентана, 

хомеотермна и радиоактивна бања“. Године 1937. имала је 4.400 посетилаца (83.740 
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купања), а 1938. године око 6.000 посетилаца (118.425 купања). У том периоду просечан 

боравак гостију је био доста дуг и кретао се чак и до двадесет дана. У Нишкој Бањи, од 

1927. па до почетка Другог светског рата изграђене су 22 виле. 

 

Слика бр. 10 –  Вила „Јела“ у Нишкој Бањи 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Извор: https://goo.gl/images/y5Xm8d 

  

Нагли развој Нишке Бање привукао је богате људе из Ниша и многих малих градова 

Србије, који су формирали елиту богатих и угледних грађана, и у Нишкој Бањи хтели да 

остваре своју економску моћ у архитектонским здањима различитих стилова. Без обзира да 

ли су то биле стамбене зграде или породичне куће, виле или хотели, они су настојали да 

укључе разне архитекте како би им помогли да своје идеје претворе у реалност.  

 Почетком Другог светског рата Нишка Бања је располагала са 510 постеља у 

хотелима и вилама и 530 постеља у приватном смештају. У Другом светском рату Нишка 

Бања је као и град Ниш била окупирана од стране Немаца и Бугара. Током освајања и 

ратовања, а нарочито током Другог светског рата, Ниш је претрпео тешка разарања, али у 

периоду после ратне обнове израста у модеран град. 
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 Општина Нишка Бања је средствима добијеним од Владе Републике Србије 

реконструисала „Краљеву вилу”, која је сазидана давне 1934. године и у којој је 

својевремено боравио Краљ Александар Карађорђевић. Тиме је враћен стари сјај овом 

репрезентативном објекту из периода убрзаног развоја Нишке Бање. 

 Фаза увођења, тзв. прва фаза Нишке Бање као што видимо трајала је релативно 

дуже с обзиром да је обухватала оба светска рата. Фаза јесте обележена улагањем у 

смештајне капацитете и инфраструктуру, повећањем броја посетилаца, али су два светска 

рата знатно утицала на туристички развој. 

 

2. Фаза развоја   

 

 Друга фаза - фаза развоја одликује се великим бројем туриста у периоду главне 

туристичке сезоне које надмашује домицлно становништво. Овде долази до развоја 

туристичке инфраструктуре и учешћа предузећа ван туристичке дестинације у развоју 

туризма.  

 Након другог светског рата, почела је нова фаза изградње лечилишта. Довршен је 

хотел „Озрен“, а хотел „Србија“ је реновиран. У Нишкој Бањи је 1954. године отворен 

„Инхалаторијум“, први објекат ове врсте на Балкану. Изграђено је двадесетак вила, од 

којих половина у средишњем делу насеља. Изградњом нових објеката – вила, продавница, 

модерне самоуслуге, пословница „Путника“ и „Компаса“, кафане „Пролеће“ и хотела 

„Радон“ Нишка Бања се проширила и популационо уврстила међу наша највећа бањска 

лечилишта. 

 Други светски рат је привремено зауставио развој бање. Међутим, након завршетка 

рата почиње се са обновом старих и изградњом нових објеката, а промет посетилаца из 

године у годину константно расте. До краја четрдесетих година прошлог века, у бању је 

долазило до 10.000 посетилаца годишње, који су остваривали нешто више од 100.000 

ноћења. 
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 У 1955. год. забележена је посета од 19.200 гостију. Од 1954. до 1956. у Нишкој 

Бањи је просечно, годишње било на лечењу и опоравку 17.088 пацијената. Нишку Бању је 

по броју посетилаца у тадашњој ФНР Југославији сврставало на друго место одмах иза 

Врњачке Бање. 

 Шездесетих година, број гостију се и даље повећава и такав тренд се наставља све 

до 1976. год., када је забележен максимум у прошлом веку од 41.700 посетилаца.  

 Године 1963. Нишка Бања је добила статус бање, а јануара 1966. Бањско и 

климатско лечилиште „Нишка Бања“, преименовано је у Природно лечилиште „Нишка 

Бања“, са основном наменом да лечи и рехабилитује реуматичка и срчана обољења. 

Децембра 1966. године  лечилиште у Нишкој Бањи добија нови назив Завод за 

превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичких и срчаних болесника. Смештајем већег 

дела Завода у новоизграђени савремено опремљен стационар „Радон“ 1975., почело је ново 

раздобље у развоју бање. Следила је изградња новог објекта 1981., стационара „Терме“, и 

доградња још једног спрата на објекту стационара „Радон“ 1996., тако да је укупни 

капацитет постеља у Заводу био 560. 

 Сматра се да је нова ера за Нишку Бању почела 1974. године изградњом стационара 

"Радон" јер је бања тада добила стационар великог капацитета, са потпуно новом и 

напредном опремом, модерним и затвореним проточним базенима са топлом водом. 

 Највећи број ноћења остварен је 1977. године, када је било 489.000 ноћења, што је 

рекорд не само за двадесети век него уопште у историји бање. 

 Следећа важна година у развоју Нишке Бање и института „Нишка Бања“ је 1981. 

година. Посматране  године је темељном адаптацијом три предратне виле, међу којима је и 

вила „Зоне“ створен стационар „Терме“, који представља један од симбола Нишке Бање. 

 Као што видимо у развојној фази посећеност и популарност дестинације расту, па у 

пуној сезони посетилаца има више него домицилног становиштва. За разлику од прве фазе 

велики допринос самом развоју допринео је и плански развој туристичке дестинације, где 

је уз одговарајућу политику и инвестирање од стране јавног сектора Нишка Бања постала 

популарна и посећена туристичка дестинација.  
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3. Фаза зрелости 

 

 Као што смо у првом делу рада навели у овој фази се поново јављају проблеми с 

обзиром да долази до успоравања раста продаје, а на истом делу тржишта се јавља велики 

број конкурената.  

 Осамдесетих година, дошло је до стабилизације броја гостију, чији се број кретао 

од 33 до 36 хиљада. У истом периоду, број ноћења се смањује 458.000, (1980. године), на 

270.000 (1990. године) као последица појаве нових туристичких дестинација на тржишту, 

али и  промене мотива посете туриста. Туристи посећују бање због рекреације, 

учествовања на конгресима и манифестацијама. 

Према статистичким подацима Републичког завода за статистику од 1988. године 

до данас, као последица економске кризе, грађанског рата на простору бивше СФРЈ, и 

НАТО агресије долази до великог варирања посећености Нишке Бање. У том периоду 

највећи пад посећености забележен је 1993. године када је забележена хиперинфлација у 

Републици Србији. У Нишкој Бањи је те исте године боравило свега 19.007 туриста, а 

највећа посећеност у периоду од 1988 до 2004. године забележена је 2000. године, када је у 

Нишкој Бањи боравило чак 47.588 туриста.  

Када су у питању страни туристи, њих је највише регистровано 1990. године, и то 

10.001, који су остварили 11.041 ноћења. Највећи број ноћења страних туриста забележен 

је 1976. године са 14.100 ноћења, које су исте године остварили 1.400 страних посетилаца. 

Исте године просечан боравак страних туриста био је  око 10 дана. 

Године 2000. забележен је највећи број туриста (47.588) али са аспекта броја 

ноћења, највећи број ноћења је забележен 1977. Године (489.000). Број ноћења је у 

посматраном периоду бележио наизменичне тенденције раста али и смањења, које су биле 

у складу са променама броја туриста. Изузетак представља 1966. година када је у односу 

на 1995. годину број гостију бележи пад, а број ноћења бележи раст.  
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Конкурентност туристичке дестинације Нишке Бање огледа се у њеној способности 

да привуче порошаче, пружи им квалитетне туристичке услуге и тиме стекне тржишни 

удео на домаћем и иностраном туристичком тржишту. Да би се смањила конкурентност 

туристичких дестинација на туристичком тржишту посебно се обраћа пажња на чврсту 

елестичност туристичке понуде у односу на цене и разноврсност туристичког производа. 

Велика пажња поклања се новом квалитету. 

У укупном промету туристичких ноћења бањских места у Србији Нишка Бања се 

налазила на трећем месту у Србији, одмах иза Врњачке Бање и Сокобање. Уколико узмемо 

у обзир да је мало земаља у свету које на својим површинама имају обиље минералних и 

термоминералних извора, Србја је сразмерно својој површини најбогатија у Балкану и 

Европи. На самој територији Србије регистровано је око 300 минералних и 

термоминералних вода, и управо због тога Србију популарно зову "Земља бања". Поред 

велике конкуренције Нишка Бања се изборила и заузела треће место по посећености 

туриста. 

У овом периоду Нишка Бања је уколико узмемо у обзир туристички промет и 

конкурентност на туристичком тржишту као два значајна економска чиниоца била на свом 

врхунцу. Развој пословних туристичких центара као пословне целина, укључивање 

разновсних туристичких и осталих предузећа, добро изграђена инфраструктура, као и 

локални напори у циљу продужења сезоне, довели су бању на виском трећем месту по 

самој посећености. Након ове фазе следи период слабе посећености, пада промета, пада 

прихода и слично, односно фаза опадања. 
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4. Фаза oпадања 

 

У фази опадања дестинација се суочава са тешким економским, еколошким и 

социјалним проблемима. Долази до опадања броја посетилаца у дестинацији, тако да она 

није способна за борбу са конкурентима. Најбољи показатељ ове фазе опадања у Нишкој 

Бањи је пад туристичког промета. 

 После 2000. год., која је била рекордна по броју посетилаца бање у њеној историји, 

промет посетилаца и њихових ноћења почиње да опада до 2003. г., када је регистровано 

22.222 посетилаца, који су остварили 152.241 ноћење. Од те године, број посетилаца 

почиње благо да расте до 2005. год. у којој је забележено 26.176 гостију, али је већ 2006 

год. регистровано око 3,5 хиљада гостију, мање. За исти период после 2000. год., 

вредности за остварени број ноћења су биле највеће 2001. год. и то 301.161 ноћења и 2006. 

год. кад је било 201.349 ноћења, док су најмање биле 2003. год. и 2005. год. када је 

бележено само око 150.000 ноћења.  

 Мали број доласка страних туриста и њихових ноћења је основни проблем Нишке 

али и наших осталих бања, који је у 2012. години, износио 2199 иностраних посетиоца. 

Овај тренд опадања броја туристичких посета наставио се и данас. 

 Када је у питању Нишка Бања, сезонска концетрација њеног туристичког промета 

изражена је у корист летњих месеци. Највећа концетрација промета јавља се током летњих 

месеци, док најмање се бележи током зимског периода. Промет страних туриста има 

поприлично изражену сезоничност, јер они највише ноћења остварују током летњих 

месеци, док их у зимском периоду готово нема. 

 Како су експерти Европске Уније оценили, сезонску концетрацију промета у три 

најинтезивнија месеца испод 40 %, као одрживи – идеалан развој, може се костантовати да 

се према овом критеријуму Нишка Бања налази у зеленој зони. Циљеви и приоритети у 

народном периоду, усмерени су на одржавању уједначености промета по месецима, али 

посебан акценат се ставља на анимирању иностране клијантеле, која је знатно веће 

потрошне способности од за сада доминатне домаће. 



 

67 
 

 Године 2010. у Нишкој Бањи је боравило 22.316 туриста, од чега домаћих 20.338, а 

страних 1.978. Овај број туриста остварио је 214.132 ноћења од чега су домаћи туристи 

остварили 209.598 а страни 4.534 ноћења. Просечан број ноћења домаћих туриста је 10,3 

дана, а страних 2,3 дана. Током 2016. године због недовољног броја категорисаних 

лежајева Нишка Бања је изгубила статус бање. Па је губљење статуса још један од многих 

проблема са којима се бања тренутно суочава. 

 

 Из приложеног можемо видети да Нишка Бања још увек није достигла промет који 

је имала седамдесетих и осамдесетих година. Поред лошег државно-политичкогуређења, 

оно што је још допринело лошем промету бање јесте недовољно улагање 

уинфраструктуру, категорисање смештаја и проширење туристичке понуде бање. На 

основу ових података можемо за кључити да Нишку Бању прати тренд који имају и остале 

наше бање, а то је пад броја туриста и остварених ноћења. Ова фаза је фаза где дестинација 

губи на атрактивности што захтева веће напоре да би се број туриста задржао. Јавља се 

честа промена власништва над објектима и ретка изградња нових објеката као и 

реконструкција постојећих. Дестинација више није у моди без обзира на препознатљиви 

имиџ. Ова фаза нажалост још увек је присутна у бањи. Како би се превазишла потребно је 

преузети одређене мере и активности које припадају фази подмлађивања. 

 

5. Фаза подмлађивања 

 

 Фаза подмлађивања као што смо на почетку навели укључује мере и активности 

усмерене на обогаћивање понуде новим садржајима, анимирање нових тржишта, 

организовање нових дистрибутивних канала и сл.  

 Целокупна привреда Нишке Бање треба да се базира на развоју туристичког 

потенцијала, пре свега валоризацији термоминералних вода, као и развоју других 

туристичких потенцијала који су неопходни за квалитетну туристичку понуду. Сви 

потенцијали Нишке Бање усмерени су ка развоју туризма, капацитета, броја и квалитета 
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угоститељских услуга. Значај бање за град Ниш и целу земљу је неоспоран. Нишка Бања је 

један од главних иницијатора за развој бањског туризма у Југоисточној Србији. 

Здравственом туризму, као доминантном облику туристичког промета у Нишкој Бањи, и 

даље треба придавати највећи значај. С тога, треба и даље радити на специјализацији бање 

као центра који се бави лечењем кардиоваскуларних и реуматских обољења. 

 Оно што Нишка Бања свакако треба искористити у циљу побољшања своје понуде 

јесте не само близина Коридора 10, већ и близина града који је највећи дисперзивни центар 

Југоисточне Србије и трећи град у Србији. Оваква специфичност окружења пружа 

могућност Нишкој Бањи да организује излете стационарним гостим бање до оближњих 

локалитета самог града, као што су Медијана, Чегар, Ћеле кула, Бубањ.  

 Такође, пружа се могућност и довођења туриста из Ниша на излете у бањи, што би 

за бању имало велики промотивни значај. Одличан саобраћајно-географски положај 

Нишке Бање, који је условљен близином Коридора 10, пружа одличне могућности за даљи 

развој транзитног туризма, као једног од водећих видова туризма у бањи. Свакако треба 

што више радити на промоцији бање дељењем пропагандног материјала транзитним 

туристима како би у будућем периоду, у већој мери, користили услуге и понуду Нишке 

Бање. Близина значајних природних вредности ствара велику перспективу развоја 

ексремних спортова. Основни проблем са којима се суочавају спортисти који се баве 

екстремним спортовима, како у Србији тако и у Нишкој Бањи, јесте недостатак уређених 

терена као и недовољна популаризација ових спортова. Овај нови спортски потенцијал 

омогућио би да многи туристи само због тога дођу у Нишку Бању. Околина Нишке Бање 

располаже изузетним теренима и локалитетима како за ове, тако и за остале видове 

ексремних спортова: Сићевачка клисура, Јелашничка клисура, Бојанине воде и сл. За 

успешан развој ових спортова, поред изградње објеката, потребно је и систематско 

информисање о екстрмним спортовима како туриста тако и мештана. 
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Како би се остварио даљи напредак у било ком сектору туристичког 

промета,неопходно је побољшати кавалитет понуде смештајних капацитета и културно- 

забавног садржаја. Уочљив је, такође, и недостатак ресторана и кафе-барова, па је 

потребно предвидети и ове угосититељске капацитете у слопу тих будућих хотела. 

 Нишка Бања има богато културно-историјско наслеђе које би требало потенцирати 

и даље развијати. У том смислу потребно је предвидети музеје, изложбене павиљоне и 

галерије. За сада, Нишка Бања се може поносити организовањем „Културног лета у 

Нишкој Бањи“, манифестације која траје током читаве летње сезоне и која садржи око 40-

так манифестација различитог садржаја. Међутим, манифестације у бањи нису довољно 

промовисане. Свакако недостатак Нишке Бање представља непостојање затвореног 

простора за ову намену, тако да би требало предвидети и изградити затворену 

вишенаменску салу, како би манифестациони туризам трајао подједнако током целе 

године. 

 Власти Општине Нишка Бања започели су бројне пројекте који би требало да у 

ближој будућности допринесу побољшању туристичке понуде бање. Један од већих 

пројеката јесте и стварање комплекса „Ада Женева“ где је предвиђена изградња спортских, 

хотелских и угоститељских капацитета за пријем више од 15.000 посетилаца дневно. 

Комплекс би требао да се изгради на Нишави, преко пута Нишке Бање, на месту које је 

некад било познато као бањско речно купалиште „Женева“. На том месту предвиђен је 

велики кампинг простор за мале спортове, тениски центар. Такође, у непосредној близини 

овог комплекса је предвиђена и изградња аква парка на површини од 5,5 хектара, који би у 

свом садржају имао отворени и затворени базен, специјализоване ресторане, хотеле ниже 

спратности, отворене и затворене терене за рекреацију и спорт. Међутим, ти пројекти још 

увек нису започети, тако да и даље остаје питање изградње ових комплекса.  

 Формирање стратешких и регионалних партнерсатва, обједињавања туристике 

понуде и успешне маркетиншке кампање има за крајњи циљ стратешко позиционирање 

Нишке Бање на карти туристичких центара – визија „Го Нишка Бања“. 

  



 

70 
 

Обновљена комунална инфраструктура, нови смештајни капацитети, еко храна у 

угоститељским објектима, нове марке вина, привлачиће многобројне домаће и иностране 

туристе. Са аспекта развоја предузетништва анализирају се могућности међународне 

сарадње са циљем довођења страних инвеститора и интензивирање сарадње локалне 

самоуправе са домаћим предузетницима. 

 Две локације: Сићево и Коритник су предвиђене локације за стварање етно села са 

жичаром од фонтана до врха Коритника. 

 Основни циљ пројеката „Го Нишка Бања“ је да се побољша туристичка понуда 

Нишке Бање. Идеја је да се реализују спортски садржаји који недостају у укупној 

туристичкој понуди Нишке Бање а који би привукли већи број туриста (нарочито младих) 

у Нишкој Бањи. „Екстремни спортови“ постају све популараији у светским размерама. У 

следећем олимпијском циклусу ови спортови постају редовни у програму олимпијских 

игара. Пројектом се предвиђа реализација две значајне активности: 

 1.   Даље сређивање полетне стазе за параглајдинг у селу Коритњак и путни прилаз 

овој стази по захтевима ФАИ (међународна ваздухопловна организација). Реализација ове 

активности омогућила би да Нишка Бања може да буде званични организатор и 

медјународних такмичења у параглајдингу и уврштена у календар ФИА.  

 2.   Да би се употпунила туристичка понуда Нишке Бање идеално место за „Етно 

село“ је наравно и село Коритњак које би оживело доласком наших и светских спортиста 

самим тим и општина Нишка Бања и град Ниш.  

 3.   Основни проблем са којим се суочавају спортисти који се баве „екстремним 

спортовима“ како у Србији тако и у Граду Нишу и Нишкој Бањи је недостатак уређених 

терена као и недовољна популаризација ових спортова. Територија општине Нишке Бање 

располаже изузетним теренима и локалитетима како за ове тако и за остале видове 

екстремних спортова: Сићевачка клисура, Јелашничка клисура, Бојанине воде и сл. 

Градјани Ниша и Нишке Бање готово ништа или врло мало знају овим спортским гранама 

као и потенцијалима Нишке Бање. Зато је за успешну реализацију овог пројекта поред 

изградње објекта потребно и систематско информисање о овим екстремним спортовима 

како туриста тако и грађана. 
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 4. Завршетак тениских терена и читавог спортског центра на Вртопу такође је један 

од предуслова да се повећа број гостију у Нишкој Бањи. 

 5. Стална едукација домицилног становништва о свим „ћудима“ савремених 

туриста и развијање свести да је туриста стожер даљег развоја Нишке Бање. То се може 

реализовати путем разних семинара, подела брошура итд. Томе би помогло и формирање 

радио станице Нишка Бања.  

 Поред наведених мера, активности, планова и пројеката циљ Нишке Бање је и 

враћање статуса бање и стварање могућности за даљи опоравак ове туристичке 

дестинације као и успостављање новог развојног циклуса дестинације.  
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ЗАКЉУЧАК 
 

Посматрајући Нишку Бању као туристичку дестинацију јасно видимо да је она 

прошла кроз више фаза у току свог животног циклуса. Исто као што било који производ не 

може вечно да се задржи на тржишту и да током свог боравка остварује добре приходе. 

Неминовно је да и туристичка дестинација као и производ доживи како успех тако и 

неуспех, из тог разлога, неопходно је улагати у туристичку дестинацију како би се она што 

дуже задржала на туристичком тржишту. 

Кључ успеха туристичке дестинације није елиминисање свих проблема, већ борба и 

савладавање оних проблема који су неопходни да би туристичка дестинација задржала 

своје место на туристичком тржишту. Старење  туристичке дестинацје је стадијум до  кога 

она не мора да додђе, под условом да може стално да се подмлађује. Старење значи да се 

способност суочавања са проблемима смањује, односно туристичка дестинација оне 

проблеме које је некада успешно решавала, сада одједном ти проблеми постају на изглед 

непремостиви.  

Анализом свих фаза животног цикуса Нишке Бање можемо закључити да се од 

откривања лековите воде, изградњом турских купатила, првих смештајних капацитета, 

ратних дешавања, стагнације бање током истих, преко пораста броја посетилаца, велике 

конкуренције и популарности, као и опадања промета праћеног великим тешким 

економским, еколошким и социјалним проблемима, Нишка Бања прошла кроз четири фазе 

животног циклуса од укупно пет фаза. Следећа и последња фаза која јој је неопходна ради 

враћања статуса бање, стварање бољих и квалитетнијих услова боравка и лечења људи у 

самој бањи јесте фаза подмлађивања.  

Последња фаза животног циклуса, фаза подмлађивања укључује мере и активности 

усмерене на обогаћивање понуде новим садржајима, анимирање нових тржишта, 

организовање нових дистрибутивних канала и сл.  
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Формирање стратешких и регионалних партнерства, обједињавања туристике 

понуде и успешне маркетиншке кампање имају за крајњи циљ стратешко позиционирање 

Нишке Бање на карти туристичких центара. Тиме би се Нишка Бања вратила у пуном сјају 

на туристичко тржиште, заузела би високо место у туристичком промету бања Србије и 

оправдала епитет „Краљевска бања“. 
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