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УВОД 

 

Данас, као последица глобализације, савремени трендови пословања утичу на 

пословање туристичке привреде и захтевају нове измене у пословном понашању. Ове 

измене могуће је спровести уз помоћ маркетинга који омогућава успешније коришћење 

ресурса уз познавање тржишта и корисника услуга. Сходно томе, један од кључних 

субјеката представника туристичких дестинација представља проналажење путева и 

метода за остварење одрживе конкурентске предности на тржишту. Маркетинг игра важну 

улогу у остварењу конкурентске позиције, где је веома важна добра комбинација 

инструмената маркетинг микса.  

У раду је посебна пажња усмерена ка управљању инструментима маркетинг микса у 

циљу опстанка, успешнијег пословања, раста и развоја. У раду је дат теоријски преглед 

специфичности маркетинг микса у туризму, указујући на битне карактеристике свих 

четири елемената маркетинг микса. 

Основни циљ рада је анализирати постојеће елементе маркетинг микса туристичке 

дестинације Сокобања и указати којим инструментима је неопходно да се посвети посебна 

пажња у будућем периоду у циљу развоја Сокобање као туристичке дестинације. 

Предмет истраживања рада представља теоријско разматрање питања која су у 

корелацији са инструментима маркетинг микса и развојем туристичке дестинације. 

Анализирана су сва четири елемента маркетинг микса, као и њихов значај за унапређење 

конкурентности туристичке дестинације. Применом одговарајућих научних метода 

доказано је да адекватан избор инструмената маркетинг микса и одговарајућа маркетинг 

стратегија у великој мери одређују успех туристичке дестинације на тржишту. У складу са 

предметом и циљевима рада у раду је постављен теоријско-методолошкки оквир. 

Коришћене методе су метода анализе којом су разложени основни појмови који се односе 

на предмет и циљ рада, метода синтезе која систематизује теоријско знање у јединствену 

целину, индуктивна метода и метода компилације. 
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 Од извора коришћена је домаћа и страна литература, интернет сајтови и 

статистички подаци. Рад је подељен на пет делова. Први део приказује природне и 

културне ресурсе којима Сокобања располаже. У другом делу су дате основне 

карактеристике туристичког развоја Сокобање. Трећи део указује на значај, улогу и 

примену маркетинга у туристичкој дестинацији, док се четврти део односи на инструменте 

маркетинг микса. Последњи део разматра управљање инструментима маркетинг микса на 

примеру Сокобање. 
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I ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У СОКОБАЊИ 

 

Природне туристичке вред ности Сокобање су бројне и разноврсне. Представљају 

солидну основу за развој више врста туризма, а пре свега различитих облика рекреативних 

туристичких кретања. Оне чине базу развоја туризма на проучаваном простору, односно 

њен примарни туристички ресурс. Природне туристичке вредности су представљене 

геоморфолошким, климатским, хидрографским и биогеографским туристичким 

вредностима. Највећу вредност имају термоминерални извори и клима, који су у великој 

мери допринели развоју бањског туризма. 

 

1. Физичко-географски карактеристике Сокобање 

 

1.1. Туристичко - географски и саобраћајни положај Сокобање 

 

„Сокобањска котлина је област која се налази у централном делу источне Србије. 

Са свих страна је окружена планинама, висине до 1.600 m. Са њене јужне стране уздижу се 

планине Озрен и Девица, а на северу Ртањ и Буковик. Сокобањска котлина на западу 

прелази у Моравску долину, а на истоку у Тимочку. Највећим својим делом, Сокобања се 

ослања на планину Озрен, чија надморска висина износи 1.117m. Целом својом дужином, 

Сокобањска котлина се пружа у правцу исток-запад, а дугачка је 15 km.“
1
Сокобања је 

идеално место за опоравак и потпуну релаксацију пре свега због свежег планинског 

ваздуха чије благо струјање, мирис боровине и повољан однос јонизације – окрепљују 

организам и стварају добро расположење. Из наведеног разлога Сокобања с поносом носи 

и епитет – ваздушна бања. 

 „Сокобања је смештена између ауто-пута у долини Мораве и магистралног пута у 

долини Тимока. Она има добру контактну позицију у односу на најважније емитивне 

центре у нашој земљи, али и шире. Доступност овог простора потенцијалним туристима 

                                                           
1
Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025 стр. 7. (http://www.opstinasokobanja.com) 

http://www.opstinasokobanja.com/
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обезбеђује део регионалног пута на релацији Алексинац-Сокобања-Књажевац, који на 

дужини од 30 km представља најкраћу везу са ауто-путем Е75, најважнијим правцем 

кретања туриста у нашој земљи. Поред тога, погодности њеног туристичко-географског 

положаја огледају се и у повољном односу према градским центрима и просторима веће 

густине насељености. У првој зони друмске удаљености до 100 km од Сокобање налазе се 

Алексинац, Ниш, Зајечар и Бор. Другу дисперзивну зону чине урбано индустријски центри 

друмске удаљености од 100 km до 200 km: Врање, Лесковац, Јагодина, Параћин, Ћуприја. 

Трећу зону образују центри од 200 km до 500 km удаљености од Сокобање: Чачак, Београд, 

Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Суботица.“
2
 

Слика 1. Саобраћајно-географски положај Сокобање 

 

Извор: http://banjeusrbiji.com 

 

1.2. Геоморфолошке карактеристике 

 

„Рељеф Сокобање је формиран под доминантним утицајем тектонских покрета, као 

и дуготрајних процеса абразије, флувијалне и крашке ерозије и акумулације. Основне црте 

                                                           
2
Радивојевић, А. (2008.): Туризам као фактор развоја Сокобање, Економски факултет, Универзитет у Нишу, 

Часопис „Економске теме“, стр, 112. 

http://banjeusrbiji.com/
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у морфологији овог простора чине Сокобањска котлина и венац планина, распоређених по 

њеном ободу. У тим оквирима се могу издвојити три различите предеоне целине: 

-  долински појас, који обухвата алувијалну раван реке Моравице и њених притока, 

са просечном ширином од око 1km и средњом надморском висином од око 340m; 

- побрђе, које чини прелазни појас од долинског ка планинском ободу котлине, са 

висинским распоном до 420m (у западном делу) и 600m (у источном делу), у оквиру кога 

су смештене најизраженије туристичке вредности овог простора; 

- планински појас, који се наставља на претходни и простире до 1.565m надморске 

висине на северу котлине (Ртањ-Шиљак) и 1.174m на југу (Лесковик), са израженим 

климатским, биогеографским, еколошким, амбијенталним и другим туристичким 

вредностима.“3
 

„Сокобањска котлина је заокружена просторна целина, са свих страна уоквирена 

венцем средњевисоких планина: Ртњем на северу, Слеменом и Крстатцем на истоку, 

Девицом, Озреном и Лесковиком на југу, које према Јовану Цвијићу тектонски припадају 

планинској групи Ртња, односно Карпатско-балканском венцу. На западном ободу 

котлине, планине Оштриковац, Баљевина и Рожањ састављене су од кристаластих 

шкриљаца и део су Родопске масе.“
4
 

„Сокобањска котлина се састоји од Сокобањског и Дугопољског проширења, које 

одваја Сокоградска клисура. Планинском преседлином и Скробничком клисуром (на 

истоку) повезана је са Књажевачком котлином, а везу са Алексиначком котлином и 

Поморављем (на западу) обезбеђује Бованска клисура Моравице.“
5
 

Овако специфична морфологија ободног дела котлине битно утиче на физичко-

географске карактеристике бање, нарочито на вредности климатских елемената. Управо из 

тог разлога Сокобања има специфичну микроклиму, која је једна од кључних фактора 

развоја туристичко-рекреативне и здравствене функције бање.  

                                                           
3
 Даки, Б. (1967.): Сокобањска котлина, економско-географска студија,Географски институт „Јован Цвијић“, 

посебна издања, књига 19, Београд. 
4
 Цвијић,Ј. (1912.): Ртањ, Гласник СГД-а, свеска бр. 2, Београд. 

5
 Јовановић,С.П. (1924.): Бање, насеља и порекло становништва, СГД, књига 17, Београд. 
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Доминантну геоморфолошку црту Сокобањске котлине, чини планина Ртањ. 

Планина припада Карпатским планинама, а највиши врх, Шиљак (1.565m) представља 

природни феномен крашког рељефа, на коме се од 1932.године налази капелица, која је 

данас у рушевинама. Северна страна планине је прекривена шумама и пашњацима, 

обрасла је биљним врстама и обилује изворима питке воде. Јужне падине представљају 

типичне крашке долине без водотока, чија су дна релативно широка (до 30m) и близу 

издани, па су прекривене травном вегетацијом. 

Слика 2. Планина Ртањ 

 

Извор: https://www.soko-banja.org/planina-rtanj.html 

Планина је богата разноврсним лековитим биљкама, од којих је најпознатији  

„Ртањски чај“. Ловиште се простире на 6.368hа, а најчешћа ловна дивљач су срне и дивље 

свиње. Планина Ртањ са свјим мотивским вредностима омогућава развој летњег, зимског, 

спортско-рекреативног, ловног, излетничког и сеоског туризма. 

У кречњачкој области Сокобањске котлине налазе се бројне пећине, вртаче и 

леденице. То су Сеселачка и Рујишка пећина, Милушиначке пећине и Читлучка. На 

планини Ртањ у атару села Мужинац у једној великој вртачи налази се јама-леденица, тзв. 

https://www.soko-banja.org/planina-rtanj.html
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„Зла рупа“. Дубока је око 57 m и испуњена ледом и леденим накитом током целе године. 

Друга значајна, али мало истражена леденица је „Влашка пећура“, која се налази у 

подножју Големог врха, на Девици. За туристе веома интересантне и атрактивне су 

пећина-прераст на Зарвини, реци код Сеселца и јединствен, законом заштићен прозорац 

„Богова врата“, који се налази на потезу, званом „Средњи рт“, између Слемена и Крстатца, 

источно од Сокобање. 

Поред поменутих, у Сокобањи присутне су и остале природне вредности које се 

могу користити у здравствене сврхе, за психофизичи одмор, рекреацију, релаксацију и 

слично. Пре свега се мисли на излетиште Лептерија где посебну атракцију излетишта 

представља лик Богородице са Исусом у наручју, природно урезан у стену, који се налази 

на десној обали Моравице. Недалеко од излетишта налази се црква Пресвете Богородице, и 

средњовековна тврђава Соко-град. Затим излетиште Врело са разноврсном вегетацијом, 

летњом позорницом и веома угодним амбијентом за одмор.  

Слика 3. Лептерија 

 

Извор: http://sokobanja.rs/ru/sokobanja/sokobanja89/ 

http://sokobanja.rs/ru/sokobanja/sokobanja89/
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Излетиште Озрен је излетиште у коме се налази комплекс специјалне болнице 

„Озрен“. У близини се налази и водопад Рипаљка кога гради река Градашница. Сеселачка 

пећина која је осветљена до 200m у дубину и омогућава да се могу лепо видети и сликати 

сталагмити и сталактити, којих овде има у изобиљу, затим многобројна мала језерца и 

речица понорница. У атару села Сеселац налазе се још два интересантна крашка облика, а 

то су прерасти „Зарвина“ и јединствен прозорац „Богова врата“, законом заштићена 

природна атракција. Падине околних планина, Озрена, Ртња и Девице, погодне су за 

планинарење, активан одмор и рекреацију у природи, сакупљање лековитог биља и 

шумских плодова, лов и друге активности туриста. Уоквирене шумским комплексима и 

веома богате разноврсном травном вегетацијом, које чине угодан амбијент за одмор и 

рекреацију у природи су свакако Озренске ливаде.  

Слика 4. Водопад Рипаљка 

 

Извор: https://sokobanjanadlanu.rs/vodopad-ripaljka-sokobanja/ 

 

https://sokobanjanadlanu.rs/vodopad-ripaljka-sokobanja/
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На планини Девици, у подножју Големог врха, постоје две, многима непознате 

природне атракције: Мала и Велика леденица (Влашка пећура). Реч је о пећинама са 

дебелим слојевима леда на таваницама, који одолева и високој спољној 

температури. 

 

1.3. Климатске карактеристике 

 

„Поред неоспорних балнеолошких потенцијала (термоминералне воде, гас и 

пелоид), територију Сокобање карактеришу и бројне климатске вредности, које јој дају 

обележја типичног бањско-климатског, туристичког и здравственог простора. Можда више 

него у другим бањама Србије, овде је испољена просторно-функционална 

комплементарност балнеолошких и климатских вредности, која чини темељну основу за 

развој туристичко-рекреативне, здравствено-превентивне и лечилишне функције.“
6
 

Најнижи делови територије општине, којима припада и бања, одликују се умереним 

климатским карактеристикама, које одговарају средњевисинској клими (300-800m), без 

јаких ветрова, са добром осунчаношћу, присуством шумских аеросоли и ароматичних 

супстанци у ваздуху. У ободном планинском делу територије, међутим, преовлађује 

висинска клима (800-1.300m), са сниженим парцијалним ваздушним притиском, ниским 

степеном аерозагађености, смањеним садржајем водене паре, интензивнијим 

инфрацрвеним и ултраљубичастим зрачењем. 

„Микроклиматске карактеристике Сокобањске котлине доприносе третирању Бање 

као климатског лечилишта. Средња годишња температура износи 10,1°C, док средња 

јулска 20,3°C а јануарска -1,5°C. Годишња сума падавина је 670 km. С друге стране, добро 

изражена локална ваздушна струјања током лета расхлађују котлину спречавајући појаву 

жега, а уз то доносе чист и свеж планински ваздух. Отуда су овде и летње вечери 

прохладне.“
7
 

                                                           
6
 Радовић, М., Марић, Р. (1997.): Сокобања – основе и концепт одрживог развојатуризма, Београд – Сокобања 

7
 Марковић, Ђ.Ј. (1976.): Природа Југославије, Минерва,Суботица. 
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„Температура ваздуха се мења са порастом надморске висине. Дакић наводи да се 

средња годишња температура побрђа креће од 9.2 до 8.2ºC, док се у планинском делу, на 

југу котлине, спушта до 6.2ºC (Лесковик 1.174m и Девица 1.187m), а на северу до 4.2ºC 

(Ртањ 1.565m).“
8

„Такође, велики значај за туристичка кретања има и број дана са 

одговарајућим температурама: средњи број дана са температурама изнад 20ºC износи 48; 

средњи број дана са температурама изнад 18ºC износи 80 (овај период је најпогоднији за 

боравишни туризам); средњи број дана са температурама изнад 12ºC износи 159; средњи 

број дана са негативним температурама износи 54.“
9
 

На територији Сокобања релативна влажност ваздуха износи 75%. Ваздух је 

умерено сув до умерено влажан. Оваква релативна влажност, у комбинацији са напоном 

водене паре, повољно утиче на људски организам и Сокобањи даје карактеристике веома 

пријатног бањског и климатског лечилишта. 

„За Сокобању облачност је значајан климатски фактор. Просечна годишња 

облачност износи 57%, што значи да се у том односу смањује јачина и топлота сунца – 

инсолација, што је значајан елемент за опоравак у овој Бањи. Облачност је, иначе, 

неравномерно распоређена. Преко зиме је најмање сунчаних дана, само 30 %. Пролеће је 

сунцем богатије за 10 % у односу на зиму, док се лето минимално разликује од пролећа. 

Током јесени је највише сунчаних дана – 54 %.“
10

 

Према статистичким подацима, за подручје сокобањске котлине, осим лепих дана 

јављају се дани са падавинама, кишом, снегом или другим падавинама. Висина снежног 

покривача, у зимским месецима, износи од 550 до 750 mm, а средња дугогодишња 

вредност је 582 mm. 

„Сокобањска котлина је са свих страна окружена планинама. Распоред планина је 

такав да су ка котлини интензивна струјања са југозапада, југа, истока и југоистока, док 

северни, северозападни, североисточни и западни ветрови ређе дувају. Најјачи ветар ове 

области и читаве источне Србије је кошава. Према атласу климе, у Сокобањи мање дува 

                                                           
8
 Дакић, Б. (1967.): Сокобањска котлина, Географски институт „Јован Цвијић“,посебна издања, књига 19, 

Београд 
9
 Маћејка, М. (2005.): Клима бања уже Србије, Географски факултет Универзитетау Београду, Београд 

10
https://www.sokobanja.com/sokobanja/klima/oblacnost 

 

https://www.sokobanja.com/sokobanja/klima/oblacnost
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југозападни ветар, а нешто више северни, што је условљено рељефом и положајем бање, 

која се пружа правцем северозапад-југоисток. Са јесени, преко зиме и у пролеће јавља се 

источни ветар (кошава, Е14%), а за време лета као лахор долази северозападни ветар (NW 

2,9%).“
11

 

 

1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, чији 

поједини елементи, нарочито извори топле и хладне минералне воде, представљају 

темељне вредности и полазишта у њеном туристичком развоју. Хидрографски објекти 

доприносе укупној атракивности бањског простора и туристичко-рекреативној и 

здравственој функцији бање. Издвајају се извори термоминералне воде, врела, језера и 

речни токови. 

Главни речни ток у Сокобањској котлини је Моравица. Од извора до ушћа у Јужну 

Мораву (код Алексинца), Моравица је дуга 45km. Бистра и хладна планинска река, 

атрактивна је за риболовце и купаче, који се на њеним бројним плажама (Џентлмен, Шест 

каца, Чока) расхлађују током летњих месеци. Њен горњи ток је познат по бројним 

брзацима и џиновским лонцима, које мештани називају „каце“.Затим на путу ка Књажевцу 

на 15-ак km источно од Сокобање, налази се Врело Моравице. Оно представља изузетан 

природни феномен, с обзиром на то да се река од самог извора јавља у облику разливеног 

речног тока. Посматрајући водену површину на самом врелу, не могу се уочити бројни 

дубоки извори. 

Поред река, од хидрографских објекта треба споменути и језера: Бованско језеро, 

Врмџанско језери и језеро на Озрену. Бованско језеро, као веома атрактиван туристички 

објекат, је још у време градње привукло велики број љубитеља риболовног и купалишног 

туризма, који су на његовим обалама подигли викенд насеље. Услови за развој различитих 

видова туристичког промета на језеру су веома повољни: језеро располаже разноврсним 

                                                           
11

 Ђукановић, Д. (1960): Микроклиматска испитивања у Сокобањи, Институт за медицинску хидрологију, 

Београд. 



 

12 

 

рибљим фондом (спортски риболов), повољном температуром воде у летњем периоду 

(купалишни туризам), великом површином воде (спортско-рекреативне активности), 

еколошки очуваним и туристичко атрактивним окружењем  (излетнички туризам) итд. 

Слика 5. Бованско језеро 

 

Извор: https://kudanaput.com/bovansko-jezero/ 

 

Врмџанско језеро је смештено недалеко од истоименог села, у јужном подножју 

Ртња. Привлачи риболовце и бројне посетиоце старог Врмџанског града, из времена 

Латина. Само језеро је крашког порекла, овалног облика, не већег од 50m. Језеро на Озрену 

је мало по површини, али веома атрактивно због необичног језерског растиња, малих 

водопада, необичних слапова и великих пастрмки. На обали језера су изграђени: 

кошаркашко игралиште, стазе за шетњу и ресторан.  

 

 

 

https://kudanaput.com/bovansko-jezero/
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Слика 6. Врмџанско језеро 

 

Извор: https://www.soko-banja.org/vrmdzansko-jezero.html 

 

Водопад Рипаљка, кога смо у претходном делу споменули, налази се на Озрену, на 

реци Градашници, чије је корито добрим делом испуњено бигром. Вода се у снажним 

млазевима обрушава, стварајући бројне водопаде, висине 40m, који дају величанствену 

слику. Међу њима највиши је Рипаљка, висок 17.5 метара. Рипаљка је први споменик 

природе у Србији, један од највиших и најлепших водопада у Србији, законом заштићен 

још 1948. године. 

„Термоминерални извори Сокобање јављају се дуж тока Моравице, у граничној 

зони сложене боре Озрена и антиклинале Девице, односно на траси великог сокобањског 

раседа. Извори Сокобање спадају у групу минералних и термалних вода карстних 

подручја. Одликују се повећаном минерализацијом и повишеном радиоактивношћу, што 

им даје и посебан балнеолошки значај.“
12

 

                                                           
12

Протић, Д. (1995.): Минералне и термалне воде Србије, Геоинститут, посебна издања, књига 17, Београд. 

 

https://www.soko-banja.org/vrmdzansko-jezero.html
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Сокобања има 6 извора минералних вода различитих температура (28 - 46,5ºC), 

хемијског састава и степена радиоактивности. Налазе се на неколико локација: у самом 

бањском центру, затим у делу насеља, познатом као Бањица и у зони корита Моравице. 

Од хипертермалних извора, са температуром од 39 до 53ºC, издвајају се:  

- Извор „Парк“ - представља главно термално врело. Вода овог врела избија у 

старој каптажи, која је делом испуњена дробином и песком (купатилоАмам).  

- Извор „Преображење“ се налази на простору старог купатила –„Милошевог 

купатила“. Температура воде овог извора креће се од 43,8ºC до 53ºC.  

Хипотермални извори су извори са температуром воде од 20 до 34ºC. То су извори: 

- Извор „Бањица I“,  

- Извор „Бањица II“ и 

- Извор „Пијаца“. 

Хладни извори „Лептерија“ и „Здрављак“ дају 2-3 литра воде у минуту, која је 

потпуно бистра, без укуса и мириса, са температуром од 20ºC. 

Доказано да су сокобањске терме најрадиоактивније у Србији, јер садрже и велике 

количине гасова, богатих радоном. У том погледу се у Европи испред Сокобање налази 

само аустријска бања, Bad Gastein (Бад Гаштајн). С обзиром на то да воде са сокобањских 

извора садрже висок степен радиоактивности и различите хемијске елементе, може се рећи 

да припадају групи радиоактивних, олигоминералних, сулфидних, хипертермалних и 

хипотермалних вода. 

Термалана вода Сокобање у медицинске сврхе користи се купањем и инхалацијом, 

уз примену савремених поступака балнеотерапије, физио-терапије, кинези-терапије и 

аеросол терапије, у за то специјалним установама. Медицинске индикације вода су: 

бронхијална астма, хронични бронхитис, ишијас, реуматизам, стања након повреда и 

лакших хирушких интевенција, повишени крвни притисак. 
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1.5. Биљни и животињски свет 

 

Када је у питању бањски туристички простор и његова рекреативно здравствена 

функција, од посебног значаја су биогеографске вредности, које чине расположива 

вегетација и хортикултурна вредност. Како се Сокобања налази у подножју крашких 

предела Источне Србије, вегетација је флористички веома разноврсна, али је просторно 

релативно мало заступљена. Природни шумски комплекси, везани за одређени тип 

земљишта, јављају се само на ограниченим, тешко приступачним планинским просторима. 

На јужним обронцима планина, које окружују Сокобању, најпре је заступљен 

медитерански флорни елемент са знатним бројем врста ниске вегетације, којима црвеница 

одговара као тип земљишта. Идући у висину и према северу, надовезују се јужно-европске 

врсте, затим такозвани балканско-илирски флорни елемент, па шуме средње-европског 

типа, којима одговара подзоласто земљиште. На врховима и стрмим странама Ртња јављају 

се још и црни бор и шуме јеле. Изнад шумског ката распрострањени су пашњаци са 

степском травом. 

На територији општине под шумском вегетацијом се данас налази око 21.000 ha 

(30-45% територије општине), па се сокобањски крај сврстава у средње шумовиту област. 

Доминирају површине под буквом, 11.500 ha (54,7%), храстом, 5.000 ha (23,8%) и 

засађеним четинарима, 1.300 ha (6,1%). 

„Посебан мотив овог простора представља и самоникло лековито биље. Овај крај је 

од давнина био познат по лековитом биљу (ртањски чај, мајчина душица, кантарион). 

Истраживањима на овом простору је утврђено присуство око 200 врста биљака са 

лековитим својствима. Лековито биље има вишеструке туристичке вредности, како за сам 

простор Сокобањске котлине (здравствена функција, естетска атрактивност простора), 

тако и за активности туриста (брање лековитог биља у еколошки очуваном простору). 

Брање лековитог биља и сакупљање шумских плодова су специфичне недовољно 
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искоришћене туристичко-рекреативне могућности за обогаћивање садржаја боравка 

туриста, или чак као примарни мотив боравка за поједине сегменте тражње.“
13

 

Слика 7. Ртањски чај 

 

Извор: http://www.bionet-skola.com/w/Rtanjski_%C4%8Daj 

 

Поред поменутих вредности флоре сокобањског краја, треба истаћи да значајну 

биогеографску особину сокобањске општине представља разноврсна фауна. Срна, дивља 

свиња, зец, лисица, вук, пољска јаребица, фазан, препелица и друге животиње ловно су 

интересантне врсте, те представљају базу развоја најпрофитабилнијег вида туристичког 

промета – ловног туризма. 

 

 

 

                                                           
13

Марић Р. Радовић, М. (1997.): Сокобања – концепт одрживог развоја туризма, Економски институт Београд. 

http://www.bionet-skola.com/w/Rtanjski_%C4%8Daj
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2. Друштвено географске карактеристике Сокобање 

 

2.1. Становништво 

 

Сокобања је градско насеље и бања у општини Сокобања у Зајечарском округу. 

Укупан број становника према подацима из 2017. године износио је 14.467.  

Табела 1. Број становника у Сокобањи у периоду од 1948.  до 2011. године 

 

Година Број становника 

1948. 3.370 

1953. 3.984 

1961. 4.227 

1971. 5.554 

1981. 7.204 

1991. 8.439 

2002. 8.407 

2011. 16.894 

 

Извор: „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 

1991, 2002, подаци по насељима. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. webrzs.stat.gov.rs 

 

Табела 1. показује да се број становника повећао са 3.370 на 16.894 у периоду од 

1948. до 2011. године. 
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Табела 2. Становништво према старосним групама и полу 2016. и 2017. године 

 
2016. 2017. 

Ж М Ж М 

Деца старости од 6 година (предшколски 

узраст) 
377 372 374 358 

Деца старости 7-14 година (узраст основне 

школе) 
440 508 425 497 

Деца старости 15-18 година (узраст средње 

школе) 
262 278 247 268 

Деца старости 0-17 година 1006 1083 985 1051 

Број младих (15-29 година) 1048 1151 1021 1138 

Радни контингент становништва (15-64 

година) 
4404 4507 4265 4407 

Укупан број становника 7613 7142 7450 7017 

 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије 

У Табели 2 се налазе подаци о процењеном броју становника, будући да је 

последњи попис становништва у Републици Србији извршен 2011. године. Упоређујући 

број становника према полу 2016. и 2017. године видимо да се укупан број жена и 

мушкараца током 2017. године смањио. У посматраним периодима највећи број 

становника припада старосној групи – радни контингент становништва (15-64 године). 

„Етнички састав према попису из 2011 године у Сокобањи је следећи: 14.936 

становника (93.23%) чине Срби,  213 Роми (1,33%) и остали 872 (5,44%).“
14

 

Према вероисповести доминантно је Хришћанство (Православци 14.677, католици 

50, протестанти 4 и остали 5) Ислам 30 становнка. Просечна старост становника у 

Сокобањи је 47,3 на основу кога можемо закључити да доминира становништво старости 

преко 40 године. 

                                                           
14

 Републички завод за статистику Републике Србије 
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Просечан број чланова по домаћинству је 3 становника. Према броју чланова, на 

основу пописа из 2011. године на територији општине Сокобања забележена су 5.347 

домаћинства, од којих су најбројнија домаћинства са два члана  (1.408), затим са једним 

чланом (1.193), трочлана домаћинства (895), четворочлана домаћинства (866) док су 

најмање забележена пето-члана (424) и шесточлана домаћинства (561).
15

 

„Према подацима из 2017. године, Сокобања има укупно 3.036 запослених и 1.446 

незапослених становника (годишњи просек). Највећи проценат запослених ради у 

здравству и социјалној заштити – 554, у трговини 431, у образовању 237, у прерађивачкој 

индустрији 208, док је најмањи број запослених у пословање некретнинама свега 7 човека. 

Како је Сокобања позната туристичка дестинација, број запослених у овој делатности 

(хотели и ресторани) је 274. Просечна зарада у Сокобањи без пореза и доприноса у току 

2017. године је износила је 41.606 динара. 

 

2.2. Културно-историјско наслеђе 

 

Поред бројних природних туристичких вредности, Сокобања има значајне 

антропогене вредности. Антропогене туристичке вредности овог краја могу се поделити на 

културно-историјске споменике и културно-туристичке манифестације. 

 

2.2.1. Културно-историјски споменици 

 

Значајни културно-историјски споменици који представљају најатрактивније 

антропогене вредности су: Сокоград, турско купатило Амам, манастир Св.Архангела, 

црква Св. Преображења Господњег и зграда Милошевог конака. 

Сокоград је најстарији културно-историјски споменик на простору Сокобање. 

Налази се у еколошки очуваном амбијенту атрактивног излетишта Лептерија, у клисури 

                                                           
15

Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Република Србија, Београд, 

2018. 
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реке Моравице. Сматра се да је утврђење настало у периоду освајања ових простора од 

стране Римљана (I век пре нове ере). Касније у току бурних историјских догађаја на овом 

простору, није губио на свом значају. Утврђење се састоји из два дела: доњег и горњег 

града. Доњи град поседује зидине одбрамбених кула и висок заштитни зид са отворима за 

топове, као и цистерну за воду. Доњи град је петоугаоног облика и има две куполе. На 

самом граду делимично су урађени рестаураторски радови и налази се под заштитом 

државе. Сокоград представља споменик културе од националног значаја. Остаци антике на 

простору Сокобањске котлине су бројни. С обзиром на специфичан географски положај 

проучаваног простора, али и извесним транзитним обележјем, римски кастели су расути по 

ободу котлине. Најзначајнији су Тетомиров град, Рујевица, Трубаревачко градиште, 

Латински град и Липов Трап. Данас је Сокоград споменик од националног значаја под 

заштитом државе.  

Слика 8. Сокоград 

Извор: http://www.flickr.com/photos/trsh/4794762075/ 

 

http://www.flickr.com/photos/trsh/4794762075/
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„Турско купатило “Амам” се налази у централном бањском парку, а изградили су га 

Турци на темељима римских терми у XV веку. Први пут је обновљено 1834.године по 

наредби књаза Милоша Обреновића, а задњи пут 2005. године. Једино је турско купатило у 

функцији на територији Србије. Познато је и по томе што је у њему снимљена сцена 

чувеног филма “Зона Замфирова” редитеља Здравка Шотре. Преко пута овог објекта се 

налази Милошев Конак (Милош Обреновић) које је подземним пролазом повезано са 

купатилом.“
16

 

Слика 9. Турско купатило „Амам“ 

 

Извор: https://www.soko-banja.org/ 

 

„Манстир Св. Арханђела (у народу познат под именом Јерменчић) удаљен је 8 km 

од Сокобање, на северним паданима Озрена. Смештен је у живописном амбијенту, 

окружен буковом шумом, на 850 m надморске висине. У непосредној близини манастира 

налази се велики број извора од којих је два каптирао сам хајдук Вељко. О настанку 

манастира постоји више различитих народних предања, пошто писаних трагова о његовом 

                                                           
16

http://sokobanja.rs/2016/06/20/tursko-kupatilo-amam/ 

 

https://www.soko-banja.org/
http://sokobanja.rs/2016/06/20/tursko-kupatilo-amam/
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постанку нема. Са сигурношћу се зна да је манастир по наређењу Карађорђа, обновљен за 

време Првог српског устанка.У склопу манастира налази се звоник који је изграђен 1874. 

године и спомен чесма која је саграђена 1875. године, што упућује на закључак да је 

манастир постојао и пре тог периода. Последња реконструкција манастира била је 1992. 

године. Данас, манастир Јерменчић представља туристички атрактивни локалитет, кога у 

току летње сезоне у Сокобањи посећује велики број туриста. Сваке године 26. јуна, за 

време Аранђеловог дана, у манастирском комплексу организује се народни сабор.“
17

 

Слика 10. Манастир Св. Арханђела 

 

Извор: https://www.soko-banja.org/poslovni-vodic/religija/manastir-jermencici.html 

„Црква Успења Пресвете Богородице налази се у селу Јошаница (15 km од 

Сокобање у правцу Алексинца). Она је најстарија црква у Општини и изграђена је у XIV 

веку. Међутим  према неким изворима Црква Пресвете Богородице датира још из XI века, 

                                                           
17

Петровић, С. (2004): Сокобања, Сокоград, споменици и установе културе, Етнокултуролошки зборник, 

Етнокултуролошка радионица Сврљиг. 

https://www.soko-banja.org/poslovni-vodic/religija/manastir-jermencici.html
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јер има слична архитектонска обележја као Петрова црква из Новог Пазара. Зидана је од 

камена, без куполе, са прозорима у виду пушкарница, распоређеним на различитим 

висинама. Поред ове цркве налази се црква посвећена Св. Димитрију која је саграђена 

1899. године. Музеј у Јошаници је смештен у згради некадашњег црквеног конака, који 

датира из XI века. Налази се поред цркве Успења Св. Богородице са којом чини целину 

стављену под заштитом државе. Ако из нове порте ове цркве погледате на падину са друге 

стране Моравице, видећете Богородицу у стени, светињу овог краја, пећину која ликом 

подсећа на Богородицу са Христом у наручју. Према предању у овој пећини се склонила 

Богородица бежећи пред Римљанима. Сваке године из стене и пећине, на Велики Петак 

Богородица у стени потече вода, и никада више током године.“
18

 

Слика 11. Црква Успења Пресвете Богородице 

 

Извор:http://digitalniatlas.ipp.rs/index.php/digialni-atlas/34-atlas/sokobanja/folklorno-naslede/33-crkva-

uspenja-presvete-bogorodice 

Црква Св. Преображења Господњег саграђена је 1892. године у Српско-

византијском стилу, са бистом Митрополита Михајла у порти. Налази се у самом центру 

Сокобање. Црква је саграђена поред остатака старе цркве, за коју се верује да ју је подигао 

                                                           
18

 Поповић, Ж. Т. (2010.): Цркве и манастири у Србији, Невен, Београд. 

http://digitalniatlas.ipp.rs/index.php/digialni-atlas/34-atlas/sokobanja/folklorno-naslede/33-crkva-uspenja-presvete-bogorodice
http://digitalniatlas.ipp.rs/index.php/digialni-atlas/34-atlas/sokobanja/folklorno-naslede/33-crkva-uspenja-presvete-bogorodice
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још краљ Милутин. Црква Св. Преображења Господњег поседује богату архиву од 1835. 

године (са извесним прекидима од 1912. до 1918. године), као и јевађеље из 1836. године 

са оригиналним потписом кнеза Милоша. 

Слика 12. Црква Св. Преображења Господњег 

 

Извор: https://www.soko-banja-smestaj.com/crkva-svetog-preobrazenja-gospodnjeg-sokobanja 

„Археолошки локалитет Требич се налази на 5 km западно од Сокобање. Потиче из 

доба неолита на коме су откривене римске гробнице из II и III века и пронађен вредан 

накит (2 полуливена златна прстена са гремом на којој је урезан лик пчеле). Недавно су 

стручњаци Археолошког института SANU пронашли остатке репрезентативне римске 

грађевине на којој је пре десетак година пронађена неолитна статуа бога Меркура у 

мермеру.“
19

 

Многобројне спомен чесме подигнуте су великанима наше историје. Спомен чесме 

у Сокобањи представљају још један, и данас жив, траг прошлости будући да користе 

лековите воде које као што су некада биле тако су и данас разлог доласка великог броја 
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људи из свих крајева Европе и света. Свакако вредне помена су: чесма Кнеза Милоша, 

чесма хајдук Вељка Петровића и чесма Љубе Дидића. 

„Непосредно поред архелошког локалитета Требич налази се чесма Књаза Милоша 

Обреновића, подигнута у његову част 1860. године. Иако више пута обнављана, задржала 

је свој аутентични изглед до данас. Захваљујући лековитој сокобањској води многи који су 

је пили осетили су њене благодети. Међу њима је био и сам Књаз који је из тог разлога 

наложио да се спомен чесма подигне на улазу у Бању. Потпуно је очуван оригиналан 

следећи натпис на чесми: "Милош Обреновић I, Књаз Српски, подиже овај источник за 

вечити спомен доласка свог у Бању, 10 године 1860".“
20

 

Слика 13. Спомен чесма кнеза Милоша 

 

Извор: http://rs.geoview.info/spomen_cesma_kneza_milosa_trebicka_cesma,60402103p 

„Спомен чесма хајдук Вељка Петровића - потиче из времена пре Милошеве власти 

тачније представља успомену на ослобађање Сокобање од турске власти. Изграђена је у 
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насељу Врело и сведочи о 1808. години, о томе како је тада хајдук Вељко ослободио овај 

крај турске власти.“
21

 

„Чесма Љубе Дидића – је саграђена на путу према Озрену 1926.као историјски 

споменик организатору Тимочке буне, Љуби Дидићу, који је погубљен још 1883. 

године.“
22

 

Од осталих културно-иторијских споменика требамо споменути и Конак кнеза 

Милоша који је саграђен 1831. године за потребе администрације кнежевине Србије. 

Данас, овај историјски споменик је адаптиран као савремени угоститељски објекат који 

представља саставни део туристичке понуде Сокобање. 

Слика 14. Конак кнеза Милоша 

 

Извор: https://www.flickr.com/photos/sokobanja/8440072964 
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2.2.2. Културно-туристичке манифестације 

 

У циљу промоције бањске дестинације и њених производа Организација за туризам 

и културу Сокобања организује низ манифестација. Туристичке манифестације Сокобање 

привлаче велики број туриста. Најчешће се организују за време летње туристичке сезоне у 

Сокобањи у оквиру бањског културног лета. На територији Сокобања организују се 

следеће манифестације: 

- Међународни фестивал “Прва хармоника – Сокобања”. У питању је културно-

забавна манифестација такмичарског карактера, која се одржава у Сокобањи од 1962. 

године. Главни организатор је Организација за туризам, културу и спорт Сокобања. 

Одржава се током јула и августа. 

-„Уметничка колонија Сокоград је традиционална манифестација културног 

стваралаштва поред других које  на избирљивом туристичком тржишту годинама подиже 

углед Сокобање тако да се она налази у самом врху по свим бањско-туристичким 

параметрима у Србији.“
23

Уметничка колонија "Сокоград" у Сокобањи у свом саставу има 

уметнике различитог креативног опредељења: сликаре, вајаре, графичаре, керамичаре, 

историчаре уметности, архитекте, дајући им на тај начин могућности међусобног 

упознавања, истраживања и сарадње. 

- Манифестација „Златне руке“ је једна од најатрактивнијих манифестација која се 

одржава сваке године у Сокобањи. Реч је о презентацији ручних радова на којој могу да се 

осети дух ранијих времена и види лепота етно културе једног народа. Такмичари се 

надмећу у припреми јела, домаћој радиности и старим занатима за најочуванији и 

најоригиналнији експонат, најбољи вез  и слично. 
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Слика 15. Фотографија са манифестације „Златне руке“ 

 

Извор: https://www.soko-banja.org/ 

- „Светосавске свечаности“ је манифестација коју сваке године организује 

добротворно друштво Сокобања.  

-  „Св. Јован Биљобер“ је манифестација, којом се организује брање лековитог биља 

на падинама Ртња. Значајна је за заљубљенике у природу, сакупљаче лековитог биља, 

поборнике алтернативних метода лечења. 

Затим Сајам лековитог биља, Сајам књига, Фото изазов, Фестивал цвећа и украсног 

биља, Ноћ музеја, Књижевни конкурс „Јутро над Озреном“, прослава дана општине и 

многе друге. Поред културних значајне су  спортске манифестације у Сокобањи, као што 

су: Једриличарска регата „Зелено срце Србије“ која се организује на Бованском језеру, Бајк 

парти, Ноћни турнир у малом фудбалу, Баскет турнир, Маратон жеља и друге. 

 

https://www.soko-banja.org/
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II KАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СОКОБАЊИ 

 

3. Историјски осврт на развоја туризма у Сокобањи 

 

"Први кораци развоја сокобањског туризма започели су 1. априла 1834. године када 

је књаз Милош издао наређење о доношењу плана изградње првог јавног купатила, првог 

те врсте у бањама Србије. Пресудна је била 1835. година када је, чувени немачки стручњак 

из области рударства, барон Сигмунд Аугуст Волфганг Хердер узорковао воду из извора 

Сокобање. Због своје лековитости поређена је са водама у Бад Гаштајну и Пфеферским 

Топлицама.“
24

 

"На основу података Историјског архива из Ниша утврђено је да је први гост који је 

дошао у Сокобању далеког 8. јуна 1837. године био заставник Лазаревић из Крагујевца 

кога је послала војнополицијска канцеларија под наредбом књаза Милоша Обреновића. У 

поменутом документу који иначе представља упут за лечење препоручује се „бањским 

властима да му нађу добар и чист стан и да му одреде уобичајено следовање тј. по оке меса 

и једну оку хлеба, соли и по једну свећу на дан”. После заставника Лазаревића у Сокобању 

се 31. јуна 1837. године шаље на лечење извесни Живко Јовановић. У то време, старешина 

среза бањског, капетан Милован Јовановић је бринуо о смештају и исхрани, а доктор Ђока 

Новковић о лечењу. Ови доласци су означили почетак организованог туризма у бањи, а 

њихови упути су представљали прве туристичке ваучере на овоме простору. Круна њеног 

постојања било је оснивање „Друштва за унапређење и улепшавање Сокобање и околине” 

1895. године чији је иницијатор био српски митрополит Михаило.“
25

 

Наведена година означава се годином организованог туризма у Сокобањи. Друга 

значајна можемо рећи етапа у развоју туризма у Сокобањи је свакако период после Другог 

светског рата. У том периоду долази до изградње бањског центра, уређења постојећих али 

и бушење нових извора у складу са социјалном политиком државе, нарочито од 1960. 

године када су бање по Србији добиле статус природних лечилишта. "Тада посебно долази 
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до изражаја лечилишна функција која је довела до изградње специјализованих центара за 

рехабилитацију и развоја здравствено-лечилишног туризма. Лечилишна функција је 

доминирала све до 1965. године када почиње и афирмација њених туристичких функција 

које осим лечења промовишу програме за долазак здравих људи у очувану средину (spa/ 

wellnes).“
26

 

4. Карактеристике туристичког промета у Сокобањи 

 

"Туристички промет је важан индикатор развијености туризма. Он изказује 

синтетички тј. збирни показатељ обима, динамике и стрктуре туристичких 

кретања.“
27

"Представља релевантан показатељ постојеће позиције дестинације на 

туристичком тржишту, који се може приказати  укупним бројем ноћења и туриста.“
28

 

"Бањски туризам Србије као посебан вид мотивских кретања има две битне 

карактеристике: релативно дуг боравак (рекреативна и терапеутска функција 

термоминералних извора) и сезоничност промета (јун–септембар). У питању је период 

када се оствари 45% долазака и 55% ноћења. Према сезоничности промета, Сокобања се 

убраја у категорију центара у којима је осим летње наглашена и зимска сезона (септембар–

април), када се оствари више од 20% годишњег промета.“
29

 

"Промет туриста у бањама Србије један је од најзначајних показатеља повољности 

њиховог туристичко географског положаја, туристичке атрактивности, степена 

изграђености и искоришћености материјалне базе, достигнутог нивоа развијености 

туризма и конкурентности на туристичком тржишту.“
30

На основу анализе података о броју 

туриста и остварених туристичких ноћења, методом компарације омогућава се утврђивање 
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степена развијености туризма у Сокобањи, затим њено место међу осталим бањама у 

Србији и промене у структури туристичког промета у одређеном периоду.  

Сокобања спада у центре са најдужом традицијом бављења организованим 

туризмом у Србији. Тридесетих година XIX века почиње евидентирање и праћење броја 

туриста и броја њихових ноћења у Сокобањи. 

Организован развој туристичког промета у Сокобањи датира још од 1837. године, 

када је евидентиранпрви гост који је упућену Сокобању на лечење, опоравак и 

рехабилитацију.  

"Године 1933, Сокобању је посетило 1.566 гостију који су остварили 22.265 ноћења. 

Две године касније, 1935. године у Сокобањи број регистрованих гостију је износио 3.889 

и остварених 22.210 ноћења. У наредних пет година број гостију се смањује, тако да је 

1939. године било свега 1.745 туриста, који су реализовали свега 8.295 ноћења. Разлика 

између малог броја гостију и релативно великог броја остварених ноћења указује на већу 

просечну дужину боравка гостију, који су Сокобању у том периоду користили искључиво 

ради лечења. Упериоду од 1933 до 1939. године Сокобања се на основу броја гостију 

налазила на другом месту међу тадашњим бањским центрима у Србији, иза Врњачке бање, 

а на основу реализованих туристичких ноћења налазила се на седмом месту иза Врњачке 

бање, Бање Ковиљаче, Матарушке, Врањске, Нишке и Буковичке бање.“
31

 

Након Другог светског рата почиње интензивнији развој бањског туризма. Долази 

до интензивнијег коришћења природног лековитог фактора Сокобање, пре свега 

термоминералних извора, али и све већа материјална улагања у овај простор и то нарочито 

у периоду после седамдесетих година XX века. 

Године 1970, Сокобању је посетило 34.146 туриста, од чега је било 146 страних. У 

периоду од 1974. године укупан број посетилаца бање је увек изнад 40.000 гостију. Године 

1952, Сокобању посећује 57.299 туриста, од чега 174 страних. Иза тога следи период 

сталног повећавања броја гостију, тако да је 1987. достигнут ниво од 98.471 туриста.  

Велики број туристичких посета, у овом периоду, био је резултат већ обликоване 
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туристичке физиономије Сокобање, као и повољних друштвено економских прилика и 

повећаног животног стандарда становништва, средином осамдесетих година XX века. Због 

негативних промена услед политичке и економске ситуације у земљи у наредном периоду 

укупан број туриста опада, да би 1993. године износио 28.957. Након 1993. године 

забележен је тренд повећања броја туриста, тако да је већ наредне године Сокобању 

посетило 41.154 туриста. Овакав тренд раста задржао се и наредних година, где Сокобању 

редовно посећује преко 40.000 туриста годишње.  

Број страних туриста у Сокобањи увек је био знатно мањи од броја домаћих 

туриста. У периоду од 1970. до 2005 године, у Сокобањи учешће страних туриста у 

оствареним ноћењима било је мање од 5%. Таква ситуација је и данас, што указује на уску 

контрактивну зону Сокобање.  

"У периоду од 1970. до 1986. године број остварених туристичких ноћења 

Сокобање се константно повећава. Максимум реализованих туристичких ноћења остварен 

је 1986. у износу од 838.864 ноћења. После тог периода број остварених ноћења је у 

опадању. Минимум реализованих ноћења забележен је 1993. године, свега 209.591, 

односно 29,4% од укупно реализованих ноћења у односу на 1980. годину. У наредним 

годинама број ноћења се повећава, тако да је 2000. године остварено 340.155 ноћења а, 

2005. године, туристи су остварили 432.328 ноћења. Данас, страни туристи, у укупном 

броју остварених ноћења учествују са  2,6%.“
32
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Табела бр. 3 Број туриста и број ноћења у Сокобањи у периоду од 1990. до 2017. 

године 

Година Број туриста Број ноћења 

Укупно Страни Домаћи Укупно Страни Домаћи 

1990 55.299 487 54.812 484.776 2.256 482.520 

2000 53.176 52.895 281 340.155 1.040 339.115 

2005 60.541 630 59.911 371.433 1.852 369.581 

2010 48.837 1.265 47.572 295.098 4.523 290.575 

2011 38.256 705 37.551 195.032 3.162 191.870 

2012 49.175 772 48.403 306.568 3.069 303.499 

2013 50.629 1.588 49.041 306.506 5.327 301.179 

2014 42.438 2.756 39.682 219.755 10.697 209.058 

2015 41.676 5.522 36.154 194.896 10.874 184.022 

2016 45.918 3.193 42.725 219.224 7.011 212.213 

2017 53.915 2.647 51.268 261.930 6780 255.150 

Извор: Статистички годишњак Републике Србије за период 1990 – 2017. Републички завод за 

статистику, Београд 

На основу табеле, може се извести закључак да у периоду од 1990 до 2005. године 

укупан број туриста је био у порасту од 55.299 (1990 године) до 60.541 (2005 године). Све 

до 2017. године бележен је пад да би 2017. године забележен пораст туриста  који је 

износио 53.915. У посматраном периоду, када је реч о оствареним туристичким ноћењима 

максимум реалзованих туристичких ноћења остварен је 1990. године  (484.776) док је 

минимум реализованих ноћења забележен 2011. године (135.032). Према Статистичком 

годишњаку Републике Србије за 2018. годину од укупног броја ноћења туриста (8.325 000) 

у бањским местима је остварено 26,8% (2.228 000).  

Просечна дужина боравка у Сокобањи условљена је бројем туриста који посете ово 

бањско место искључиво ради коришћења њених термоминералних и климатских 

вредности, и бројем оних који овде долазе као учесници конгресних скупова, екскурзија, 

туристичких манифестација и слично. Просечан боравак страних туриста који посете 

Сокобању износи око 2 дана. Страни посетиоци су најчешће учесници конгресних скупова, 
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различитих манифестација и екскурзионих путовања приликом којих се остварује знатно 

мањи број ноћења. Просечна дужина боравка домаћих туриста условљена је посетама ради 

задовољења здравствено-лечилишних потреба и износи 6.1 дан. 

Туристички промет у Сокобањи има наглашене сезонске карактеристике. Заправо, 

то је условљено чињеницом да наши бањски центри нису још увек успели да обезбеде 

такву понуду која ће омогућити целогодишње, профитабилно пословање. У периоду од 

2005-2015. године највећи број ноћења је реализован током месеца августа (17,5%). Потом 

следе јул са 14,8% и јун са 12,3% остварених ноћења. Током летње сезоне оствари се око 

44,7% укупног туристичког промета, док се током  децембра, јануара и фебруара оствари 

најмањи број туриста.  

У Сокобањи је у 2017. години забележено 261.930 ноћења туриста. У хотелима је 

забележено 206 171 ноћење, а у приватном смештају 55 759 ноћења. Уколико у обзир 

узмемо ове податке, просечан боравак туриста у хотелима је 5,7, а у приватном смештају 

1,97 дана. Просечна дужина боравка туриста у Сокобањи у 2017. години, на основу 

сумираних података, била је – 4,7 дана, према званичној статистици. 

 

5. Карактеристике смештајних капацитета у Сокобањи 

 

Материјална основа или база је поред природних и антропогених потенцијала веома 

битан фактор развоја туризма одређене туристичке дестинације. Материјалну базу чине 

рецептивни фактор (угоститељство), комуникациони фактори (саобраћајнице) и фактори 

туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Од развијености материјалне базе зависи 

тренутно стање и будући развој туризма одређене десинације, па тако и Сокобање.  

Функционисање бање и њених капацитета зависило је од политичких и економских 

прилика које су условиле њен неравномеран развој. Он се одвијао кроз неколико 

хронолошки значајних периода: од 1926–1930, 1931–1936 и 1936–1940, тачније све до 

почетка Другог светског рата. „Тридесетих година започела је интензивна изградња 

комерцијалних вила: „Македонија” (1932), „Бота” и „Нада” (1933), „Миланово”, „Србија”, 

„Озрен” (1934), „Мон репос” (1938), здања „Мишић” (1939) и „Стојановић” (1940). Између 
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два рата Сокобања је имала и хотел „Европу” (данашњи конак „Парк”) трговца Веље 

Миленковића са 35 постеља и „Одмаралиште ратних војних инвалида” са 60 постеља. 

Управо све ове виле грађене почетком и крајем четврте деценије XX века сматране су дуго 

после Другог светског рата за њене основне смештајне капацитете.
33

„Ипак, најинтензивији 

развој остварен је у периоду од 1975. до 1987. године.”
34

 У периоду од 1975. до 1980. 

године изграђено је шест хотелских објеката који и данас чине основу хотелијерског 

пословања. 

Према подацима Статистичког годишњака Републике Србије (2018, стр.352), 

Сокобања располаже са 5.958 лежаја у категорисаним собама. У туристичком центру је 

евидентирано 2.240 соба, а у руралном подручју општине свега 85 (Бања Јошаница, 

Шарбановац, Дуго поље, Мужинац). На основу структуре смештајних капацитета увиђа се 

да доминирају комплементарни капацитети, тј. лежаји у приватном власништву (преко 

86%), док знатно мањи број се налази у категорији хотела и стационара са застарелом 

инфраструктуром. Највећи део капацитета у домаћинствима чине собе I и II категорије. 

Највећи значај у развоју материјалне базе туризма и угоститељства у Сокобањи има 

хотелско туристичко предузеће „Лептерија“, једно од већих предузећа те врсте у Србији. У 

његовом саставу су 3 хотела: „Здрављак“, „Турист“ и конак „Парк“, са укупно 735 

лежајева. 

Хотел „Здрављак“ (три звездице), подигнут на левој обали Моравице, располаже са 

502 лежаја и свим садржајима, који се могу наћи у једном туристичком објекту. Има и два 

затворена базена са термоминералном водом и медицински блок са акупунктуром, физио и 

кинези-терапијом. Поред објекта су и терени за тенис, фудбал, кошарку и мали фудбал, 

погодни за припреме спортиста. Хотел „Здрављак“ са својом понудом може задовољити и 

најпробирљивије госте. 
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Поповић, Б, И. (1995.):Хронологија изградње комерцијалних вила у Сокобањи и Нишкој Бањи – прилог 

истраживању старих смештајних објеката у бањским насељима Србије. Географски годишњак СГД, Српско 

географско друштво: Крагујевац, бр.31 стр 70-72. 
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Марић, Р., Радовић, М. (1997.): Сокобања – основе иконцепт одрживог развоја туризма, Институт 

економских наука, Београд, стр.37. 
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Хотел „Турист“ (три звездице) се налази на главном шеталишту. Хотел је 

реновиран пре неколико година и располаже са 105 лежајева у модерним собама са 

кабловском телевизијом. 

 Хотел „Моравица“ (три звездице) је хотел смештен у природном амбијенту, у 

подножју шумовитог Озрена, близу реке Моравице. Локација хотела омогућава гостима 

уживање крај реке, шетњу трим-стазама до оближње Лептерије и Соко-града и 

несвакидашњи поглед на скоро целу Сокобањску котлину. Хотел има око 200 лежајева, 6 

апартмана, 15 једнокреветних и 80 двокреветних соба, две велике сале за ручавање, два 

аперитив бара, конгресну дворану, две прелепе отворене терасе, трафику за продају 

штампе и сувенира. Под кровом „Моравице“ су и медицински блок, теретана и спомен-

соба Иве Андрића. Поред хотела су спортски терени, парк за децу и уређене трим-стазе ка 

Лептерији и Бањици. 

Хотел „Сунце“ (две звездице) је објекат необичне архитектуре, који је дао велики 

допринос у стварању имиџа Сокобање као туристичког центра. Смештен на самој обали 

реке, недалеко од термоминералних извора „Бањица I“ и „Бањица II“. Хотел има 184 

лежаја, затворени базен, сауну, теретану, фитнес клуб, ТВ, аперитив бар и две сале са 

терасама, окренутим ка реци и парку „Бањица“. 

Природно лечилиште „Бањица“ налази се изнад парка на Бањици, на самој литици, 

изнад кањона Моравице. Скоро све собе су у току последњих година реновиране. Хотел 

располаже са 105 соба и апартмана. Испод самог одмаралишта је велика бањска плажа, а 

уређене стазе воде до Лептерије и Соко-града. Бањица има и организовани здравствени 

блок, који представља важан део здравствено-туристичке понуде објекта. Поменути 

сокобањски хотели још увек нису приватизовани. Међутим, осим 6 државних, у Сокобањи 

је приватним капиталом подигнут једини приватни хотел, „Сплендид“, смештен у строгом 

бањском центру, недалеко од мермерног шеталишта. Хотел располаже са 5 апартманских 

соба, 20 лежајева, салом у романтичном стилу и пространом летњом баштом. 
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Слика 16. Природно лечилиште „Бањица“ 

 

Изво: https://www.globusnis.rs/soko-banja-hotel-banjica/ 

 

Хотел и Wellness центар “Соко Терме”  налази се у насељу Лимун бања саграђен у 

грчко-римском стилу. Луксузно опремљен Wellness центар урађен је по највишим 

светским стандардима. За све госте жељне рекреације, побољшања квалитета живота, 

здравља и општег стања духа и тела, на располагању су базени са топлом бањском водом 

(39°C) који раде током целе године, као и бројни пратећи садржаји. 

 

 

 

https://www.globusnis.rs/soko-banja-hotel-banjica/
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Слика 17.Хотел и Wellness центар “Соко Терме” 

 

Извор: https://www.sokoterme.org/ 

Поред хотела, Сокобања има и бројне приватне виле, апартмане и собе за издавање, 

ресторане, кафане, кафиће и разне друге објекте, намењене смештају, одмору, спортско-

рекреативним и забавним садржајима посетилаца. Поред смештајно-угоститељских 

објеката у Сокобањи здравствена и туристичка делатност у Сокобањи имају исту ресурсну 

основу (природне факторе), па не изненађује њихова повезаност у погледу простора, 

организације и функције. Осим опште медицине, намењене како локалном становништву, 

тако и бањским гостима (Дом здравља), у Сокобањи је развијена и специјализована 

медицина, балнео-климатологија, заснована на лековитом дејству природних фактора, 

намењена превенцији, лечењу и рехабилитацији бањских гостију. Изграђену основу ове 

модерне гране медицине чини неколико специјализованих здравствених установа, 

https://www.sokoterme.org/
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опремљених модерном медицинском технологијом за дијагностику и терапију, као и 

стручним кадром. У њима се при лечењу најчешће примењују купање, инхалирање, 

балнео-терапија, физио-терапија, аеросолтерапија, масаже, кинези-терапија, акупунктура и 

едукација болесника.  Специјализоване здравствене установе у Сокобањи располажу са 

укупно 840 лежајева у објектима лечилишног типа. То су Специјализована болница за 

плућне и очне болести и туберкулозу „Озрен“ и Специјална болница за превенцију, лечење 

и рехабилитацију неспецифичних плућних болести „Сокобања“. 
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III ПРИМЕНА МАРКЕТИНГА У ТУРИЗМУ 

 

6. Појам и улога маркетинга у туризму 

 

Тренутно не постоји опште прихваћена дефиниција маркетинга. Дефиниција 

обично одговара сврси у коју се користи, тј.зависи од становишта са кога се маркетинг 

изучава.“Америчко удружење за маркетинг (АМА) је прихватило следећу дефиницију као 

официјалну: „Маркетинг је процес планирања и спровођења концепција, цена, промоције и 

дистрибуције идеја, роба и услуга, да се креира размена која задовољава потребе 

појединаца и организација.“
35

 

„Према савременој дефиницији маркетинг у туризму представља „друштвени и 

управљачки процес којим појединци и групе добијају оно што им је потребно и што желе, 

путем стварања и размене производа и вредности са другима“
36

У дефиницијама 

маркетинга акценат се ставља на то да је, маркетинг процес који креира и разрешава 

односе размене, а такође обухвата и низ активности које омогућавају да дође до размене 

односно до трансакције робе или услуге најчешће за новац. Маркетинг активностима се 

мора управљати, како би се омогућило да дође до размене између продаваца и купаца на 

тржишту. 

Маркетинг као комплексно подручје има неколико циљева који оправдавају његову 

све интензивну и озбиљну примену у пракси. Сврха маркетинга у туризму је осигурати 

оптимално и ефикасно деловање бројних актера, што ће се резултирати ефикасним и 

дугорочно-профитабилним развјем.  
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 Милисављевић, М. (1997.): Маркетинг, Савременаадминистрација, Београд, стр. 3. 
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 Попеску, Ј. (2013.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 21. 
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Главни циљеви маркетинга могу се имплицирати и на примеру туризма. Они се 

односе на остварење профита, осигурање успешног развоја, максимизацију делотворности 

пословања, унапређење квалитета услуга, остварење задовољства и лојалности туриста. 

„За потребе маркетинга уопште, па тако и онога у туризму потребно је осигурати 

следеће претпоставке: 

- Постојање најмање две стране; 

- Постојање потребе за повезивањем тих страна због задовољавања интереса; 

- Интегрирана способност комуникације, испоруке и размене; 

- Слободу у прихватању или одбијању понуде; 

- Жеља за разменом са другом страном.“
37

 

 

7. Примена маркетинга у туризму и у туристичким дестинацијама 

 

Примена маркетинга у туризму почива на усклађивању маркетинг активности 

између носилаца пословне политике, односно приватног сектора и туристичке политике, 

тј.јавног сектора. Носиоци туристичке политике су државне и друштвене организације и 

органи који подстичу и усмеравају развој туризма на различитим нивоима. Носиоци 

пословне политике на туристичком тржишту су привредне организације, односно 

предузећа туристичке привреде. Њихова основна активност је поред осталих усмерена ка 

задовољавању потреба и жеља туриста као потрошача. Степен учешћа појединих 

привредних делатности и грана у задовољавању потреба туриста и обим њихове 

усмерености на туристе као потрошаче одређује оквир дефинисања и проучавања 

туристичке привреде. Заправо реч је о томе да туристика привреда чини све привредне 

делатности усмерене ка задовољењу туристичких потреба. „Основне чињенице туристичке 

привреде у вези са наведеним посматрањем су: 

- Туристичку привреду је још увек тешко прецизно дефинисати, односно 

уклопити у званичну класификацију грана и делатности; 

                                                           
37

Стић, Д. (2010.): Маркетинг у туризму и Маркетиншки менаџмент дестнације, Сплит. 



 

42 

 

- Угоститељство, туристичке агенције, организатори путовања и саобраћај су 

пословањем најнепосредније везани за задовољавање потреба туриста; 

- Карактеристике туристичке тражње, пре свега еластичности, директно утичу на 

успешност пословања предузећа туристичке привреде; 

- Остала предузећа, која чине туристичку привреду, имају важан, али допунски 

значај, који је различит по појединим делатностима и различитим просторним 

целинама (трговина, забава и разонода и друго); 

- Као предузимаоци туристичких активности на нивоу носилаца пословне 

политике на туристичком тржишту иступају, пре свега, угоститељска предузећа, 

туристичке агенције/организатори путовања и саобраћајна предузећа; 

- Ефекти маркетинг активности наведених предузећа зависиће, првенствено, од 

усклађивања ових активности у оквиру целокупне туристичке привреде и у 

односу на носиоце туристичке политике.“
38

 

Примена маркетинга у предузећима туристичке привреде састоји се у утврђивању 

потреба и жеља циљних тржишта и испоручивања жељних задовољства потрошачима 

делотворније у односу на конкуренцију које ће обезбедити успешно пословање на 

туристичком тржишту. 

Имајући у виду економски односно маркетиншки приступ, туристичка дестинација 

је за разлику од класичне дефиниције да је реч о географском подручју, много више од 

тога. „Она подразумева разноврсност производа, услуга, природних ресурса, створених 

елемената и информација, који су у стању да привуку одређени број посетилаца у једно 

место. Ауторке M.Manente и V.Magneti истичу да померање фокуса са дестинације као 

„туристички производ“ или још боље, као систем производа, зависи од опажања директно 

и индиректно укључених учесника. Садашњи и потенцијални туристи, јавна 

администрација, локална приватна туристичка предузећа, туристичка предузећа изван 

локалитета и локална заједница обично имају супростављене циљеве и потребе.“
39

На 

основу њиховог мишљења туристичка дестинација представља скуп искуства које је 

стекао туриста, а може се схватити као пакет производа и услуга који делом ствара јавни, а 

                                                           
38

 Попеску, Ј. (2018.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 57. 
39

Попеску, Ј. (2018.): Маркетинг у туризму и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за 

туристички и хотелијерски менаџмент, Београд, стр. 58. 



 

43 

 

делом и приватни сектор. Суштина је комбинација атракција створена кроз искуство 

туристичке потрошње. 

Основна специфичност примене маркетинга у туризму проистиче из постојања 

више носилаца маркетинг активности. Заправо као основни носиоци издвајају се предузећа 

туристичке привреде и организације на нивоу туристичке дестинације. Битан предуслов за 

поделу одговорности у управљању развојем туризма представља подела надлежности и 

специфично организовање туризма на макро и микро нивоу.Утицај маркетинг активности 

које спроводе туристичке организације, тј.јавни сектор, разликује се од маркетинг 

активности које спроводе туристичка предузећа односно приватни сектор. Међутим, 

одређени део туристичких путовања између развијених земаља, заснива се на пословним 

разлозима или су у питању посете рођацима и пријатељима. На та тржишта, маркетинг 

активности имају веома мали утицај. Такође, код развијених туристичких дестинација, 

значајан обим туристичког промета се остварује без директног утицаја маркетинг 

активности туристичких организација, већ битни фактори могу бити искуства претходних 

долазака, препоруке рођака и пријатеља као и маркетинг приватног сектора. 

„Националне туристичке организације (НТО), у већини туристички развијених 

земаља света представљају основни облик организовања у вези са маркетингом земље као 

туристичке дестинације. То се посебно односи на коришћење промоције као инструмента 

маркетинг микса. Увек треба имати у виду да на успех маркетинг активности НТО битно 

утичу и следећи чиниоци: 

- Трошкови маркетинг активности су само један од фактора који делује на обим 

туристичког промета и потрошњу туриста у оквиру туристичке дестинације; 

- Маркетинг напори туристичких оргаизација су само део укупних активности у 

вези са маркетингом одређене дестинације и 

- Само мали број туристичких организација је укључен директно у продају 

производа потрошачима.“
40
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IV ИСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГ МИКСА 

 

8. Дефинисање маркетинг микса 

 

Маркетинг микс представља суштину спровођења макетинг стратегије туристичке 

дестинације који тежи задовољењу циљног тржишног сегмента купаца. „Суштина 

концепта маркетинг микса односи се на дефинисање инструмената и њиховог међусобног 

односа, како би се задовољиле потребе одабраних тржишних сегмената и на тој основи 

остварили циљеви пословања. Према томе, у центру пажње је потрошач са свим својим 

релевантним карактеристикама, а начин да се задовоље његове потребе је комбинација 

инструмената маркетинг микса, односно прилагођавање целокупне понуде захтевима 

циљног тржишта.“
41

 

Адекватна комбинација елеманата маркетинг микса укључује одлуку о висини 

укупног износа који ће туристичка дестинација уложити у маркетинг напор и одлуку о 

алокацији укупних средстава за маркетинг на поједине инструменте маркетинг микса.  

Адекватном  комбинацијом инструмената може се остварити конкурентска предност на 

тржишту. Данас, у савременим условима пословања потребна је промишљена комбинација 

инструмената која би у дужем временском периоду била одржива.  

„Концепт маркетинг микса треба разумети као стратегијски и тактички приступ 

који не даје универзална готова решења, већ служи као аналитички оквир како би дато 
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предузеће могло да одговори на најуспешнији могући начин потребама тржишта. У том 

смислу треба разумети и појам оптиматизације инструмената маркетинга.“
42

 

Сматра се да примена концепта маркетинг микса у туризму подразумева 

прихватање општих карактеристика маркетинга у туризму, посебно специфичности које 

произилазе из особености конкретног туристичког тржишта. Туристичке организације 

управљају маркетинг миксом у складу са околностима, односно са квантитетом и 

квалитетом тражње. Самим тим у оквиру маркетинг микса постији доста преклапања и 

међусобних утицаја између различитих компоненти тако да одлуке за једну компоненту не 

могу бити донесене а да се не узме у обзир њен утицај на друге компоненте маркетинг 

микса. 

 

9. Маркетинг микс – завршна фаза маркетинг филозофије 

 

Концепт маркетинг микса може се посматрати као завршна фаза у примени 

маркетинг филозофије. „Маркетинг концепт представља развој и примену маткетинг 

филозофије, коју је предузеће или дестинација, као носилац маркетинг активности, 

усвојио. То значи да прихватање маркетинг  оријентације (филозофије) није само по себи 

довољно уколико није преточено у конкретне (практичне) потезе предузећа.“
43

 

Шема бр.1– Приказ модела маркетинг филозофије 

    Маркетинг филозофија          }     оријентација 

                                                                     ↓ 

                                                    Маркетинг концепт              }     примена 

                                                                                    ↓ 

                             Вођство    Могућност           }     маркетинг систем 

                                                                  Планирање    Контрола 
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                                                                                    ↓ 

                                                                    Маркетинг микс }     пракса 

Извор: Попеску, Ј. (2018.): Маркетинг у туризам и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, 

стр. 169. 

Остваривање маркетинг оријентације и успешна примена маркетинг концепта 

зависе од успешног вођења предузећа, искоришћавања могућности, планирања и контроле, 

заправо зависе од маркетинг система. На крају свих фаза модела маркетинг филпзофије 

долази се до маркетинг микса, односно комбинације инструмената маркетинг микса. 

10. Елементи  маркетинг микса 

 

Као што смо и споменули завршна фаза маркетинг филозофије представља 

маркетинг микс, тј. комбинација инструмената маркетинга. Постоје укупно четири 

глобално прихваћена елемената маркетиншког микса а то су: производ, цена, промоција и 

канали продаје. Како су створени на енглеском подручју где све четири наведене  речи 

почињу истим словом, маркетинг микс се често скраћено назива и 4P (Product, Price, 

Promotion, Place). Аутор ове поделе је J.McCarty према коме се анализа проблема са 

којима се суочавају и велика и мала предузећа показује да је број могућих инструмената -

варијабила маркетинг микса могуће свести на наведена четири. Ови инструменти су 

међузависни у дејству и усмерени су према потрошачу. Наведени елеманти незаобилазан 

су део било које маркетинг стратегије. 

Највећи број стручњака из области маркетинга у туризму прихвата наведену 

стандардну класификацију инструмената маркетинг микса, узимајући у обзир 

специфичности сваког од тих инструмената и настоји да прилагоди њихово тумачење 

измењеној улози и начину гледања на улогу маркетига у првреди и друштву.  

„Према N.Bordenu постоји више инструмената маркетинг микса: планирање 

производа, цена, марка производа, канали дистрибуције/продаје, лична продаја, 
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пропаганда, промоција, паковање, излагање производа, политика сервиса, манипулација 

производа и  информације.“
44

 

Стварање жељеног имиџа туристичке дестинације свакако је резултат заједничког 

деловања инструмената маркетинг микса. Јер добро створен имиџ представља облик 

опажања услуга од стране садашњих и потенцијалних потрошача. У вези са тим 

произилази да је једна од главних функција концепта маркетинг микса управо његов 

утицај на обликовање слике или представе код потрошача о туристичкој дестинацији. 

V УПРАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТИМА МАРКЕТИНГ МИКСА НА 

ПРИМЕРУ СОКОБАЊЕ 

  

 Маретинг микс туристичке дестинације може се посматрати на макро и микро 

нивоу. На макро нивоу, пре свега се мисли на производ туристичке дестинације, цену 

производа, канале продаје и промоцију. Док микро ниво обухвата наведене компоненте на 

нивоу сваког субјекта туристичке привреде. „На туристичкој дестинацији,  на макро нивоу, 

се спроводи процес координације и усаглашавања напора свих учесника туристичке 

индустрије. На тој основи се максимирају потенцијали којима та дестинација располаже.“
45

 

 Битна чињеница која доприноси развоју туризма(креирање новог туристичког 

производа на тржишту, постизање бољих еконмских резултата, развој људских ресурса и 

слично) у некој туристичкој дестнацији је свакако партнерство између јавног и приватног 

сектора. „Кључ стварања партнерства у туризму, посебно на нивоу туристичке 

дестинације, је тежња да се овлада целокупним ланцем вредности насупрот ранијем 

постављању граница између појединих делова туристичке делатности.“
46

 

„Процес управљања туристичком дестинацијом може бити дефинисан као процес 

доношења стратегијских, организационих и оперативних  одлука да би се управљало 

процесом дефинисања, промоције и комерцијализације туристичког производа  

дестинације и креирао уравнотежени и одрживи промет посетилаца/туриста који је 
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довољан да задовољи економске потребе локалних актера у дестинацији.“
47

 У Сокобањи за 

управљање туристичком дестинацијом, за предузимање акција у циљу постизања 

одређених циљева је највише заслужна туристичка организација Сокобања, затим 

туристичка организација Србије и локална самоуправа. 

 

 

11. Организације управљања Сокобањом као туристичком дестинацијом 

 

Главну основу за развој туристичке дестинације представљају туристичке 

организације. Туристичке организације су службена тела без обзира да ли делују у јавном 

или невладином сектору, имају своје мисије, циљеве, задатке, председника, управни одбор, 

извршног директора и особље. Оно с чим се те организације морају суочити јесте да 

туристичку дестинацију издвоје од конкуренције на туристичком тржишту. Па тако у свом 

раду морају пазити на финансирање, стратегију, прорачун, људске потенцијале, 

управљање кризним ситуацијама, стварањем марке, комуникацију, испитивање тржишта, 

промоцију и анализу резултата.  

„Туристичка организација Сокобања је јавна служба чији је оснивач општина 

Сокобања,  има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују 

јавне службе и уписанa је у регистар код Привредног суда. Налази се у центру Сокобање, 

на мермерном шеталишту.“
48

„Туристичка организација Сокобања, основана је са главним 

циљем развоја и унапређења туризма и туристичког производа Сокобање, развоја културе 

и очувања културних добара на подручју општине. Основни циљеви којима тежи су 

повећање туристичког промета, стварање услова за даље потпуно обједињавање 

туристичке понуде, обезбеђивање услова за заједнички наступ на туристичким берзама и 

сајмовима, осмишљенија и ефектнија пропагандно-информативна делатност, одржавање 

добрих односа са ТОС-ом, ресорним министарством и другим туристичким 

организацијама у земљи и иностранству, стварање амбијента интересног повезивања у 
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циљу регионализације туристичке понуде, стварање услова за даљи развој домаћег 

туризма, уз налажење могућности за знатно брже и значајније позиционирање Сокобање, 

као туристичке дестинације, на домаћем и међународном туристичком тржишту.“
49

 

„Рад Туристичке организације Сокобања подељен је на два организациона  дела, 

први део је "Организациони део за туризам" и други део " Организациони део за маркетинг 

и развој. У надлежност Туристичке организације Сокобања спадају: Туристичко 

информативни центар и интернет кафе, Етно кутак "Грудоњске воденице" и летња 

позорница "Врело".“
50

 

„У складу са Законом о туризму и Законом о култури, средства за рад Туристичке 

организације Сокобања обезбеђују се из: 

- средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

- прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода; 

- донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

- других извора, у складу са законом.“
51

 

У оквиру организацоног дела организације за туризам и културу Сокобања, 

функционише одељење - Туристичко информативни центар, а у оквиру организационог 

дела за маркетинг и развој, функционише одељење за културу, одељење за маркетинг и 

развој и одељење Аква парк „Подина“. 

Поред деловања туристичке организације Сокобања, за развој и управљање туризма 

важно је и деловање националне туристичке организације – Туристичке организације 

Србије (ТОС). Реч је о организацији успостављеној на нивоу земље. Њени основни задаци 

су да представи земљу као дестинацију, спроведе маркетинг истраживања, прогнозира 

туристичку тражњу и обликовати туристички производ како би дестинација била 
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препознатљива на туристичком тржишту и на тај начин привукла што већи број 

посетилаца са емитивних тржишта. 

Туристичка организација Србије основана је 1994. године, као званични 

институционални носилац промоције туризма Рпублике Србије на домаћем и страном 

тржишту и обављању других послова од значаја за развој информативно-пропагандне 

делатности у туризму Републике Србије. Директор туристичке организације је Марија 

Лабовић.  Органи управљања, надзора и руковођења су управни одбор, надзорни одбор и 

директор. Органи организације се именују на четири године. Извори финансирања 

туристичке организацие Србија су приходи остварених обављањем делатности и из других 

сопствених прихода, донације, спонзорства домаћих и страних физичких и правних лица, 

средстава буџета Републике Србије и други извори.  

„У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне 

делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке итинерере и 

јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутна на свим већим 

светским сајмовима туризма, сарађује са другим националним туристичким 

организацијама и другим међународним, регионалним и струковним туристичким 

асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка 

комисија (ЕTC), Дунавска туристичка комисија (DTC), Дунавски центар за компетенцију 

(DCC), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење туристичких 

аутобусера (RDA) и ICCA.“
52

 

Делатност организације је усмерена ка позицирању туристичког производа Србије 

на домаћем и иностраним тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних 

предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, културни и 

природни идентитет. ТОС велику пажњу посвећује и бањама Србије у погледу промоције 

Сокобање као туристичке дестинације. 

 

12. Туристички производ Сокобање 
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Улога производа као инструмента маркетинг микса је веома значајна јер управо 

преко њега туристичка дестинација усклађује своје могућности са потребама и захтевима 

потрошача, односно туриста. Туристичка дестинација треба да има производ који 

адекватно задовољава потребе туриста, производ који се издваја од производа других 

туристичких дестинација. Он треба бити комплексан, састављен из већег или мањег броја 

различитих елемената. Мора имати употребну и прометну вредност, заправо он треба 

задовољити туристичку потребу путем употребне вредности која је носилац прометне 

вредности.  

Туристички производ обухвата пакет услуга, активности и догађаја које 

задовољавају очекивања посетиоца и његову мотивацију да дође у одређену 

дестинацију.„Постоји већи број дефиниција туристичког производа. Истичемо 

констатацију о постајању 4 групе тих дефиниција:  

I група: су они теоријски ставови који туристички производ означавају као „смесу“ 

или „амалгам“ различитих елемената као конститутивних делова. 

II група: су оне дефиниције које симплификују производ и посматрају га само са 

аспекта једног носиоца туристичке понуде. 

III група: дефиниције које производ дисагрегирају у факторе изворне и изведене 

понуде. 

IV група: дефиниције које производ у туризму дефинишу као интегрисани и 

парцијални производ.
“53

 

„Када је реч о туристичком производу, могу се издвојити три категорије производа 

које конзумирају туристи: 

1. Производи намењени широкој потрошњи које, поред домицилног становништва, 

конзумирају и туристи. У исту групу укључују се и услуге комуналних предузећа, као и 

услуге превоза, здравствене услуге и слично. 
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2. Производи стандардног производног програма делимично модификовани за 

конзумирање туриста, као што су то нпр. индустријски сувенири, спортски реквизити, 

програми културних и других институција. 

3. Производи првенствено намењени конзумирању туриста, какви су нпр. Занатски 

сувенири, услуге путничких агенција и бироа, угоститељске услуге и слично.
 “54

 

 

„Са становишта маркетинга у туризму, може се направити дистинкција између 

неколико врста или боље речено неколико врста туристичког производа. Ћириковић 

разликује: главни производ, коме је главни циљ маркетинга откривање основне користи 

коју потрошач очекује од туристичког производа. Пример, главни производ сваког хотела 

је услуга смештаја, тако да у једној туристичкој дестинацији сви хотели који на истој 

послују свакако пружају овај исти главни производ. Очекивани производ укључује добра и 

услуге који морају бити присутни како би потрошач уопше купио туристички производ. 

Овај производ зависи од циљног тржишта. Пример, већина потрошача очекује доручак уз 

услугу ноћења. Додатни производ обогаћује главни туристички производ и уједно га 

разликује од конкурентског производа. Пример, један хотел може уз услугу смештаја у 

цену урачунати и коришћење велнес садржаја, други може укључити коришћење базена 

итд. Проширени производ састоји се од околности при пружању услуге (туристичког 

производа) међу којима се у први план најчешће истиче атмосфера. Наиме, атмосфера 

може привући или одбити купца, и утицати на његово понашање. Проширени производ је 

додана вредност на основни производ која такође омогућује диференцијацију у односу на 

конкуренцију.“
55

 

„Основна дефниција туристичког производа се темељи на: 

- дефинисању постојећих туристичких производа у општини Сокобања; 

- новим туристичким производима који поседују ресурсе и реалан туристичи 

потенцијал; 
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- примећеним међународним трендовима туристичке тражње; 

- упоредној анализи домаћих и страних туристичких дестинација.“
56

 

 

 

12.1. Елементи туристичког производа 

 

Елементи туристичког прозвода Сокобање су сама атрактивност бање, њена 

приступачност у погледу удаљености у односу на емитивна туристичка места и услови за 

боравак, односно  објекти за смештај, боравак и исхрану туриста.  

Како атрактивност обухвата различите природне и друштвене атрактивности. Када 

је реч о сокобањским атрактивностима ту спадају: 

- Географски положај бање као атрактивност огледа се у њеном централном 

положају у Источној Србији, смештеном између ауто-пута у долини реке Мораве и 

магистралног пута у долини реке Тимок. Њен географски положај је значајан за развој 

туризма јер се до бање може доћи из правца Алексинца, Књажевца и Бољевца. Као и самој 

доступности и повољног односа према градским центрима веће густине насељености у 

Србији.  

- Како Сокобања лежи у подножју планине Ртањ и Озрен, окружена бреговима и 

заштићена од јаких ветрова са благом климом, посебном ружом ветрова, микроклиматске 

карактеристике Сокобањске котлине доприносе третирању бање као климаског лечилиша. 

Из тог разлога климу Сокобање можемо издвојити као значајан фактор атракивости, 

битног елемента туристичке дестинације и кључног фактора развоја туристичко-

рекреативне и здравствене функције бање. 

- Планина Ртањ, као доминантна геоморфолошка црта Сокобањске котлине 

представља феномен крашког рељефа богата атрактивним пећинама, вртачама и јамама-
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леденицама. Затим, планина Озрен, водопад Рипаљка, прерасти и прозорац Богова врата – 

законом заштићена природна атракција, као и многи други облици у рељефу Сокобање 

представљају значајне елементе туристичког производа Сокобање. 

- Како Сокобања има изворе племенитих гасова и лековитог блата, захваљујући 

компатибилности поменутих природних елемената и саме климе добила је епитет 

термална и ваздушна бања. Извори лековите термоминералне воде представљају природно 

богатство, значајан здравствени фактор и елемент туристичке дестинације.  

- Биогеографске вредности, које чине расположива вегетација и хортикултурна 

вредност Сокобање, значајни су за рекреативно-здравствену функцију туризма бање. 

Медитеранска флора са знатним бројем врста ниске вегетације, балканско-илирски флорни 

елемент, шуме средње-европског типа, шуме јеле и бора, пашњаци са степском травом, 

лековито биље (ртањски чај, мајчина душица, кантарион), срне, дивља свиња, зец, лисица, 

вук, пољска јаребица, фазан, препелица и друге животиње чине богат биљни и 

животињски свет Сокобање који употпуњује и доприноси атрактивности бање. 

- Поред богатих природних атрактивности, значајне су и друштвене које обухватају 

културно историјско наслеђе, антропогене факторе као што су мелос, народне игре, 

гастрономија и слично. Оне употпуњују туристички производ Сокобање, чинећи га 

комплексним. Поред средњевековног Сокограда, који представља најпознатије 

археолошко налазиште, од културних добара требамо споменути турско купатило Амам, 

манастир Св.Архангела, црква Св.Преображења Господњег и зграду Милошевог конака, 

археолошки локалитет Требич, спомен чесме кнезу Милошу, Љуби Дидићу и хајдук Вељку 

Петровићу. Затим историјски споменик – Конак кнеза Милоша, и туристичке 

манифестације које употпуњују садржај боравка туриста, па их из тог разлога сврставамо у 

елементе туристичког производа. 

Следећи елемент туристичког производа Сокобање би била приступачност, под 

којом се подразумева удаљеност туристичке дестинације од емитивних тржишта. Главну 

комуникациону линију представља регионални пут П-121 Kњажевац-Сокобања-

Алексинац, односно регионални пут  П-120 Бољевац-Сокобања-Алексинац са везом са 

ауто путем међународног значаја Е-75 на коридору 10. Сокобања је удаљена 30 km од ауто 
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пута Е 75 Београд-Ниш. На овај начин је повезана са Београдом на северу (240 km), а на 

југу је удаљена од Ниша (60km). На другој страни од центра свог округа - Зајечара 

Сокобања је удаљена 80 km. Постоји и могућност коришћења и ваздушног саобраћаја 

преко аеродрома "Никола Тесла" у Београду и "Цар Kонстантина" у Нишу. Док је 

железнички саобраћај могуће реализовати преко железничке станице Алексинац 

(Житковац) удаљена 35 km, односно железничке станице у Нишу удаљене 60 km. 

Услови за боравак и услуге у Сокобањи, као елемент туристичког производа 

обухвата све вресте објеката за смештај и исхрану у бањи.  Према подацима Статистичког 

годишњака Републике Србије Сокобања располаже са 5.958 лежаја у категорисаним 

собама. Према структури смештајних капацитета доминирају лежајеви у приватном 

власништву, тј. комплементарни капацитети. Целокупна понуда приватног смештаја у 

Сокобањи је подељена по категоријама: апартмани, студије, куће за издавање, пансионски 

смештај, виле и собе у Сокобањи. Тренутно велики значај у развоју материјалне базе 

туризма и угоститељства има хотелско туристичко предузеће о коме је било речи у 

претходном делу рада, а то је „Лептерија“, затим хотели „Сунце“, „Моравица“, „Бањица“, 

„Соко Терме“ и многи други.  

 

12.2. Животни циклус производа 

 

„Под животним циклусом производа се подразумевају фазе кроз које пролази 

производ, од увођења на тржиште до раздобља у којем је још увек економски сврсисходно 

његово задржавање у производном програму.“
57

 

„Један од најшире прихваћених приступа еволуцији туристичке дестинације 

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

еволуциони циклус који се састоји од шест фаза:“
58

 

1. Фаза истраживања; 

2. Фаза укључења; 
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3. Фаза развоја; 

4. Фаза консолидације; 

5. Фаза стагнације; 

6. Фаза опадања или подмлађивања. 

У првој фази – фази истраживања број посетилаца Сокобање био је веома мали. То 

је био период од 1834 године. Када је кнез Милош издао наређење о доношењу плана 

изградње јавног купатила. Обухвата период доласка првог госта у Сокобању о коме је било 

речи у раду. Туристички капацитети у бањи тада нису постајали. Прва наменска зграда за 

бањске госте – спратни стационар са 20 соба, подигнута је 1837. године. Због величине 

мештани су је назвали „Касарна“. Период недостатака туристичких објеката и 

инфраструктре. Сматра се да је ова фаза трајала до краја другог светског рата.  

Фаза укључења у Сокобањи почела је након Другог светског рата. Реч је о периоду 

када се у бањи повећавају туристички доласци, а томе доприносе реновирани стари 

смештајни и угоститељски капацитети, изградња нових, формирање лечилишта ратних 

војних инвалида и све већа понуда смештаја уприватним домаћинствима локалне 

заједнице почињу да се прилагођавају развоју туризма, као и њихова иницијатива за развој 

туризма. Током тог периода предузети су велики пројекти изградње хотела и других 

сличних објеката. У овом периоду дошло је до организованог туризма у бањи. Значајна је 

1960. година када су бање у Србији добиле статус природних лечилишта. Тада посебно 

долази до изражаја лечилишна функција која је довела до изградње специјализованих 

центара за рехабилитацију и развоја здравствено-лечилишног туризма. Лечилишна 

функција је доминирала све до 1965. године када почиње и афирмација њених туристичких 

функција које осим лечења промовишу програме за долазак здравих људи у очувану 

средину (spa/ wellnes). 

Фаза развоја се карактерише развојем туристичке инфраструктуре, појавом јасно 

дефинисаних и сталних сегмената тржишта, подстакнутих на основу широких 

промотивних активности. У развоју туризма се укључују и предузећа ван туристичке 

дестинације. Ова фаза у Сокобањи забележена је осамдесетих година XX века. Године 

1986, Сокобању су посетили 98.471 туриста, а број остварених ноћења износио је 840.484. 

Наведеном промету допринели су новоизграђени хтели Здрављак, Моравица и Сунце, 
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изградња саобраћајне инфраструктуре, спортско-рекреативних и других садржаја, које 

употпуњују боравак у бањи.  

Наредна фаза је фаза консолидације која је забележена од 1990 до 2017. године. У 

овој фази благо се смањује број туриста. Јављају се локални  напори у циљу продужења 

туристичке сезоне и проширење тржишта. Примењују се стратегије снижавања цене, 

акценат се ставља на привредну пропаганду и модификацију производа. У овом периоду 

забележен је благо смањење броја туриста и броја ноћења. 

У фази стагнације туристичка дестинација није више у моди, достигла је 

максимално коришћење капацитета, ретка је изградња нових објеката, доводи до фазе 

опадања или подмлађивања. Међутим, без обзира на благ пад туристичких долазака 

Сокобања се у овој фази још увек није нашла, и даље постоји тражњаза овом 

дестинацијом, и даље се туристичке организације, пружаоци смештајних капацитета и 

других туристичких услуга труде да привуку већи број туриста путем промоције 

туристичког производа Сокобање. 

 За многе туристичке дестинације немогуће је прецизно одредити трајање фаза 

животног циклуса производа. У случају Сокобање дата је еволуција циклуса оквирно, на 

основу изградње смештајних капацитета, улагања у инфраструктуру, пораста нивоа свести 

локалног становништва о развоју туризма и његовом значају, броју туриста и њихових 

ноћења.  

13. Цена 

 

„Цена је један од инструмената маркетинг микса који, коришћен самостално или у 

комбинацији са осталим инструментима, треба да омогући реализовање циљева 

пословања. Цена је стратегијска и тактичка променљива којом се утиче како на остварење 

обима продаје и добити у кратком року, тако и на принос на уложени капитал у дугом 

року. Циљ маркетинга није највиша цена за производе и услуге већ цена која ће у 
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комбинацији са осталим инструментима да допринесе остварењу краткорочних и 

дугорочних циљева пословања.“
59

 

„Значај цене, као инструмента маркетинг микса, произилази из особености тражње 

и понуде на туристичком тржишту. Као посебно значајне треба истаћи еластичност 

туристичке тражње, као и и нееластичност туристичке понуде. Осетљивост туристичке 

тражње на промене цена зависи првенствено од мотива путовања (пословно или „чисто“ 

туристички, например), као и од конкретне врсте производа или услуге и њиховог места у 

укупној структури туристичке потрошње сваког појединца. Посебан аспект ценовне 

еластичности туристичке тражње тиче се међувалутарних односа и коришћења промене 

течајева валуте у циљу стимулисања иностраног туризма (пре свега девалвацијом 

националне валуте).“
60

 

„Неколико најчешће коришћених извора финансирања ДМО - туристичких 

организација су:“
61

 

-национални ниво-буџет; 

-локални органи власти; 

-приватни сектор – туристичка и комплементарна привреда; 

-посебни порези/таксе; 

-сопствени приходи; 

-донације, прилози и спонзорства; 

-остало. 

У складу са Законаом о туризму и Законом о култури, средства за рад туристичке 

организације Сокобања обезбеђују се из: 
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- средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

- прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода; 

- донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

- других извора, у складу са законом. 

„Две групе фактора који утичу на формирање цена су: 

а) интерни чиниоци – који се налазе под контролом предузећа и 

б) екстерни фактори – који се налазе ван могућности утицаја предузећа или је 

утицај могућ само у ограниченом обиму. 

Фактори формирања цена су: трошкови, тражња, конкуренција и држава. На цену 

утичу и карактеристике туристичког производа. Под тиме се подразумева, пре свега, 

учешће атрактивних фактора туристичке понуде, првенствено природних 

(термоминерални извори, клима, планине, реке, језера, флора и др.), у структури 

туристичког производа, односно локације. Конкретна висина цене у туризму зависи 

првенствено и од деловања екстерних фактора.“
62

 

„Старегија цена туристичке дестинације може се дефинисати у више слојева: 

-Као помоћ и смерница за цене парцијалних туристичких производа (разних 

учесника на страни туристичке понуде), тј. у којим оквирима да се представе њихове цене 

у односу на целину дестинације; 

-Као помоћ и смерница у којој мери да цена буде активан, тј. пасиван инструмент 

маркетинг микса; 

-Као помоћ и вођство у одређивању циљева који се желе постићи путем стратегије 

цена; 
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-Као помоћ и смерница у пословној политици цена, тј. као доношења одлука у 

сваком конкретном случају (структура цена).“
63

 

Цена туристичких производа у Сокобањи је у надлежности приватног сектора, јер 

цене формирају туристичке компаније (хотели, хостели, мотели, ресторани, туристичке 

агенције, угоститељски објекти,  итд.) а не дестинацијске маркетинг организације. Заправо, 

оне могу да прате кретање цена конкурентских дестинација на тржишту и дају своје 

мишљење, сугестије и предлоге, али никако да врше њихово формирање. У оквиру ње 

постоје стручни кадрови који прате кретање цена конкурентских бања на националном и 

међународном нивоу, дају смернице у формирању цена пружаоцима туритичких услуга и 

слично. 

Туристичка предузећа приликом формирања цене туристичког производа треба да 

пођу од трошкова туристичког производа и преференција туриста – потрошача. Јер ако је 

цена туристичког производа нижа од трошкова који настају при пружању истог, 

туристичко предузеће пословаће са губитком. Са друге стране, цена туристичког 

производа не сме бити ни превисока, не сме надмашити перцепцију вредности туриста јер 

у том случају неће бити тражње за тим туристичким производом. Цена је једини 

инструмент макретинг микса који доноси приход, док други инструменти стварају 

расходе. 

 

14. Канали дистрибуције 

 

Продаја је једна од најважнијих фаза пословања на туристичком тржишту. Постоје 

разноврсни облици канала дистрибуције који имају за циљ да туристички производ учине 

расположивим и доступним потенцијалним потрошачима у одређеном времену и на 

одређеном месту. 

„Дистрибуција као активност обухвата све оне послове који су неопходни да се 

производи од произвођача дотуре до потрошача односно корисника производа. За 
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произвођача дистрибуција има два елемента: једно је избор канала дистрибуције (продаја), 

а друго физичка дистрибуција (маркетинг логистика). Канали дистрибуције су 

инструменти маркетинг микса које произвођач користи као средство да дође у контакт са 

купцем. Као и остали елементи маркетинг микса канали продаје треба да допринесу расту 

обима производње и продаје, повећању тржишног учешћа и рентабилном пословању. При 

доношењу одлука о каналима продаје узимају се у обзир постојеће политике производа, 

цене и промоције, али истовремено свака одлука о избору канала продаје утиче на касније 

одлуке о производу, цени и промоцији. Отуда се одлуке о појединим инструментима 

маркетинг микса морају доносити координисано.“
64

 

 Данас у савременим условима пословања је уобичајено да се у продаји јављају 

посредници. Тако да на основу тога да ли у каналима продаје постоје или делују 

посредници, исти се могу поделити на: 

1.Директне канале – без посредника, 

2.Индиректне канале – са посредницима. 

Директна продаја представља продају без укључења посредника. Основна предност 

овог вида канала дистрибуције је успостављање и одржавање непосредних контакта са 

потрошачима, контрола пласмана, флексибилност у раду, самостално одлучивање о 

маркетинг активностима. Директне начине продаје као што је продаја путем интернета  

користе углавном хотели. 

Индиректна продаја је продаја преко посредника између туристичког предузећа и 

потрошача.  Две функције посредника, односно канала продаје у туризму, односе се на: 

а) повећање броја места продаје, односно приступачности продаје туристичког 

производа, који су просторно раздвојени у односу на место стварања производа; 

б) олакшавање куповине туристичког производа пре времена коришћења, односно 

стварања производа (посебно важно за предузећа туристичке привреде због изразитих 

сезонских варијација туристичке тражње). 
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Као посредници у продаји производа предузећа туристичке привреде могу се 

јавити: представништва хотелских компанија, туристичке агенције, организатори 

путовања, конзорцијуми (група хотела која обавља послове резервације и продаје на 

основу компјутеризованог резервационог система), глобални дистрибутивни системи 

(Amadeus, Galileo, Worldspan и други), националне, регионалне и локалне туристичке 

организације, туристички информативни центри, авио-компаније, глобални дистрибутивни 

системи, независни компјутеризовани резервациони системи, односно интернет 

посредници (нпр. Expedia), конгресни бирои и  компаније за изнајмљивање возила. 

Предности индиректне продаје за предузећа туристичке привреде су: нижи 

трошкови трансакције/продаје, шире покривање тржишта, одговарајуће супротстављање 

понуди конкурената, мање контаката/комуникација у вези са продајом, посредници својим 

знањем, искуством и реномеом на тржишту могу постићи бољу продају производа, 

посредник обезбеђује низ додатних, услуга (кредитирање, осигурање и др.), посредник 

обезбеђује и комуникативну функцију и служи као извор информација о потрошачима. 

Привредни субјекти у туризму Сокобање користе индиректне канале продаје. Од 

посредника најчешће се јављају туристичке агенције као посредници између потрошача и 

Сокобање као туристичке дестинације, односно скупа туристичких производа. Затим 

хотели чији је главни производ смештај, услуге ноћења и остали садржај којима хотел 

располаже и нуди својим гостима. Мотели, виле, куће за одмор, апартмани, ресторани са 

производом – исхрана туриста, аква парк, кафићи, спортско-рекретивне организације и 

друге организације које своје производе нуде на тржишту. Дистрибуција производа се 

углавном врши преко интернета, телефона internet booking-a и посредством туристичких 

агенција. Субјекти у туризму продају своје производе путем индиректне продаје због 

изразито високих трошкова сопствене продаје и немогућност да се веома дисперзивана 

туристичка тражња обухвати на ефикасан начин сопственом малопродајном мрежом. 

 

15. Промоција 

 

15.1. Улога и значај промоције као инструмента маркетинг микса 
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Промоција је, поред производа, цене и канала дистрибуције, један од основних 

инструмената маркетинг микса. Значај промоције посебно долази до изражаја у туризму 

где се, у процесу масовног комуницирања, између понуде и тражње размењују 

информације које треба да подстакну продају туристичких производа и услуга. Све 

промоционе активности у туризму међусобно су повезане и као такве представљају 

промоциони, односно комуникациони микс. Туристичком промоцијом треба остварити 

одређене циљеве пословања у туризму за шта је потребно дефинисати и одговарајућу 

промотивну стратегију. 

Основна улога промоције као инструмента маркетинг микса у туризму, испољава се 

у обезбеђивању одговарајућег нивоа тражње на основу стварања позитивног става према 

производима и услугама. Реч је о процесу масовног комуницирања између произвођача и 

потрошача, при чему је предмет комуницирања размена информација које могу 

подстакнути продају туристичких производа и услуга. 

„Основни инструменти тржишног комуницирања, односно промоционог микса у 

туризму су: 

1.туристичка пропаганда; 

2.односи са јавношћу; 

3.унапређење продаје; 

4.лична продаја.“
65

 

„Цвијановић Д. је технике комуникације поделио на технике масовних 

комуникација и у њих уврстио: интегрисане маркетинг комуникације, пропаганду, 

унапређење продаје, односе са јавношћу и публицитет, спонзорства и сајмове и изложбе и 

технике директних комуникација у које је уврстио маркетинг заснован на базама података, 

менаџмент односа са купцима, директни маркетинг, интернет маркетинг компјутерски 
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резервационих система, личну продају и менаџмент продаје. У наставку посебна пажња 

биће посвећена средствима промоције које користе субјекти у туризму Сокобање.“
66

 

 

15.2. Средства промоције Сокобање као туристичке дестинације 

 

Организациони део за туризам туристичке организације Сокобања  обавља  

пословие из областипромоције туризма и интегрисаног туристичког производа Сокобање, 

дефинисања, промовисања и комерцијализације туристичког производа (који потичу из 

дестинације), обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала 

којим се промовишу туристичке вредности Сокобање (штампане публикације, аудио и 

видео промотивни материјали, он лајн средства промоције - интернет презентација, 

друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.). 

„Организациони део за туризам такође реализује активности из области: 

а) прикупљања, систематизовања и објављивања информација о целокупној 

туристичкој понуди на територији општине Сокобања, као и друге послове од значаја за 

промоцију туризма; 

б) организовања учешћа и подршци у организацији туристичких, научних, 

стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; 

в) организовања рада туристичко-информативних центара (за прихват туриста, 

пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе 

информисањатуриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање 

надлежнихоргана са притужбама туриста и др.); 

г) управљања туристичким простором; 

д) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 
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ђ) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и 

уређења простора; 

е) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 

ж) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

з) друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом.“
67

 

Организациона јединица за туризам спроводи следеће активности: 

- Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, 

- Промоцију и сарадњу са медијама, 

- Издавање аудио – визуелног пропагандног материјала, 

- Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, 

- Посредовање у смештају туриста у домаћој радиности, 

- Продају сувенира, 

- Активностима Туристичко-информативног центра и др. 

Организација за туризам и културу Сокобање учествује на важим сајмовима и 

манифестацијама у земљи и иностранству у циљу очувања традиционалних тржишта, 

продора на нова тржишта, праћење конкуренције, и подршке туристичким 

предузетницима. Неки од њих су: Међународни сајам туризма у Београду, Међународни 

сајам туризма у Москиви, Међународни сајам туризма у Берлину, Дани Србије у региону, 

сајам туризма у Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, ... 

„Туристичка организација Сокобања има одличну сарадњу са представницима 

туристичке привреде у Сокобањи - хотелима, здравственим установама, туристичким 

                                                           
67

Извештај о раду организације за туризам и културу Сокобања, Туристичка организација Сокобања, 

Сокобања, 2018, стр. 7. 



 

66 

 

агенцијама, приватнимстанодавцима и угоститељским објектима, као и са удружењима из 

области туризма икултуре. Доказ за то су заједнички наступи на сајамским 

манифестацијама уз партиципацијумсвих учесника, у циљу представљања комплетне 

туристичке понуде Сокобање. Организација за туризам и културу Сокобања увек пружа 

логистику и помоћ свим туристичким субјектима на територији општине у складу са 

својим могућностима и Законом. Одличну сарадњу ОТКС има са осталим организационим 

облицима основаним од стране локалне самоуправе и републичким установама и 

службама. Такође, одличну сарадњу ОТКС има са ОШ „Митрополит Михаило“, ОШ 

„Бранисалв Нушић“, Вртићем „Буцко“, Народном библиотеком „Стеван Сремац“, ТВ 

Сокоинфо, ЈКП „Напредак“, ЈП „Зеленило“, Домом здравља, Специјалним болницама, 

Бањица,Озрен и Сокобања, ПС Сокобања, невладиним сектором и КУД-овима са 

територије општине.“
68

 

Поред туристичке организације Сокобање, туристичка организација Србије (ТОС) 

врши промоцију туристичке понуде Сокобање путем штампаних, аудио-визуелних 

материјала, својих дистрибутивних канала и мреже туристичко-информативних центара 

(Аеродром „Никола Тесла“  Београду, Информативни центар у Дому омладине у 

Београду). На наступима у иностранству, европском и светском тржишту, ТОС, Сокобању 

представља као једну од најатрактивнијих бања и туристичких  дестинација у Србији. 

Поред овог вида промоције ТОС промоцију Сокобање врши и на својој официјалној веб 

страници, на друштвеним мрежама и путем емитовања видео материјала о Сокобањи. 

Туристичка организација Србије, својим стручним сугестијама, усмеравањем, а посебно у 

реализацији свих облика промоције на домаћем и иностраном тржишту усмерава 

туристичу организацију Сокобања. Посебан акценат је на интензивној и директној 

сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. 

Појава телевизије је означила револуцију у средствима комуницирања. Она је 

омогућила носиоцима маркетинг активности пренос порука какав до тада није био могућ. 

Kомбинацијом слике и звука, покрета и боја уз демонстрацију производа, телевизија је 

успела да пренесе поруку до туристе која ће му јако дуго остати у сећању и подстаћи га на 
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акцију. Велики значај о информисању јавности о Сокобањи даје наступ у информативним 

програмима Радио и ТВ станицама. Посебна пажња се посвећује промоцији и 

информисању јавности о значају важне локалне и националне годишњице организованог 

туризма у Сокобањи. Значајан вид промоције је промоција путем телевизије на РТС-у, 

телевизији О2, РТВ „Војводина“, РТВ „Зајечар“, РТВ „Bele Аmie”, где се промовишу 

манифестације, разни спортски и културни догађаји у бањи. Туристичка организација има 

одличну сарадњу са штампаним медијима као што су „Блиц“, „Новости“, „Курир“, 

„Туристичке новине“ и дрги штампани медији путм којих се врши промоција Сокобање. 

„Последњих неколико година Организација за туризам и културу Сокобања 

спроводи организовану промоцију дестинације путем интернета. Редовно ажурирање 

постојећих портала на доменима www.otks.org.rs (презентација са овог домена пресељена 

јена адрeсу www.tosokobanja.rs) www.sokobanja.rs и www.akvaparkoskobanja.rs (извршена 

примопредаја презентације са СРЦ „Подина“), www.sokobanjanje.rs, www.prvaharmonika.rs, 

даље умрежавањем све четири интернет адресе, резултирало је бољем позиционирању 

Сокобање као туристичке дестинације. Организација за туризам и културу Сокобања је 

ангажовала професионалну агенцију за израду новог веб сајта - интернет презентације 

Фестивала „Прва хармоника Сокобања“ www.prvaharmonika.rs, који је активиран јуна 

2017. године. Презентација садржи све битне информације о фестивалу, модерног је 

дизајна, „responsive“за све савремене уређаје,преведенa је на 2 страна језика (енглески и 

бугарски). Она омогућава електронску пријаву такмичара.“
69

 

Табела 4. Коришћење услуга online агенција од стране хотела, апартмана, кућа, вила 

и соба у Сокобањи 

 www.hotels.edreams.com www.booking.com www.luxuryhotelsguides.com www.trivago.rs 

Хотели * 1   2 

Хотели ***  2 1  

Виле, куће, 

апартмани 

29 45 40 14 

Извор: ауторска истраживања 
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У Сокобањи као што видимо из табеле услуге online агенција највише користе 

приватне куће, виле и апартмани.  

Сваке године туристичка организација Сокобање у оквиру промотивне кампање 

формирају и слоган. Неки од њих су били „Осети магију природе, Сокобања – где старо 

постаје ново“ - 2017, „Сокобања – Зелено срце Србије“- 2018. - 2019. и многе друге. 

Туристичка организација Сокобање сваке године издаје штампано-пропагандни 

материјал на српском, енглеском и бугарском језику у виду флајера, ценовника смештаја и 

бањских услуга, календара манифестације, аква парка „Подина“. Једно од најзначајнјих 

издања је монографија фотографија „Сокобањау сликама“, издата поводом обележавања 

180 година организованог туризма у Сокобањи 2017. године,у тиражу од 650 примерака у 

луксузном издању. Монографија садржи 88 одабраних фотографија које приказују 

раскошну природу Сокобање, културно наслеђе, манифестације, активан одмор, 

гастрономске специјалитете и остала обележјанајатрактивније и најстарије бање у Србији. 

Како је данас већина има отворене налоге на друштвеним мрежама. „Друштвене 

мреже представљају дигитално средство комуницирања које омогућавају остварење 

планираних маркетинг и промоционих циљева. На друштвеним мрежама се успоставља 

двосмерна комуникација између корисника, деле се садржаји и изграђују дугорочни 

односи. Док је у традиционалном комуницирању био карактеристичан маркетинг микс 4П, 

на друштвеним мрежама маркетинг микс чине људи (People), платформа (Platform), 

учествовање (Participation) и промоција (Promotion).“
70

 

Друштвене мреже су медији преко којих Сокобања прикупља велики број „фанова“, 

a то су Facebook (https://www.facebook.com/tosokobanja/) са 10.000 пратилаца, Twitte 

r(https://twitter.com/sokobanjanje?lang=sr) са 30 пратилаца и Instagram 

(https://www.instagram.com/sokobanjazelenosrce/) – са 1.501 пратиоца. 

Промоција путем Facebook-a Сокобање није на завидном нивоу у односу на 

конкурентске туристичке дестинације, али се она може унапредити постављањем анкета 

путем којих би се прикупила мишљења и искуства фанова након посете бање. Ови подаци 
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би представљали feedback који ће помоћи менаџменту дестинације да разуме ставове и 

коментаре туриста. Са друге стране ту је друштвена мрежа Instagram. Инстаграм је мрежа 

коју одликује постављање фотографија. Може бити веома важна и ефикасна у промоцији 

Сокобање, јер потенцијални туриста одлуку о посети након разматрања информација о 

понуди, туристичкој и саобраћајној инфраструктури, најчешће доноси наоснову 

фотографија или видео клипова дестинације. Instagram је мрежа која својим корисницима 

може омогућити визуелни контакт са туристичким местом и пре одласка у исто. 

Постављањем фотографија одмах након фотографисања, наInstagram-у се стиче утисак о 

презентацији актуелног стања. 

Неопходно је указати на многобројне интернет сајтове путем којих се врши 

промоција Сокобање као туристичке дестинације. Требамо споменути и сарадњу 

туристичке организације и водећих међународних интернет провајдера као што су Yahoo и 

Googlе, путничке веб странице, on-lineагенције за путовања и друге медије, које значајно 

доприносе промоцији туристичког производа Сокобање. 

Организацији за туризам и културу Сокобања, за остварене резултате 2017. године 

додељено је највише нацинално признање у области туризма. 27. септембра на Светски 

Дан туризма. Тог дана одржана је додела „Туристичког цвета“ – највишег признања у 

туризму у Србији, у организацији Туристичке организације Србије, у Белом Двору у 

Београду. У категорији најбоља туристичка организација у Србији, признање је додељен 

Организацији за туризам и културу Сокобања. Реч је о традиционалном додељивању 

„Туристичког цвета“ за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као 

и за допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма Србије. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Основу маркетинг понуде туристичке дестинације чине инструменти маркетинга, 

чијом се комбинацијом и применом остварује одговарајући профит, као главни циљ  

пословања. У основне инструменте маркетинг микса сврставају се производ, цена, 

дистрибуција и промоција. У туризму, сваки од наведених четири елемената маркетинг 

микса има важну улогу у испоручењу квалитетне услуге, која води статисфакцији 

корисника услуга и поновном доласку и конзумирању услуга туристичке дестинације 

Сокобања.  

Оно што је изузетно важно када је у питању туристички производ, а имајући у виду 

карактеристике туристичког производа, је мањи геп између очекиваних и перципираних 

услуга које нуди туристичка дестинација. Формирање туристичког производа у Сокобањи 

је веома сложен процес јер Сокобања располаже бројним природним и културним 

ресурсима који представљају богат скуп производа. 

Видимо  да туристичка организација, као носећаорганизација управљања туризмом 

у Сокобањи, поред националне туристичке организације, има основни задатак 

организовања, развоја и промоције туризма у Сокобањи, користећи све инструменте 

промоционог микса за промоцију у земљи и иностранству, као и било која друга активност 

која се сматра неопходном за подршку и промоцију  туристичког производа.    

Промоција туристичке дестинације представља систем комуницирања између 

носиоца туристичке понуде и потенцијалних корисника, чиме обухватају сва средства и 

методе којима се преносе информације и тиме утичу на подстицање продаје производа. У 

савременом свету у којем су заступљени нови облици пословања, промоција представља 

релевантан елеменат маркетинг микса који прераста у савремен начин комуникације на 

тржишту. Циљ овог инструмента је да подстакне куповину потрошача користећи 

одговарајућа средства промоције. 
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Неопходно је имати у виду чињеницу да разумевање потреба потрошача утиче на 

креирање оптималне комбинације инструмената маркетинг микса. Туристичке производе 

је неопходно обликовати потребама и жељама туриста, уколико туристичка дестинација 

тежи остваривању тржишног успеха, постизању конкурентнсоти и повећање обима 

продаје. Основни задатак између осталог је и оријентација ка туристима и њиховим 

потребама, препознавању њихових потреба, њиховој статисфакцији, сугестијама, 

критикама, и слично у циљу квалитетнијег пружања услуге  и бољој репутацији на 

тржишту.  

На основу анализе инструмената маркетинг микса, можемо закључити да 

представници туристичке дестинације у досадашњем развоју бање су примењивали 

солидну комбинацију инсрумената у циљу успешнијег пословања, раста и развоја. Када је 

реч о туристичком производу Сокобања располаже многим природним и антропогеним 

туристичким вредностима које чине туристички производ бање богатим. Сокобања је у 

свом досадашњем туристичком развоју прошла кроз све фазе развоја сем фазе стагнације и 

фазе опадања. Цене туристичког производа у Сокобањи у надлежности су приватног 

сектора јер њих формирају туристичка предузећа у приватном сектору. Од канала 

дистрибуције највише се користе индиректни (интернет, телефон, туристичке агенције) јер 

је продаја такође у надлежности приватног сектора. Сокобања се промовише на многим 

сајмовима, манифестацијама, као и  путем медија. Туристичка организација у зависности 

од расположивих средстава издаје аудио-визуелне пропагандне материјале, врши продају 

сувенира, такође промовише Сокобању путем друшвених мрежа, туристичко-

информативног центра и слично. 

У условима савремене тражње, сложенијих потреба туриста, промени туристичких 

потреба и слично  потребно је више посветити пажњу елементима маркетинг микса. 

Сматра се да поред тога што Сокобања располаже богатим и разноврсним производом, 

потребно је више се посветити његовом обликовању, очувању, креирању, развоју, 

квалитету, промоцији, сезонском карактеру, организацији дистрибуције, лојалности и 

статисфакцији туриста, како би одржала конкурентску предност на тржишу. Поред 

пољопривреде, туризам представља значајну делатност за развој привреде. У вези са тим 

потребно је адекватно управљање производом, ценама, каналима дистрибуције и 

промоцијом. 
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