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УВОД 

 За град Ниш се може рећи да је срце Балканског полуострва које куца већ 

хиљадама година, окружен природним богатствима и испуњен културним садржајем 

свих епоха. Још од настанка Ниш је представљао спону Истока и Запада и често се 

налазио на судару култура и освајачких похода. На значајност града Ниша указује 

чињеница да је у сваком царству које је владало на овим просторима Ниш био значајан 

војни, трговински и економски центар. Данас представља регионални и туристички 

центар у југоистичном делу Републике Србије. Међутим, како би туристима, пре свега 

страним, приближили значај и лепоту града Ниша, као и причу коју сваки споменик у 

граду носи у свом току са временом, потребно је увидети што више могућности које 

пружа дигитално доба, а са њим и интернет као његов представник 

 Примена савремене технологије у промоцији туристичке понуде града 

омогућује низ погодности за носиоце туристичке понуде. Са појавом интернета дошло 

је до промене у свим делатностима привреде па и у туризму који је својим 

интензивним развојем постао је незаобилазан фактор пословања. Развој интернета је 

временом довео до појаве друштвених мрежа које имају могућност повезивања великог 

броја људи из читавог света и мењања начина комуницирања. Када сагледамо интернет 

за потребе маркетинга, можемо увидети низ могућности за промоцију туристичких 

дестинација. Међутим, интернет, иако приступачан и наизглед лак за коришћење, не 

треба олако схватити. Да би маркетинг и промоција туристичке дестинације довела до 

жељеног ефекта, осмишљене су разне стратегије које, правилном применом, могу 

донети позитивне резултате. Чињеница да интернет могу користити сви значи да ће 

бити више конкуренције која се мора потиснути како би се одређени производ или 

услуга нашао на вишој позицији а то је могуће урадити анализом конкуренције и 

видова пропагадних активности које конкуренција користи и сталним иновацијама и 

новитетима у понуди, како би се производ одржао и како би туристичка тражња остала 

заинтересована.  

 Предмет истраживања је анализа утицаја дигиталних канала промоције на 

конкурентност Ниша као туристичке дестинације. Појам дигитални канали није 

једноставно објаснити због њихове комплексности и широке примене, тако да ће бити 

обрађени кроз интернет, друштвене мреже и веб странице. 
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 Рад се састоји из четири дела. У првом делу су описане природне и културне 

одлике града Ниша. Обрадом овог сегмента уједно су обрађени најважнији чиниоци 

туристичке понуде града Ниша. Други део је посвећен анализи конкурентности града, 

преглед броја туриста и броја ноћења, стању смештајних капацитета и постојећих 

туристичких производа. Трећи део је посвећен интернету, његовом настанку и 

експанзији и друштвеним мрежама као значајним каналима дигиталног маркетинга. 

Четврти део рада представља анализу сајта Туристичке организације Ниш и 

могућностима оптимизирања сајта у циљу бољег позиционирања и препознатљивости 

града Ниша као туристичке дестинације. 
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1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ И КУЛТУРНЕ ОДЛИКЕ 

ГРАДА НИША 

1.1. Положај 

 Ниш је град који се налази у истоименој котлини у југоисточној Србији, на 

обалама реке Нишаве, на 43°19ʹ северне географске ширине и 21°54ʹ источне 

географске дужине. Ужи центар града се налази на надморској висини од 194m. 

Највиша тачка на територији града је Соколов камен на Сувој планини (1523m н.в.) а 

најнижа код места Трупале (173m н.в.).1 

 Град Ниш представља административни центар Нишавског округа и регионални 

центар југоистичне Србије. Повољан положај Ниша и Нишке котлине проистиче из 

њеног смештаја у централном делу Балканског полуострва. У котлини се укршта шест 

значајних саобраћајних праваца од којих пет има шири регионални значај. То су 

саобраћајни правци који воде долинама Мораве (ка Београду и Скопљу), Нишаве (ка 

Софији), Тимока (ка Влашком басену), Топлице (ка Космету и Јадранском мору). 

Заплањски правац има ужи регионални значај.2  

Слика бр. 1: Положај Ниша на Балканском полуострву3 

 
Извор: Симоновић, Д, Ћирић, Ј. (1995), „Енциклопедија Ниша - Природа, простор, становништво“, 

Градина, Ниш 

 

 
1 https://www.ni.rs 
2 Симоновић, Д., Ћирић, Ј. (1995), „Енциклопедија Ниша - Природа, простор, становништво“, Градина, 

Ниш 
3 Затворена линија по Ј. Цвијићу представља централни део Балканског полуострва 
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1.2. Рељеф 

 У геоморфолошком погледу, територија града Ниша је изразито сложена и 

разнолика. Нишка котлина је на северу окружена висовима Калафата, Каменичког 

виса, Башаловца, Црног врха и Попове главе испред којих су брда Хумска чука и 

Виник. Са Попове главе северна граница градског подручја се спушта на Мезграјску 

пречагу а са ње се издиже гребен Малог Јастребца. Источни обод се простире на 

кречњачком гребену Сврљишких планина као и на сувопланинским обронцима. Јужни 

обод чине гребени Суве планине и Селичевице. Западни обод је представљен 

гребенима Малог Јастребца.4  

1.3. Клима 

 Град Ниш и Нишка котлина се налазе у умереноконтиненталном појасу, на 

знатној удаљености од Јадранског мора и Атлантског океана. Континентални утицаји 

са севера, из Панонске и Влашке низије продиру Поморављем и долином Tимока преко 

превоја Грамаде. Климатки елементи се осматрају у метеоролоској станици која се 

налази у Тврђави, на географским координатама 43°19ʹ34ʹʹ северне географске ширине 

и 21°54ʹ6ʹʹ источне геогрфске дужине.5 

  Средња годишња температура за период од 2008-2018 износи 13.1°C. 

Најтоплији месеци су јул и август а најхладнији су децембар и јануар. 

Табела 1: Просечне месечне температуре ваздуха за период од 2008. до 2018. год. (°C) 

Јан. Феб.  Март  Апр. Мај Јун Јул  Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. Год. 

2 3.75 8 14.7 18.6 21.5 22.8 23.9 18.5 13.6 7.8 2.9 13.1 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

  

 Годишње просечно падне 567,25mm падавина по квадратном метру. Просечни 

ваздушни притисак је 992,74 милибара. Годишње има 123 кишовита дана и 43 дана под 

снегом. Јачина ветра је нешто мања од 3 бофора.6 

1.4. Хидрологија 

 Кроз уже и шире подручје града Ниша протиче река Нишава. Настаје спајањем 

Гинске реке и Врбнице које се састају на територији Бугарске у близини села Тродена. 

 
4 Програм развоја туризма Града Ниша са акционим планом за период 2018-2020. године 
5 Симоновић, Д., Ћирић, Ј. (1995), „Енциклопедија Ниша - Природа, простор, становништво“, Градина 
6 Програм развоја туризма Града Ниша са акционим планом за период 2018-2020. године 
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У нашу земљу улази 6,5 km узводно од Димитровграда и улива се у Јужну Мораву 13km 

низводно од Ниша и представља највећу притоку Јужне Мораве. Главне притоке 

Нишаве су Височица (Темшица), Јерма, Габерска, Расничка, Осмаковска, Коритничка, 

Црвена, Малчанска , Кутинска и Габровачка река. 7 

1.5. Природна добра града Ниша 

 Природа града Ниша и околине је веома богата и разноврсна. Заједно са 

повољним географским положајем и пријатним климатским условима представљају 

незаобилазну компоненту туристичке понуде Ниша. 

 Нишка Бања је општина која се налази на територији града Ниша. Оно је 

природно лечилиште удаљено око 10km од Ниша. Налази се на источном краку 

коридора 10 који спаја Ниш и Димитровград и даље иде преко Софије до Истамбула. 

Нишка Бања је смештена је у подножју планине Коритник (808m н.в.), на надморској 

висини од 248m.8 

 Нишка Бања има пет извора лековите воде: „Главно врело“, „Сува бања“, 

„Бањица“, „Пасјача“ и „Школска чесма“. Температура воде се креће од 36°C до 38°C и 

тиме спада у групу земноалкалних хомеотерми. Садржи високе концентрације 

минерала натријума, магнезијума, калцијума, хлора, као и сулфате, нитрате 

хидрокарбонате и растворе силицијум-диоксида. Лековитост воде је појачана због 

концентрације радона, гаса који благотворно делује на лечење разних обољења као што 

су: високи крви притисак, срчана обољења, реуматских тегоба, зарастања прелома, 

респираторних проблема, нервних обољења итд. У природне факторе Нишке Бање 

спада и лековито блато – пелоид које се добија млевењем наталоженог бигра на 

изворима и има примену у лечењу реуматских болести.9 

 Бања Топило се налази у долини Топоничке реке, на удаљености од 25km од 

Ниша. У односу на поједине бање чија су лековита својства била позната још за време 

Римљана, за ову бању се може рећи да је релативно нова. Топла, минерална вода са 

температуром од 34°C извире из око 18 извора. Вода се користи за купање и помаже 

код лечења реуматских болести и болести нервног система. Може се користити и за 

 
7 http://nisava.org.rs  
8 https://banjeusrbiji.com/niska-banja 
9 http://visitnis.com/niska-banja 
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пиће у циљу лечења следећих обољења: обољења желуца, запаљења жучне кесе, 

бубрега и мокраћних канала.10 

Слика бр. 2: Нишка Бања 

 

Извор: https://banjeusrbiji.com/niska-banja/ 

 

Слика бр. 3: Бања Топило 

 

Извор: http://banjatopilo.rs 

 

 Подручје Сићевачке клисуре обухвата клисуру дугачку 17km на реци Нишави 

која почиње од села Просек и завршава се у селу Долац. Сићевачка клисура је први пут 

заштићена 1977. године а 2000. године, Уредбом Владе Републике Србије, проглашена 

за парк природе. Најзанимљивији део ове клисуре представља Градиштански кањон са 

странама које делом чине вертикалне, степенасто одсечене камене литице на којима 

станиште налази један од последњих парова сурог орла у Србији. Овде је станиште 

нашла и жалфија, драгоцена и лековита биљка која расте у медитеранским условима и 

на територији Србије је ово једино њено насеље. У Сићевачкој клисури се могу 

посетити две мини хидроелектране направљене у првој половини XX века: 

 
10 http://banjatopilo.rs 
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хидроцентрала „Света Петка“ у Островици и хидроцентрала „Сићево“ у селу Сићево. 

Клисура је привлачна и за љубитеље спорта и активног одмора који могу уживати у 

планинарењу, параглајдингу, алпинизму, шетњама природом и рафтингу.11 

Слика бр. 4: Сићевачка клисура 

 

Извор: http://visitnis.com 

  

 Јелашничка клисура се налази у југозападном делу Суве планине, на 15km 

удаљености од центра града Ниша. Клисуру је створила Јелашничка река која је 

пробила свој пут кроз кречњачке стене. Клисура је 1995. године проглашена за парк 

природе. У Јелашничкој и Сићевачкој клисури се, поред жалфије, налазе и ендемске 

биљке рода Рамонда: Српска рамонда (Ramonda Serbica) и Наталијина рамонда 

(Ramonda Nathaliae).12  

Слика бр.5: Јелашничка клисура 

 

Извор: http://visitnis.com 

 
11 https://parksdinarides.org/me/park/park_prirode_sicevacka_klisura 
12 http://visitnis.com/jelasnicka-klisura/ 
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 Бојанине воде представљају излетиште на обронцима Суве планине, удаљено 

25km од Ниша. Налази се на надморској висини од 700 - 1300m и представља оазу 

свежег планинског ваздуха.  Овде се налазе планинарске стазе  које воде до врхова и 

гребена Суве планине, као што су Соколов камен (1523m), Девојачки гроб (1317m), 

Мосор (984m) и Трем (1810m), највиши врх Суве планине.13 

 Сува Планина се налази на удаљености од 20km од Ниша. Простире се правцем 

северозапад-југоисток са висинском разликом од 250m-1810m. Сува планина 

представља рај за алпинисте, планинаре и екстремне спортисте. Често се организују 

туре до највишег планинског врха Трема, са кога се пружа прелеп поглед на околину, 

али и до околних гребена.14 

 Каменички вис је излетиште које је удаљено 14km од Ниша. Налази се на 

надморској висини од 750-800m и представља једно од узвишења планинског венца 

Калафата. Налази се изнад села Каменица по којем је ово узвишење и добило име. На 

северној страни се налази извор слатке воде „Студени кладенац“, као и ски стаза 

дужине 350m, стаза за санкање, осматрачница и платформа за особе са инвалидитетом. 

На Каменичком вису постоје погодни услови за бављење параглајдингом и планинским 

бициклизмом. Једно је од омиљених излетишта Нишлија током целе године. Градска 

општина Пантелеј је 2010. године изградила мању осматрачницу на којој је постављен 

телескоп за панорамско осматрање града.15  

Слика бр.6: Каменички вис 

 

Извор: http://visitnis.com 

 

 
13 http://visitnis.com/bojanine-vode/ 
14 http://visitnis.com/suva-planina/ 
15 Стратегија одрживог развоја општине Пантелеј 2011-2020. 
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 Церјанска пећина је локалитет који се налази на 14km од Ниша, код села Церје. 

Према проценама геолога овај пећински систем је настао пре 2 милиона година. Крај 

пећине још увек није откривен, а дужина истраженог дела је 6025m. Састоји се од 

система подземних ходника и дворана просечне висине од 15 до 40m. Завод за заштиту 

споменика природе је 1998. године прогласио Церјанску пећину за природно добро 

прве категорије.16  

1.6. Културне одлике 

 Ниш је град који се налази на раскрсници путева и као такав увек био на судару 

јаких сила. Захваљујући томе, град Ниш има богату историју која обухвата 

праисторију, римску владавину, византијски и српски средњи век, владавину Турака и 

савремено доба. Свака од ових епоха оставила је траг који данас представља један од 

најпрепознатљивих потенцијала Ниша. 

 Ниш са својим културним наслеђем пружа прилику туристима, како домаћим, 

тако и страним, да се боље упознају са његовом богатом историјом. Предмети из 

праисторијског, античког и периода средњег века налазе се у археолошкој сали која се 

налази у ужем центру града. Експонати из периода праисторије сведоче о постојању 

насеобина на територији Ниша још од самог почетка људског живота. Разни предмети, 

као што су керамичке посуде, фигурице мушкараца и жена, огрлица направљена од 

животињских зуба, келтски мач и бронзани украси за косу, сведоче о развоју 

цивилизације од каменог до гвозденог доба. Поставка из античког периода 

предствљена је предметима из античког Наисуса и његовог предграђа Медијане. Од 

уметничких дела истичу се Јупитер на трону, статуа Асклепија (бога медицине и 

излечења), статуа Диониса и његовог пратиоца Сатира. Корисно је напоменути да је 

Ниш један од ретких градова у Европи који има три царска портрета из периода од IV 

до VI века. То су портет цара Константина, глава римског тетрарха и глава царице 

Еуфемије. Осим уметничких дела поставку чине и римски новчићи, сребрни тањири, 

раскошна ограда римског храма и велики број предмета за свакодневну употребу. 

Предмети из средњевековне поставке чине сребрни и бронзани комади накита као и 

збирка крстова.17 

 
16 http://visitnis.com/cerjanska-pecina/ 
17 http://visitnis.com/arheoloska-sala/ 
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 Археолошко налазиште Медијана налази се на удаљености од 5km од Ниша и 

представља комплекс који је настао у време Константина Великог (306-337 г.) и 

његових синова. Током истраживања забележено је постојање двадесетак објеката од 

којих је већина истражена: вила са перистилом, терме, вински подрум, вила са 

октогоналном кулом и великим салама, две ранохришћанске цркве и некропола. Значај 

Медијане се огледа кроз економску, резиденцијалну, административну и сакралну 

функцију. Резиденцијални део чине богато декорисани објекти с мозаицима, украсима, 

фрескама и скулптурама. Економски део чине већи број радионица и магацина. 

Сакрални део чине две ранохришћанске цркве. Насеље је уништено у налету Хуна (441 

– 443. г.).18 

Слика бр.7: Археолошки парк Медијана 

 

Извор: http://visitnis.com 

  

 Ћеле кула је споменик који је саграђен 1809. године након битке на Чегру која 

се одиграла у оквиру Првог српског устанка. Након битке на Чегру, Турци су желели 

да се освете српском народу због подизања устанка па су на путу који води ка 

Цариграду (данашњи Истанбул) одлучили да подигну кулу изграђену од глава српских 

војника који су погинули у бици. Споменик је четвороугаоног облика висине око 4 

метра. Саграђен је од 952 лобање у 14 редова са сваке стране. До 1878. године кула је 

била откривена и изложена пропадању. Тада је ограђена и наткривена како би се 

 
18 http://narodnimuzejnis.rs/o-muzeju/objekti/medijana/ 
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заштитила од пропадања а четрнаест година касније је озидана и капела која и данас 

постоји. Данас је у кули сачувано свега 58 лобања. На смањење броја лобања, поред 

незаштићености куле, утицало је и локално становништво које је вадило лобање из 

куле како би их достојно сахранили на гробљу. На месту на коме се налазио шанац 

Стевана Синђелића подигнут је споменик у облику куле на Чегру који је пројекат 

Јулијана Ђупона. Овај споменик симболизује херојство Синђелића и чува успомену за 

борбу за слободу.19   

Слика бр. 8: Ћеле кула 

 

Извор: http://www.panacomp.net/cele-kula/ 

  

 Од 2018. године јавности је доступна и књижевно-меморијална поставка Стеван 

Сремац / Бранко Миљковић. Заоставштина Стевана Сремца се у Народном музеју Ниш 

налази од 1951. године и садржи личне предмете, рукописе и пишчеву библиотеку. На 

сталној поставци се може видети  реконструисана радна соба Стевана Сремцa као и 

оригинали рукописа. Заоставштину Бранка Миљковића поклонила је његова породица 

Народном музеју Ниш. У заоставштини се налазе лични предмети, фотографије, 

рукописи и песникова библиотека. У поставци је изложена радна соба песника као и 

један део његових рукописа, библиотеке и личних предмета.20 

 
19 http://narodnimuzejnis.rs/o-muzeju/objekti/cele-kula/ 
20 http://narodnimuzejnis.rs/o-muzeju/objekti/knjizevno-memorijalna-postavka-steva/ 
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 Меморијални комплекс 12. фебруар представља концентрациони логор на 

Црвеном крсту и један је од малобројних сачуваних фашистичких логора у Европи. 

Формиран је у септембру 1941. године. Име „12. фебруар“ носи због покушаја бекства 

групе од 147 логораша 12. фебруара 1942. године. После рата прикупљен је обиман 

материјал у виду докумената, исправа, писама, оружја личних предмета и фотографија 

логораша. У згради логора је 1967. године отворен Меморијални музеј „12. фебруар“ у 

знак вечитог сећања на страдање и херојски отпор фашизму. 21  На брду Бубањ, 

недалеко од Ниша, налази се спомен парк у знак сећања на затворенике из логора који 

су стрељани на овом месту током Другог светског рата. 

Слика бр. 9: Меморијални комплекс „12. фебруар“ 

 

Извор: https://www.juznasrbija.info 

  

 Нишка тврђава, једна од највећих у нашој земљи, смештена је у самом центру 

града, на обали реке Нишаве. Историја тврђаве је дуга преко 2000 година. Прве темеље 

су ставили Римљани. Тврђава је рушена и обнављана више пута, а данашњи изглед су 

јој дали Турци 1723. године и представља једно од најочуванијих здања овог типа на 

Балкану. Поред добро очуваних зидина и капија, шетњом кроз тврђаву се могу видети 

остаци бурне историје града: збирка надгробних споменика (Лапидаријум), античка 

улица и остаци римских терми, хамам (турско купатило), арсенал, Бали бегова џамија, 

 
21 http://narodnimuzejnis.rs/o-muzeju/objekti/memorijalni-kompleks-12-februar/ 
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барутана, Споменик кнезу Милошу Обрновићу, зграда затвора и зграда Историјског 

архива.22  

Слика бр. 10: Нишка тврђава 

 

Извор: http://www.serbia.com 

  

 Поред материјалних одлика, Ниш се може похвалити и нематеријалним 

културним добрима у виду манифестација које сваке године привлаче велики број 

туриста и битан су елемент туристичке понуде града Ниша. Једна од најзначајнијих 

манифестација јесте Nišville џез фестивал који се одржава преко 20 година. Nišville џез 

фестивал је најпосећенији џез фестивал југоисточне Европе. Одлуком Министарства 

културе Републике Србије је и манифестација од националног значаја. Фестивал је 

добитних многих награда међу којима је и награда „Туристички цвет“ за 2015. годину 

као најбоља туристичка манифестација у промоцији туризма.23 

   Фестивал „Филмски сусрети“ одржава се сваког августа, почевши од 1966. 

године. На почетку фестивала градоначелник симболично предаје кључеве града 

глумцима и тада Ниш постаје град глумаца. Фестивал се одржава на летњој позорници 

у Тврђави. Најпосећенији је фестивал овог типа у Србији.24 

 Интернационалне хорске свечаности представља фестивал и музичку 

манифестацију посвећену аматерском хорском певању. Одржава се сваке друге године 
 

22 http://visitnis.com/tvrdava/ 
23 http://nisville.com 
24 http://visitnis.com/6116/ 
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почетком јула на летњој позорници у Тврђави. Програм фестивала се састоји у 

наступању аматерских хорова из целог света.25 

 Од осталих манифестација које су од изузетног значаја за туристичку понуду 

града и за очување културне баштине могу се издвојити: Нисомнија, Нимус, Мајска 

песма, Ликовна колонија Сићево, Међународна књижевна колонија Сићево, Музички 

едикт, Мећународни сајам туризма и активног одмора, улични фестивал ПозитивНИ, 

Мећународни студентски фестивал фолклора, Међународни студентски позоришни 

фестивал Urban Fest и многи други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 http://visitnis.com/internacionalne-horske-svecanosti/ 
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2. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ГРАДА НИША КАО 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

2.1. Појам и фактори атрактивности туристичке дестинације 

 Под појмом туристичке дестинације се подразумева шири простор који своју 

туристичку препознатљивост гради помоћу природних и антропогених атракција које, 

у склопу са одговарајућом туристичком инфраструктуром, пружају доживљај туристи. 

Туристичке дестинације углавном немају јасно изражене границе већ их прилагођавају 

потребама и жељама туриста. Понекад се под појмом „туристичка дестинација“ 

називају и читаве државе или региони.26   

 Оно што је посебно важно уочити и анализирати код туристичких дестинација 

су фактори атрактивности. Фактори атрактивности одређују правац развоја одређене 

дестинације и у великој мери утичу на стварање бренда по коме ће нека дестинација 

бити препознатљива на туристичком тржишту.  

 Оно што је битно урадити за сваку туристичку дестинацију је издвојити све 

специфичности које се могу искористити за стварање туристичког производа. Ту се пре 

свега мисли на природне и антропогене мотиве који могу задовољити потребе туриста. 

Састав туристичког производа се разликује од дестинације до дестинације због тога 

што не располаже свака дестинација истим обимом природних и антропогених ресурса.  

 Следећи фактор је приступачност који у последње веме има све већи значај 

приликом опредељења туриста за одређену дестинацију. Приступачност се може 

огледати кроз дужину пута тј. колико је времена потребно туристи да стигне из места 

боравка у дестинацију. Након Другог светског рата, када је дошло до омасовљења 

туристичких кретања и употребе авиона за превоз путника, приступачнност било које 

дестинације је престала да буде проблем. Квалитет саобраћајница и железница је битан 

аспект приступачности када говоримо о друмском и железничком саобраћају. Европа је 

повезана коридорима који повезују све битне емитивне центре Западне, Северне и 

Средње Европе са дестинацијама на Медитерану. Последњи аспект приступачности је 

цена. Поред услуге смештаја и исхране, транспорт спада у основне туристичке услуге. 

 
26 Стефановић В, Глигоријевић Ж (2016.), Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш  
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Висина цене транспорта игра значајну улогу у опредељењу туриста за одрећену 

дестинацију. 

 Последњи фактор значајан за туристичку понуду јавља се у облику услова за 

боравак у датој дестинацији. Туристи желе што квалитетнији боравак у дестинацији 

стога се услови за боравак могу сагледати кроз што потпунију туритичку понуду која 

се састоји од: основних елемената (превоз, смештај, исхрана), формалних елемената 

(забава, рекреација, разонода, шопинг и сл.) и елемената који додатно утичу на 

повећање задовољства туристе (нпр. здравствена заштита, директне телефонске везе са 

светом...).27 

2.2. Конкурентност града Ниша као туристичке дестинације 

 За неку дестинацију се може рећи да је конкурентна на тржишту ако 

инвестиције које су повезане са туризмом имају вишу стопу профитабилности него 

инвестиције у другим туристичким дестинацијама. Што је већа профитабилност, већа 

је шанса да буде привлачна инвеститорима. Конкурентност је тесно повезана са 

различитим елементима туристичке понуде као што су бројност и квалитет смештајних 

капацитета, разноврсност и квалитет туристичке понуде, природна и културна 

баштина, стање комуналне инфраструктуре, приступачност итд.28 

 Када разматрамо конкурентност туристичке дестинације морамо имати у виду 

да она почива на доживљају тј. искуству које туриста стиче у туристичкој дестинацији, 

што предствља и циљ путовања. У овом случају, доживљај се може представити 

унутрашњим стањем појединца изазвано нечим што је туриста проживео тј. искусио на 

дестинацији.  Постоје одређени модели доживљаја који се могу издвојити према 

интересовању које појединац путовањем тежи да задовољи29: 

• рекреативни доживљај представља путовање у виду забаве и бекства, 

• разонодни доживљај који се може гледати као екстремна варијанта 

рекреативног доживљаја и вид терапије за отуђене појединце, бег од рутине и 

свакодневнице што лечи тело и смирује душу, али не „рекреира“, 

 
27 Стефановић В, Глигоријевић Ж. (2016.), Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш 
28 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016 
29 Попеску, Ј. (2011.), Менаџмент туристичке дестинације, Универитет Сингидунум, Београд 
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• искуствени доживљај који представља трагање за аутентичношћу, тражи 

посредну опсервацију аутентичног живота других док га се сам лишава, 

• експерментални доживљај који је карактеристичан за појединце који су одбојни 

према наметнутим друштвеним нормама и креће у потрагу за алтернативама у 

начину живота, учествујући у аутентичном животу али му се притом не предају 

у потпуности, 

• егзистенцијални доживљај представља прихватање новог модела вредности и 

правила, где туриста дубље залази у аутентични живот и културу домаћина. 

 

 Поред доживљаја туриста, конкурентност туристичке дестинације се везује за 

деловање чинилаца који су везани за туристичку понуду и туристичку тражњу. У том 

смислу се издвајају30:   

• развој међународног туризма које је појачало конкуренцију између 

међународних туристичких дестинација, 

• свака дестинација нуди разноликост производа која је резултат различитости и 

специфичности сваке туристичке дестинације, а притом туриста има могућност 

и слободу избора дестинације, 

• као последица повећање тражње дошло је до потребе формирања пакет 

аранжмана што је довело да туристичке дестинације буду важније од 

појединачних атракција, 

• постојање чврсте везе између ставова према појединим објектима и понашања 

усмереног ка поновној куповини или препоруци тог објекта, 

• са становишта туристе постоји блиска веза повезаности између свих објеката 

који чине туристичку понуду на дестинацији, 

• повећаном улогом информационе и транспортне технологије, као и постојање 

организованих путовања од стране туроператора туристима се пружа могућност 

стицања искуства у многим дестинацијама, 

• метод дистрибуције туристичких производа се разликује у односу на друге 

делатности, што значи да продаја дестинације не представља трансфер 

власништва већ ограничено право употребе, 

 
30 Попеску, Ј., 2011, Менаџмент туристичке дестинације, Универитет Сингидунум, Београд 
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• лојалност потрошача у односу на дестинацију је нижа у односу на организације 

што се огледа у томе да туриста чак и када посећује дестинацију више пута то 

није више од једном или два пута годишње.   

 Специфичности туристичког производа града Ниша огледају се у комбинацији 

природних и друштвених мотива који представљају срж туристичког производа. 

Приступачност града је у директној вези са географским положајем што даје видљиву 

предност у односу на неке друге дестинације. Добра повезаност Коридором 10, као и 

аеродром „Константин Велики“, поготову од 2015. године 31  када долази до 

потписивања уговора са мађарском нискобуџетном компанијом Wizz Air, донели су 

Нишу повећање у броју туриста и ноћења. Поред компаније Wizz Air која директним 

летовима повезује Ниш са 5 европских дестинација (Малме, Базел, Меминген/западни 

Минхен, Дортмунд и Беч), постоје још три авио компаније које обављају редован 

саобраћај. То су Air Serbia која нуди 12 директних летова из Ниша ка европским 

дестинацијама (Франкфурт, Нирнберг, Хановер, Фридрихсхафен, Карлсруе/Баден-

Баден, Гетеборг, Будимпешта, Рим, Болоња, Тиват, Љубљана и Салцбург), Ryanair који 

нуди 5 директних летова (Берлин/Шонефелд, Милано/Бергамо, Братислава, 

Стокхолм/Скавста и Малта) и SWISS који повезује Ниш са Цирихом. 

2.2.1. Карактеристике туристичког промета 

 Туристички промет је индикатор развоја туризма дестинације који нам даје 

информације о туристичким кретањима (броју туриста и броју ноћења). Град Ниш, као 

највећи град у југоисточној Србији и трећи по величини и броју становника, са 

околином представља значајни центар развоја туризма са својим природним и 

културним богатствима, као и близином Нишке Бање. 

 Анализирајући податке из табеле може се увидети пад туристичког промета од 

2000. године када је забележено 91081 туриста и 496395 ноћења. Оно што је 

интересантно јесте да се бележи пад броја домаћих туриста, док је број страних 

туриста у порасту.  Након 2006. године се бележи раст туристичког промета до 2011. 

године. У овом петогодишњем периоду издваја се 2009. година коју карактерише 

смањење броја туриста и ноћења због светске економске кризе која се догодила 2008. 

године. 

 
31 https://nis-airport.com 
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Табела бр. 2: Туристички промет града Ниша у периоду од 2000. до 2019. године 

 Туристи Ноћења Просечан бр. ноћења туриста 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019* 

91 081 

72 994 

73 166 

63 079 

68 953 

68 704 

56 334 

85 609 

87 774 

85 952 

88 179 

88 952 

77 782 

63 050 

68 688 

75 969 

85 048 

106 884 

122 839 

57 529 

87 329 

66 965 

63 419 

50 512 

49 610 

46 884 

42 925 

54 400 

57 227 

51 112 

51 368 

52 861 

45 986 

32 989 

31 297 

34 924 

40 419 

46 848 

50 214 

29 534 

3 752 

6 029 

9 747 

12 567 

19 343 

21 820 

13 409 

31 209 

30 547 

34 840 

36 811 

36 091 

31 796 

30 061 

37 391 

41 045 

44 629 

60 036 

72 345 

27 995 

496 395 

372 997 

239 650 

220 203 

236 778 

211 934 

258 974 

311 843 

326 252 

309 413 

309 658 

259 204 

286 757 

122 509 

130 246 

148 193 

160 947 

188 730 

211 914 

96 505 

487 828 

362 155 

224 337 

200 095 

206 344 

178 949 

236 897 

269 896 

276 436 

259 247 

254 834 

244 096 

235 505 

72 827 

71 714 

83 053 

90175 

95 467 

101 892 

49740 

8 567 

10 842 

15 313 

20 108 

30 434 

32 985 

22 077 

41 947 

49 816 

50 166 

54 824 

50 334 

51 252 

49 682 

58 532 

65 140 

70 772 

93 263 

110 022 

46 765 

5,5 

5,1 

3,3 

3,5 

3,4 

3,1 

4,6 

3,6 

3,7 

3,6 

3,5 

3,3 

3,7 

1,9 

1,9 

2,0 

1,9 

1,8 

1.7 

/ 

5,6 

5,4 

3,5 

4.0 

4.2 

3.8 

5.5 

5.0 

4.8 

5.1 

5.0 

4.6 

5.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.2 

2.0 

2.0 

/ 

2,3 

1,8 

1,6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

1.3 

1.6 

1.4 

1.5 

1.4 

1.6 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

/ 

Извор: Статистички годишњак града Ниша (2017), http://visitnis.com за 2018. и 2019. годину; * - За 2019. 

годину коришћен је број туриста и ноћења за период јануар – јун 2019. 

 

 

График бр. 1: Укупан број туриста на територији града Ниша у периоду од 2000. до 

2018. године 
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График бр. 2: Кретање броја домаћих и страних туриста на територији града Ниша у 

периоду од 2000. до 2018. године  

 

  

 Од 2012. до 2014. године бележи се смањење укупног броја туриста. To делом 

може бити последица престанка рада појединих хотела а делом и чињенице да од 2013. 

године подаци о туристичком промету здравствених установа обухватају само она лица 

која сама финансирају трошкове боравка. У периоду од 2015. до 2018. године бележи 

се повећање укупног броја туриста и броја ноћења на територији града Ниша. Оно што 

је карактеристично за овај период је повећање броја страних туриста у односу на 

домаће, закључно са 2014. годином. 

 

График бр. 3: Укупан број ноћења домаћих и страних туриста на територији града 

Ниша у периоду од 2000. до 2018. године. 
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График бр. 4: Однос броја ноћења домаћих и страних туриста на територији града 

Ниша у периоду од 2000 до 2018. године 

 

 

 

Табела бр. 3: Број туриста и ноћења туриста на територији града Ниша у 2018. години 

са аспекта емитивних држава 

Извор: Туристичка организација Ниш 

 

 Табела број 3 приказује број туриста и број нођења са аспекта емитивних 

држава за 2018. годину. Када говоримо о броју туриста можемо видети да се на првом 

месту налазе туристи из бугарске са 12019 долазака, затим туристи из грчке са 9473 

долазака и на трећем месту туристи из Кине са 4555 долазака. У будућности се може 

очекивати повећање броја туриста из Кине због споразума измећу Владе Републике 

Србије и Владе Народне Републике Кине о укидању виза на обичне пасоше који је 

ступио на снагу јануара 2017. године. Што се тиче броја ноћења може се видети да се 

Р. бр. Земља припадности Доласци Р. бр. Земља припадности Ноћења 

1 Бугарска 12 019 1 Бугарска 16 121 

2 Грчка 9 473 2 Грчка 10 651 

3 Кина 4 555 3 Румунија 7 195 

4 Немачка 4 219 4 Немачка 7 091 

5 Румунија 4 062 5 Кина 5 999 

6 Турска 3 718 6 Турска 4 602 

7 Словенија 2 763 7 Италија 4 404 

8 Мађарска 2 152 8 Словенија 4 067 

9 Босна и Херцеговина 1 848 9 Шведска 3 497 

10 Шведска 1 841 10 Уједнињено краљевство 2 911 

11 Италија 1 781 11 Мађарска 2 909 

12 Македонија 1 719 12 Македонија 2 877 

13 Хрватска 1 679 13 Русија 2 817 

14 Русија 1 667 14 Хрватска 2 797 

15 Аустрија 1 479 15 Босна и Херцеговина 2 709 
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туристи из бугарске са 16121 ноћењем и туристи из грчке са 10651 ноћењем нлазе на 

врху табеле, док треће месту заузимају туристи из Румуније са 7195 ноћења. 

2.2.2. Стање смештајних капацитета 

 На територији града Ниша се налази 26 хотела, од тога 1 хотел са 5 звездица, 8 

хотела са 4 звездице, 8 хотела са 3 звездице, 5 хотела са 2 звездице и 4 хотела са 1 

звездицом. Преглед хотела са категоријом, бројем соба, бројем лежаја, веб страницом и 

друштвеним мрежама приказан је у табели испод. 

Табела бр. 4: Смештајни капацитети хотела у Нишу32 

Р.бр. Хотел Категорија Број 

соба 

Број 

лежајева 

Веб страница Друштвене 

мреже 

1. Hotel Ambasador 5***** 82 154 / / 

Укупно 

1 хотел 

са 

5***** 

   154   

 

1. New City Hotel 4**** 50 96 www.newcityhotelnis.com Facebook, 

Instagram, 

Linked in, 

Youtube 

2. Best Western My 

Place 

4**** 30 56 www.hotelmyplace.com Facebook, 

Twitter, 

Youtube 

3. Tami Residence 4**** 115 230 www.tamiresidence.com Facebook, 

Instagram, 

Linked in 

4. Niški Cvet 4**** 24 54 www.niskicvet.com / 

5. Garni Hotel Zen 4**** 12 24 www.hotelzen.rs Facebook, 

Instagram, 

Youtube 

6. Garni Hotel Art 

Loft 

4**** 9 21 ww.artlofthotel.com Facebook 

7. Hotel Ideo Lux 4**** 20 40 / Facebook 

8. Hotel Nais 4**** 89 230 www.naisresort.rs / 

Укупно 

6 

хотела 

са 

4**** 

   771   

 

1. Hotel Aleksandar 3*** 55 110 hotel-aleksandar.com Facebook, 

Trip 

Advisor 

2. The Regent Club 3*** 25 53 / Facebook, 

Trip 

Advisor 

3. Garni Hotel Sole 3*** 11 26 hotelsole.rs Trip 

Advisor 

4. Garni Panorama 3*** 8 20 panoramalux.co.rs Facebook, 

 
32 Сви хотели су присутни на сајту www.booking.com 
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Lux Trip 

Advisor 

5. Garni Hotel Duo 

D 

3*** 12 27 garni-duo-d-rs.book.direct Facebook 

6. Garni Hotel Eter 3*** 19 38 eterhotel.rs Facebook, 

Twitter, 

Pinterest 

7. Garni Hotel 018 

In 

3*** 9 23 018in.rs / 

8. Garni Hotel 

Crystal Ice 

3*** 39 53 hotelcrystalice.com Facebook, 

Twitter 

Укупно 

8 

хотела 

са 3*** 

   350   

 

1. Hotel Complex 

Vidikovac 

2** 81 250 hotelvidikovac.com Facebook, 

Twitter 

2. Hotel Zeleni Vir 2** 32 84 hotelzelenivir Facebook 

3. Garni Hotel 

Svrljižanka 

2** 9 20 svrljizanka.rs Facebook, 

Instagram 

4. Garni Hotel 

Consul 

Accommodation 

2** 12 30 consulaccommodation.rs Facebook, 

Twitter, 

Youtube 

5. Uni Elita Lux 2** 23 59 unielitalux.com Facebook 

Укупно 

5 

хотела 

са 2** 

   443   

 

1. Konak DuoD 1* 10 10 duod.rs / 

2. Rile Men 1* 29 71 rilemen.com / 

3. Extra Lion MD 1* 17 35 hotelextralionmd.com / 

4. Garni Hotel Lotos 1* 15 55 hotellotos.rs Facebook, 

Foursquare 

Укупно 

4 

хотела 

са 1* 

   171   

Извор: Туристичка организација Ниш; За хотел Амбасадор и хотел Наис су подаци преузети са портала 

https://www.juznevesti.com  и https://niskevesti.rs. 

  

 На територији града Ниша у остале регистроване објекте без утврђене 

категорије спада 11 хостела са 270 лежајева и 25 преноћишта са 645 лежајева.33  

2.2.3. Туристички производ  

 Оно што карактерише туристички производ града Ниша је хетерогеност. Ова 

карактеристика представља могућност да се задовољи широк спектар жеља и потреба. 

Једна од подела туристичких производа је на: интегрисане и делимичне. Тренутно 

 
33 Програм развоја туризма града Ниша са Акционим планом за период 2018-2020. године 
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стање се огледа у присуству делимичних туристичких производа. То су производи 

појединих предузећа из сектора туризма који пласирају свој производ, самостално или 

преко посредника, на туристичком тржишту. У будућем периоду се планира њихово 

унапређење у интегрални туристички производ. Интегрални туристички производ 

представља спој атрактивности дестинације, природних и друштвених атрактивности, 

услове за боравак и приступачност дестинацији.  

 Туристички производ града Ниша се, према програму развоја туризма града 

Ниша са Акционим планом за период 2018-2020. године дели у три категорије: 

• Прва категорија – туристички производи који су се већ позиционирали на 

тржишту и који се могу развити и комерцијализовати у краћем временском 

периоду; 

• Друга категорија – туристички производи који тренутно имају своје место на 

тржишту али је за њихов развој потребан дужи временски период; 

• Трећа категорија – туристички производи за које постоји потенцијал за даљи 

развој, али су тренутно неразвијени. 

 

2.2.3.1. Туристички производ прве категорије 

 У туристички производ прве категорије спадају кратки градски одмори, кружна 

путовања и туризам специјалних интереса и активан одмор. 

 Кратки градски одмор (City break) је до 2015. године био на другом месту по 

заступљености туристичких производа на територији града Ниша. Након отварања 

нишког аеродрома „Константин Велики“ и увођење летова нискотарифних компанија 

довело је до тога да овај вид туристичког производа заузме прво место по 

заступљености у туристичком промету. Углавном је везан за викенд посете, као и за 

краће одморе током новогодишњих и божићних празника. Битно је истаћи да је 

маркетингшка кампања Туристичке организације Ниш значајно допринела развоју овог 

производа интернет презентацијама и учешћима на сајмовима. Према подацима о 

туристичком промету се може видети пораст броја туриста и броја ноћења, пре свега 

код страних туриста, као и да је просечан боравак туриста 2 – 3 дана што је и одлика 

кратког одмора. Туристи за време свог боравка у Нишу су највише заинтересовани за 

обилазак културно-историјских споменика, активан одмор, догађаје у граду и локалну 

гастрономију. 
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 Кружна путовања су до 2015. године била најзаступљенији туристички 

производ. Ниш је са својом богатом историјом и културно-историјским споменицима 

веома интересантна дестинација туроператорима као полазна тачка и као део самог 

кружог путовања. Због своје историје и споменика које прате историјске приче, Ниш 

представља једну од најинтересантнијих балканских дестинација. 

 Туризам специјалних интереса и активан одмор заузимају виоку позицију када 

је у питању туристичка потражња у Нишу. Томе доприноси и светски тренд туристичке 

тражње због тога што је овај вид туризма све заступљенији у свету. Туристи који су 

заинтересовани за обилазак или излет у природи могу преко туристичких агенција 

изабрати неку од активности (излети, планинарење, јахање, спелео туре, 

параглајдинг...). Овај вид туризма делом одликује сезонски карактер јер је везан за 

активности на отвореном.  

 

2.2.3.2. Туристички производ друге категорије 

 Туристички производ друге категорије обухвата конгресни туризам и MICE 

(Meetings Incentiven Congresses Events - Састанци Подстицаји Конгреси Догађаји) 

догађаји и  и здравствени туризам. 

 Конгресни туризам и MICE (Meetings Incentive Congresses Events - Састанци 

Подстицаји Конгреси Догађаји) је вид туризма чији је значај остварења максималног 

економског ефекта и није везан за туристичке сезоне. Може се окарактерисати као 

висококвалитетан и високо исплатив облик туризма који је углавном заступљен у мају, 

јуну, септембру и октобру. Конгресни туризам је у последњих неколико година у 

експанзији због отварања хотела високих категорија који у свом саставу имају 

конгресне и конференцијске сале. Отварање хотела Наис и Амбасадор ће имати 

значајну улогу у погледу раста и развоја овог вида туризма. Ради се на томе да се овај 

вид туризма употпуни и максимално искористи тако што ће се организовати 

интензивне туристичке туре за мале групе што ће употпунити основни мотив доласка у 

дестинацију. 

 Здравствени туризам је вид туризма са великим, али тренутно неискоришћеним 

потенцијалом. Светски и европски ниво туристичке потражње за овим видом туризма 

је одавно превазишао тренутну понуду здравственог туризма Ниша. Тренутно бањски 

туризам на територији Ниша има карактер болничких институција иако понуда бање не 

укључује довољно атракција. Међутим, значајно већи проблем је непостојање 

адекватне туристичке инфраструктуре у виду хотелских смештајних капацитета. 



 

26 
 

2.2.3.3. Туристички производ треће категорије 

 Туристички производ треће категорије обухвата  рурални туризам, планине и 

језера и екотуризам. 

 Рурални туризам, планине и језера – рурални туризам је на ниском нивоу 

развоја чему води чињеница да тренутно нема регистрованих сеоских домаћинстава 

која се баве туризмом. Рурални туризам на простору Ниша има потенцијал за развој јер 

велики број села је на малој удаљености од града, а одликује их добра саобраћајна 

повезаност. Карактеристике и активности руралног туризма обухватају  уживање у 

природи, гастрономија, лов и риболов, одлазак на реке и језера, обилазак културно-

историјских знаменитости и различити видови активног туризма. Сува планина, 

Сврљишке планине, Јастребац, Сићевачка и Јелашничка клисура пружају могућност за 

планинарење, алпинизам и слободно пењање. 

 Екотуризам је вид туризма који заузима значајно место у свету, а поред велики 

природних богатства које нуди Ниш са околином требало би да буде један од аспеката 

развоја. Постоје пет основних услова за здраву животну средину: чист ваздух, довољна 

количина воде за пиће, добра исхрана, безбедна и мирна насеља и стабилни 

екосистеми.  Статистика показује да је 3% путовања мотивисано екотуризмом. Али 

исто тако показује да екотуризам има растући тренд по годишњој стопи од 10 до 20%. 

Ово је добра прилика која се може искоритити за позиционирање Ниша као здраве и 

безбедне дестинације. 

  

2.2.4. SWOT анализа 

 

 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализа представља анализу 

снага, слабости, могућности и претњи. Ова анализа је предуслов за процес стратешког 

планирања што обухвата дефинисање општих и посебних циљева, програма и пројекта. 

SWOT анализа омогућава екстерну и интерну анализу.  

 Екстерна анализа представља анализу шанси које су нам дате за туристички 

развој. Неопходно је усмерити се на изградњу и неговање дугорочних потенцијала иза 

којих ће стајати препознатљиви туристички производи. Екстерном анализом су 

сагледани и ризици који су могући током туристичког развоја.  

 Интерна анализа представља анализу снага и предности које су нам на 

располагању и слабости које могу угрозити развој туризма. Код интерне анализе је 

важна објективност и сагледавање унутрашњих проблема из различитих перспектива. 
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Табела бр. 5: SWOT анализа туризма Ниша 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- повољан геостратешки положај у 

Србији, Балкану и Јужној Европи  

- саобраћајно чвориште друмског и 

железничког саобраћаја који повезују 

Балкан са централном и западном 

Европом, Влашку низију и Поморавље са 

Јадраном, Егејским и Црним морем  

- раскрсница европских коридора,  

основни саобраћајни потенцијал јесте 

Паневропски саобраћајни коридор који са  

ауто-путевима Е-75 и Е-80 и железничким 

пругама Е-85 и Е-70 представља окосницу 

шире европске саобраћајне мреже.  

- постојање цивилног аеродрума „Цар 

Константин“  

- природни ресурси и споменици бурне 

историје, (планинско подручје, термалне 

воде, тврђавa, археолошка налазишта, 

Нишка бања, Церјанска пећина, 

Сићевачка и Јелашничка клисура)  

- брда и планине на самом ободу града 

која пружају изванредан потенцијал за 

туризам специјалних интереса  

- културно-историјско наслеђе различитих 

епоха и култура  

- родни град римског цара Константина 

Великог  

- препознатљива непосредност јужњачког 

духа становништа – изразита 

гостопримљивост, мераклијско уживање, 

аутентична јужњачка музика и 

гастрономски специјалитети  

- међународно и национално 

позиционирани професионално 

организовани многобројни догађаји који 

подижу свест о граду Нишу као 

атрактивној туристичкој дестинацији  

- вишедеценијска традиција 

организованог бањског туризма  

- конкурентне цене ванпансионске 

потрошње  

- постојање Туристичке организацијe 

Ниша  

- континуирани тренд раста туристичког 

промета  

- постојање дипломатских представника- 

- непостојање туристичког бренда и 

препознатљивог туристичког производа  

- недовољно развијена туристичка 

инфраструктура  

- недостатак урбанистичко-планских 

докумената и пројектно-техничке 

документације за изградњу објеката и 

инфраструктуре из области туризма  

- недостатак смештајних капацитета 

највише категорије  

недостатак смештајних капацитета 

планинарских домова  

- недовољно, у пракси реализовано 

опредељење о значају туризма као битног 

фактора укупног економског развоја, 

повећања запослености и профитабилне 

привредне делатности  

- непоштовање мера заштите у 

заштићеним подручјима природе, објеката 

и споменика под заштитом, загађивање 

околине и деградације простора и 

недовољна координација развоја туризма 

и заштите животне средине  

- недовољно прилагођена туристичка 

сигнализација и обележавање назива 

улица и значајних институција у 

туристички атрактивним деловима града 

на начин разумљивији страним туристима 

(истовремено ћирилично и латинично 

писмо)  

- недовољно улагање у одржавање и 

доступност природних и историјских 

добара од значаја за туристичку понуду 

Града  

- недовољна посвећеност домицилних 

туристичких агенција усмерених на 

довођење туриста у Ниш  

- недовољне пројектне активности  

- застарели алати промоције и маркетинга  
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почасних конзула Мађарске, Словачке, 

Француске, Енглеске и Аустрије  

- постојање логистичке подршке у сфери 

напредних технологија  
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- стварање услова на националном нивоу 

за јачање ЈПП у циљу обимнијих страних 

улагања у здравствени туризам, изградњу 

нових објеката, хотела, друге туристичке 

инфраструктуре и сл.  

- убрзање процеса интеграција Републике 

Србије у ЕУ и могућност коришћења 

великог броја програма и пројеката 

подршке и финансирања активности у 

туризму  

- укидање виза и визне олакшице за  

поједине земље и поједностављивање 

издавања виза на граници  

- динамичан раст и развој авио-саобраћаја 

и Аеродрома „Константин Велики“ (нове 

дестинације и нове авио- компаније)  

- јачање регионалне сарадње и креирање 

регионалних туристичких производа (са 

заинтересованим земљама региона) у 

циљу бољег позиционирања туристичке 

понуде и привлачења туриста  

- потпуни завршетак ауто-пута и 

желеничке пруге на коридору X ка 

Бугарској и Македонији и потпуно 

укључење у међународни Паневропски 

саобраћајни коридор  

- постојање образовних институција у 

области туризма (средња школа и 

факултет) као базе туристичких кадрова  

- завршетак започетих инвестиција -

реконструкција и ревитализација познатих 

нишких хотела  

- успостављање мреже туристичке 

сарадње уз директну подршку почасних 

конзулата и амбасада држава које 

заступају  

- коришћење доступних напредних 

технологија у домену електронике и ИТ-ја 

у циљу брендирања  

- утицај скромнијег економског раста у 

водећим светским економијама, 

флуктуације валутних курсева  

- геополитичке тензије у ширем региону  

- тероризам и безбедоносни ризици  

- још увек недовољно релаксиране 

политичке тензије на Балкану и региону  

- изостанак реформи система управљања и 

координације у развоју индустрије 

туризма у Републици Србији (реформа 

ТОС-а, професионалних и гранских 

удружења,  

неконституисање управа туристичких 

подручја и дестинација, недовољно 

укључивање локалних заједница, 

удружења грађана и друштвених 

организација...)  

- неискоришћеност доступних средстава 

ЕУ предприступних фондова  

- неподизање нивоа знања и свести о 

модерним, светским трендовима 

промоције и брендирања  

Извор: Програм развоја туризма града Ниша са Акционим планом за период 2018-2020. године 
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3. ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ 

 Дигитални маркетинг представља вид маркетинга где се путем дигиталних 

канала, креирају онлајн стратегије зарад брендирања или поспешавања видљивости 

неке компаније или дестинације. Дигитална револуција је у пуном замаху, како у свету, 

тако и код нас, па се у последњих неколико година највише пажње поклања изучавању 

дигитлних канала и интернета, који је, од свог настанка па до данас, нашао примену у 

скоро свим привредним делатностима, па и у туризму. 

3.1. Настанак интернета 

 Интернет какав данас познајемо није био одувек овакав. Током 60-их година 

прошлог века постојала је идеја о мрежи која би повезивала неколико чворишта тј. 

суперкомпјутера преко којих би могао да се шаље пакет података. Крајем 60-их година 

прошлог века Министарство Одбране САД-а је одлучило да инвестира у већи пројекат 

за стварање мреже које би повезивале компјутере првенствено зарад националних 

истраживања, развојних пројеката као и зарад комуникације у случају нуклеарног 

напада. Тако је на јесен 1969. године 34  на Калифорнијском Универзитету у Лос 

Анђелесу инсталиран први суперкомјутер. До краја године имали су четири таква 

компјутера који су били умрежени новоствореном мрежом коју су назвали ARPANET. 

Неколико година касније, тачније 1983. године 35  усвојен је TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) који се и данас користи. Исте године је настао и DNS 

(Domain Name System) који је омогућио давање имена пакету података што је 

корисницима много помогло. Годину дана касније истраживању се придружила и 

Национална Фондација Науке (National Science Foundation) која је помогла унапређење 

ARPANET-а у NSFNET. Интернету су се прикључиле и образовне установе које су 

виделе велики потенцијал у коришћењу интернета при учењу и сакупљању података 

али тек 1991. године 36  се законом регулише коришћење интернета у школама и 

универзитетима. Исте године је дозвољено коришћење интернета у комерцијалне 

сврхе. Током 90-их година прошлог века интернет је доживео велику експанзију када 

се број корисника повећавао из дана у дан. Данас, интернет представља саставни део 

 
34 Barry M. Leiner and authors (1997), Brief History of the Internet, Internet Society, US 
35 Barry M. Leiner and authors (1997), Brief History of the Internet, Internet Society, US 
36 Barry M. Leiner and authors (1997), Brief History of the Internet, Internet Society, US 
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живота људи. Према подацима из јануара 2019. године37 4.3 милијарде људи (око 57% 

светске популације) има приступ интернету.  

3.2. Дигитални канали 

 Како се број људи присутних на интернету из дана у дан повећава, и маркетинг 

све више своје активности базира на примени интернета како би лакше дошли до 

потенцијалних потрошача. Дигитални канали могу бити било шта што може  

приближити продукт или услугу жељеној потрошачкој групи путем интернета, и то 

широм света. Данас је веома битно да се бренд, производ или услуга, „учврсти“ на 

интернету довољно како би могао да досегне до жељене групе потрошача, управо 

путем дигиталних канала. Употреба дигиталних канала зависи од делатности до 

делатности с обзиром да се не могу сви дигиталнни канали пуним капацитетом 

користити за све делатности. Врсте дигиталних канала су38: 

• E-mail маркетинг – када се у склопу маркетинг стратегије, уз дозволу 

потрошача, добије њихова e-mail адреса путем које се потрошачима 

достављају информације о производима и ценама. У свету је ово један од 

најефективнијих дигиталних канала за маркетинг. 

• Плаћање по клику (pay-per-click) – облик онлајн рекламирања и 

оглашавања где оглашивач плаћа само када неко кликне на оглас. Део је 

маркетинга на претраживачима (Google, Bing, Yahoo…) и на друштвеним 

мрежама. Представља најбржу методу за циљање посетилаца. 

• Оптимизација за претрагу (Search Engine Optimization) – представља 

оптимизацију веб сајтова за интернет претраживаче. Сајтови се 

прилагођавају да би постали што читљивији за претраживаче из разлога 

да би постигле виши ранг у резултатима претраге корисника и 

потенцијалих потрошача. 

• Приказни огласи (Display Advertising) – вид дигиталног оглашавања који 

преноси маркетингшку поруку визуелно помоћу слике, текста, 

анимације, видеозаписа или или неког другог графичког приказа. Главни 

циљ овог вида оглашавања је експонирање бренда и подизање свести о 

бренду. 

 
37 https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates 
38 https://digitalmarketingphilippines.com/how-to-choose-the-best-digital-marketing-channel-for-your-business/ 
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• Маркетинг на друштвеним мрежама (Social Media Marketing) – чињеница 

да се број корисника повећава из дана у дан погодује маркетингу на 

друштвеним мрежама. Друштвене мреже као што су facebook, instagram, 

twitter, youtube омогућују повезивање великог броја људи па је и 

рекламирање на друштвеним мрежама један од начина да се дође до 

великог броја потрошача. 

• Маркетинг садржаја (Content Marketing) – огледа се у стварању и дељењу 

квалитетног садржаја, везаног за производ или услугу, које ће привући 

нове, и задржати постојеће кориснике услуга. Са добрим, високо 

квалитетним и релевантним садржајем веб сајтови могу генерисати 

веома велику посећеност од потенцијалних потрошача. 

• Партнерски маркетинг (Affiliate Marketing) – последњих неколико година 

овај вид маркетинга је постао врло значајна и веома ефикасна грана 

маркетинга. Ако је потребно приближити производ глобалној тражњи, 

може се запослити партнер на одређеној локацији који ће обављати посао 

маркетинга и продавати производ за договорени проценат који би ишао 

партнеру по продатом производу. 

 

 Не смемо занемарити чињеницу да, након што су паметни телефони 

(smartphone) угледали светлост дана, њихова употреба је све већа из простог разлога 

што својим функцијама и могућностима представљају мини рачунар. Докази да 

коришћење мобилних телефона се могу наћи и у туризму у виду букирања путовања, а 

чак 35% туриста користили телефон како би букирали активност или туру током 

боравка у дестинацији.39 Из овога се може закључити да букинг сајтови требају бити 

компатибилни за мобилне телефоне, а немогућност да провере цене, доступност и 

информације о одређеној дестинацији може негативно утицати на потенцијалне 

туристе. 

3.3. Друштвене мреже у функцији промоције 

  

 Друштвене мреже представљају виртуелне заједнице помоћу којих се људи 

окупљају и размењују идеје. Развој друштвених мрежа базиран је на Web 2.0 

технологији како би се комуникација претворила у интерактивни дијалог.  Све је већи 

број људи који поседује макар једну друштвену мрежу и који проводе све више 

 
39 https://breaktheicemedia.com/social-media-and-tourism-marketing-2019/ 
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времена на друштвеним мрежама. Може се рећи да је дигитални маркетинг директно 

везан за друштвене мреже зато што се највећи обим дигиталног маркетинга обави 

управо преко њих. Статистика друштвених мрежа40 је дала занимљиве податке када су 

у питању друштвене мреже и дигитални маркетинг. Чињеница да скоро половина 

популације користи неку од друштвених мрежа указује да је кључно представити своји 

производ и своји бренд на друштвеним мрежама а 64% онлајн купаца се изјаснило да 

им је видео на друштвеним мрежама помогао при доношењу одлуке о куповини. Битно 

је истаћи да велики број људи приступа друштвеним мрежама преко мобилних уређаја. 

Тај податак не треба занемарити јер ако су сајтови за мобилне урећаје спори и лоше 

дизајнирани неће добити препоруку. Друштвене мреже имају велики значај приликом 

коришћења у области маркетинга, односа са јавношћу и продаје.  

 

3.3.1. Фејсбук (Facebook)  

 Марк Закенберг и његове колеге са Хардвард Универзитета су основали 

друштвену мрежу Фејсбук 4. фебруара 2004. године. Првенствено је служио као место 

окупљања студената са Хардварда, а касније је омогућио приступ студентима чији су 

универзитети били чланови „Ајви Лиге“ (Ivy League). Од 2006. године сви који су 

имали преко 13 година могли су направити профил на овој друштвеној мрежи.41 

 Фејсбук је данас једна од највећих друштвених платформи са преко 2 милијарде 

корисника и тиме представља незаобилазну платформу када говоимо о маркетингу. 

Ипак, да би оглашавање производа или услуге довело до жељеног ефекта, постоје 

одређене смернице које би требало пратити42:  

• Фокусирање на садржај који занима публику. Када се добије пажња публике, 

они ће својим пријатељима показати или препоручити оно што је у понуди 

дељењем, коментарисањем и лајковањем. Када говоримо о лајковању треба 

обратити пажњу на „праве“ лајкове тј. праве фанове. Ако има велики број 

лајкова али нико не прича о тој страници, производу, бренду или дестинацији, 

број лајкова не значи много. Треба радити на стварању базе фанова која ће 

ширити своја искуства, бити привржена и бити задовољна квалитетом.  

 
40 https://www.digitizer.rs/news-stories/statistika-drustvenih-mreza-u-2018/ 
41 https://historycooperative.org/the-history-of-social-media/ 
42 Крстић, А., Ђурђевић, Б. (2017), „Маркетинг на друштвеним мрежама“, Маркетинг, вол. 48, бр. 4, стр. 

254-260 
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• Организовањем такмичења се може увећати ангажовање на страници. Како би 

се повећала мотивација за ангажовање на страници, пожељно је наградити разне 

активности као што су лајковање објава, коментарисање, дељење итд. 

• Страница на фејсбук платформи се може искористити у сврху повећања 

посећености веб сајту. Пожељно је да се на страници постављају линкови који 

воде до разних садржаја на веб страници које прати редовно ажурирање. 

Линкови треба да воде ка занимљивим и корисним објавама и промотивним 

видео снимцима, едукативном материјалу и слично. 

• Директно позивање на акцију (Call to Action) је смерница која се може односити 

на преузимање садржаја, куповину, додатне информације, резервације и 

пријављивање за понуђени садржај. 

• Могу се користити фотографије са циљем повећаног ангажовања. Фотографије 

могу привући велику пажњу, нарочито када утичу на емоције или ако на неки 

начин створе директну везу са публиком. Наравно, не треба претеривати зато 

што публика преферира различите и разноврсније садржаје (цртежи, графикони, 

презентације, видео снимци и сл.). 

• Коришћење хештегова (hashtag - #). На друштвеним мрежама хештегови се 

користи зарад привлачења пажње, организовања и промовисања. Њихова 

употреба је почела на твитеру. Паметно и умерено коришћење хештегова при 

промовисању постиже жељени ефекат и помаже да садржај буде откривен. Од 

велике је помоћи и то што на платформама Фејсбук и Инстаграм постоји опција 

за праћење хештегова и њихово претраживање. 

• Када се спомиње нека друга страница у објави, видеће је и пратиоци те 

странице, чиме се повећава домет али треба бити опрезан и друге странице 

спомињати само ако су заиста битне за активности, понуду или услугу 

организације. 
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Слика бр. 11: Пример спонзорисане објаве на Фејсбуку 

 

Извор: https://www.facebook.com/ 

 

 Код промоције и оглашавања путем Фејсбука јако је битно таргетирати прави 

сегмент. Фејсбук располаже богатим опцијама за демографско таргетирање које се 

може извршити путем локације, година, пола, језика, интересовања, њихових 

скорашњих куповина и навика. Након таргетирања потребно је унети буџет за 

промоцију и датум. Када се уноси датум, може се селектовати да рекламна кампања 

траје неодређено или да има датум када почиње и када се завршава.    

 

3.3.2. Инстаграм (Instagram)  

 Кевин Систорм и Мајк Кригер су основали друштвену мрежу Инстаграм 2010. 

године. Две године касније, Фејсбук је купио ову друштвену мрежу за једну милијарду 

долара. Инстаграм је веома брзо добио на популарности и данас има преко милијарду 

корисника што га чини једном од најпопуларнијих друштвених мрежа.43 Инстаграм је 

компанији Фејсбук у 2018. години донео између 8 и 9 милијарди долара од 

оглашавања.44 

 Код прављења налога на Инстаграму треба водити рачуна каква ће прва 

фотографија бити и какву ће поруку носити пратиоцима. Иако Инстаграм нуди 

 
43 https://historycooperative.org/the-history-of-social-media/ 
44 https://alejandrorioja.com/blog/how-does-instagram-make-money/ 
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могућност постављања мање формалних фотографија, треба водити рачуна да свака 

фотографија има своју причу. 

 Мора се имати у виду да прекомерно оглашавање може имати негативни ефекат 

код потрошача што може резултовати блокирањем странице. Из тог разлога су 

организације одлучиле ангажовати утицајне појединце тзв. инфлуенсере (influencers). 

Инфлуенсери на Инстаграму су особе које имају велики број пратилаца. Инфлуенсери 

се корите како би фирме своје брендове природно приближиле потрошачима. Својим 

објавама могу утицати на повећање домета и тражње за одређеним брендом. Када 

инфлуенсери заступају бренд, код публике се ствара асоцијација, што доводи до јачања 

репутације организације.45  

 

Слика бр.12 : Пример спонзорисане објаве на Инстаграму 

 

Извор:https://www.instagram.com  

 
45 Крстић, А., Ђурђевић, Б. (2017), „Маркетинг на друштвеним мрежама“, Маркетинг, вол. 48, бр. 4, стр. 

254-260 
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 Не треба заборавити да се приликом додавања слике на Инстаграму означи 

локација на којој је сликано. Означавање локација може знатно побољшати 

интеракцију са пратиоцима странице. За побољшање интеракције може се поставити 

слика неке атракције или града из неке мање виђене перспективе и пустити пратиоце 

да погађају о чему се ради. Како би се повећала интеракција, тачан одговор се може 

наградити. 

 Када говоримо о промовисању дестинација и атракција, потребно је споменути 

и микро-инфлуенсере (Micro-Influencer). То су особе са мање од 10000 пратилаца на 

друштвеним мрежама 46  У последње време постају све више популарнији за 

промовисање дестинација и атракција због ниже цене коју наплаћују за објављивање и  

више вредности коју постижу већом усресређеношћу. Скорашњи подаци47 указују на 

то да већи број пратилаца не гарантује велику ангажованост потрошача. Микро-

инфлуенсери теже да чешће интерагују са својим пратиоцима, јачајући однос имеђу 

њих, па сходно томе имају и већи ниво кредибилитета када је у питању промовисање 

неке дестинације или атракције.   

 

3.3.3. Твитер (Twitter)  

 Друштвена мрежа Твитер која је настала 2006. године брзо је стекла своју 

популарност. Данас има преко 300 милиона активних корисника. Оно по чему се 

издваја Твитер у односу на друге друштвене мреже је да се на Твитеру могу 

постављати кратке објаве величине до 140 карактера али је тај број од 2017. године 

дуплиран.48  Твитер је током времена постаo једна од најпопуларнијих друштвених 

мрежа и као таква нуди разне могућности за оглашавање. Путем Твитера се може 

допрети до већег броја људи широм света и тиме на неки начин негирати баријеру у 

виду велике удаљености што га чини сјајним за маркетинг оглашавања. Термини 

инфлуенсер и микро-инфлуенсер се такође могу користити за индивидуе на твитеру са 

великим бројем пратилаца. Што се тиче самог маркетинга, маркетинг стратегија се не 

разликује пуно од маркетинг стратегије за Фејсбук и Инстаграм сем да постоји 

ограничен број карактера за објаву. То може представљати изазов у креирању кратке, 

јасне и занимљиве објаве која ће заинтересовати потенцијалне потрошаче да пронађу 

још додатних информација о производу или услузи. Креирање огласа или пропаганде  

 
46 https://breaktheicemedia.com/social-media-and-tourism-marketing-2019/ 
47 https://buffer.com/resources/micro-influencers 
48 https://historycooperative.org/the-history-of-social-media/ 
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на Твитеру може доста утицати на имиџ неког предузећа или туристичке дестинације 

након чега се треба радити на њеном усавршавању како би се тај имиџ очувао и како 

би се задовољиле потребе потрошача. Приликом креирања профила ради промовисања 

туристичке понуде, треба водити рачуна о првим корцима49: 

• попунити профил до краја (уношење свих релевантних информација везане за 

организацију и бренд, поставити линк званичног сајта, профилну и насловну 

слику), 

• осмислити стратегију комуникације са корисницима, 

• омислити стратегију садржаја која би требало да буде у складу са стратегијом 

комуникације, 

• пратити особе и организације које се баве туризмом или су на неки начин 

повезане са овом делатношћу, 

• пратити и анализирати конкуренцију и њихове најверније фанове.  

 

3.3.4. Јутјуб (Youtube)  

 Јутјуб представља друштвену мрежу која омогућава гледање, дељење, 

лајковање и отпремање видео садржаја. Бивши радници фирме PayPal основали су ову 

друштвену мрежу 2005. године. Према статистици из 2019. године50 скоро 2 милијарде 

корисника посети Јутјуб сваког месеца и дневно потроше у просеку 8 минута и 41 

секунд у гледању садржаја. Ова информација може бити од виталног значаја за 

креирање маркетинг стратегије. Исто је интересантан податак да све више људи тражи 

савете за куповину производа или сулуга од људи који су већ купили и оценили на 

свом Јутјуб каналу. Оцењивање производа и услуга представља значајан извор 

информација који долази директно од потрошача. Што се тиче оглашавања на Јутјубу, 

утврђено је да пропагандне поруке које се могу видети и чути знатно више утичу на 

подизање свести о бренду него пропагандне поруке који се могу само видети или само 

чути. 

 

 

 
49 Стојковић, М. (2013), „Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству“, Tourism, management 

and consulting, Бор 
50 https://blog.hootsuite.com/youtube-stats-marketers/ 
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Слика бр.13 : Утицај огласа који се могу видети и чути  

 

Извор: https://blog.hootsuite.com/youtube-stats-marketers/ 

  

  

 Као на Фејсбуку, Инстаграму и Твитеру, тако и на Јутјубу имамо индивидуе са 

великим бројем пратилаца који имају одређени ниво утицаја на своју публику и  који 

праве клипове у виду влогова и преноса уживо. Ово може бити значајно за промоцију 

туристичких дестинација. Овај начин промоције је повољан зато што јутјубери не 

траже новчану накнаду за оглашавање. 

 

3.3.5. Trip Advisor  

 Trip Advisor представља интернет портал који нуди потребне информације 

туристима који планирају одмор у некој дестинацији. Омогућава интеракцију, размене 

идеја и савета између регистрованих корисника. Страницу можете посетити као гост а 

као регистровани корисник можете остављати оцене локација и објеката, писати 

коментаре, објављивати фотографије, комуницирати на форуму итд. На сајту се може 

наћи преко 795 милиона оцена и мишљења, месечно овај сајт посети око 490 милиона 

људи из целог света и садржи податке од око 8.4 милиона објеката у које се убрајају 

ресторани, смештајни објекти, авиолиније, као и искуства туриста.51 

 

 

 

 

 
51 https://tripadvisor.mediaroom.com/UK 
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Слика бр.14 : Резултати за град Ниш на сајту Trip Advisor 

 

Извор: https://www.tripadvisor.rs 

 

 

3.3.6. Остале друштвене мреже 

 Од осталих мрежа можемо споменути Снепчет (Snapchat) и Пинтерест 

(Pinterest).  

 Снепчет је друштвена мрежа настала 2011. године. Служио је за слање слика 

које би брзо нестале приликом отварања, што га је и издвојило од осталих друштвених 

мрежа. Данас је омогућено дописивање као и дељење објава које се губе после 24 часа. 

Тренутно има око 186 милиона корисника од којих највише припада млађој 

популацији.52 Међутим, још увек се недовољно користи у сврхе пропаганде. Веома је 

повољан за маркетинг у реалном времену из простог разлога што публици може 

приказати догађаје који се одвијају у датом тренутку. Највеће ефекте пропаганде 

применом ове друштвене мреже би остварили препознатљиви брендови са јаким 

имиџом који би желели да се приближе млажој популацији. 

 Пинтерест је једна од млађих друштвених мрежа која данас спада у једне од 

најпопуларнијих. Ова друштвена мрежа је базирана на фотографијама и сликама и 

 
52 https://historycooperative.org/the-history-of-social-media/ 
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представљена је у виду огласних табли које могу послужити за прикупљање идеја 

информација или неке занимљивости. Предност Пинтереста лежи у тзв. репиновњу 

(слична функција као дељење на Фејсбуку). Фотографије са сајта се могу пиновати и 

као такве ће се појавити на Пинтересту, људи ће је видети, лајковати, репиновати и 

тако може доћи до нових посета сајту зато што свака пинована слика у себи садржи 

адресу сајта са ког је пинована што значи да кориснике један клик може преусмерити 

на сајт.53 Јединственим и квалитетним фотографијама туристи се може пружити увид у 

туристичку понуду, и што је најбитније, може му се јавити жеља за путовањем на тој 

дестинацији. Пинтерест је друштвена мрежа која би се у будућности могла размотрити 

за рекламирање и приближавање туритичких дестинација потенцијалним посетиоцима. 

Као пример за коришћење ове друштвене у сврхе рекламирања туристичке 

дестинацијее можемо навести пример туристичке организације Београда која је 

увидела значај и има свој налог на овој друштвеној мрежи. 

 

Слика бр. 15: Профил Туристичке организације Београда на Пинтересту 

 

Извор: https://www.pinterest.com/visitbelgrade/ 

 

 

 

 

 

 
53 Стојковић, М., 2013: „Примена друштвених мрежа у туризму и угоститељству“, Tourism, management 

and consulting, Бор 
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4. АНАЛИЗА САЈТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

НИШ, ПОРЕЂЕЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА 

  

 Пре анализе сајта Туристичке организације Ниш, потребно је рећи нешто о 

њеној важности за туризам града Ниша и околине. Туристичка организација Ниш 

основана је 1995. године са циљем развоја и унапређења развоја туризма, као и вршење 

промоције туризма на територији Ниша. Под овим активностима се подразумева 

организовање информативно-пропагандне делатности (обухвата израду брошура, 

проспеката, књига, туристичких мапа, постера, интернет презентација, разгледница, 

сувенира и слично), промоција турстичке понуде Ниша на туристичким сајмовима и 

берзама у земљи и иностранству, организација информативних центара и пунктова, 

учешће у пројектима из области туризма, организација и помоћ у организацији догађаја 

у граду.54 Туристичка организација Ниш поседује 4 инфоцентара, два се налазе у ужем 

центру града, један у Нишкој Бањи и један на аеродрому „Константин Велики“. У 

инфоцентрима туристи могу добити све информације везане за туризам града 

(инфорнације везане за обилазак локалитета, смештајне капацитете, ресторане и сл.), 

могу добити бесплатне брошуре и мапе града и околине, могу купити  разгледнице, 

сувенире, монографије, књиге о граду, археолошким налазиштима и споменицима.  

 Анализа сајта Туристичке организације Ниш ће обухватити преглед саме веб 

странице, повезаност са друштвеним мрежама, навигацију приликом посете веб 

стрници и поређење са веб страницама туристичких организација неких других 

градова. Анализа ће такође обухватити и податке који су прикупљени приликом 

анкетирања туристичке организације.  

   

4.1. Анализа сајта Туристичке организације Ниш 

 Адреса сајта гласи www.visitnis.com. Када отворимо сајт, у горњем левом углу се 

налази опција за читање сајта на српском или енглеском језику а у горњем десном углу 

имамо одељке мултимедија у коме се поред галерије слика и видео записа налази и 

одељак са кога се може преузети и одштампати материјал са сајта, одељак догађаји у 

којем се налазе вести о догађајима у граду, одељак вести у којем се могу видети све 

актуелности везане за туристичку делатност града као и вести о догађајима који су се 

 
54 Програм развоја туризма Града Ниша са акционим планом за период 2018-2020. године 
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десили. Могу се видети и иконице друштвених мрежа са којима је повезан сајт, 

имлицирајући да користи само две друштвене мреже (Фејсбук и Твитер). 

 

Слика бр.16: Сајт туристичке организације Ниш 

 

Извор: www.visitnis.com 

 

 Испод тога наилазимо на део сајта који који је најзначајнији за овакве типове 

сајтова. Имамо одељке:  

• Шта видети,  

• Шта радити,  

• Где јести,  

• Где одсести,  

• Опште информације и  

• Контакт.  

 Овај део сајта туристичке организације Ниш је најзначајнији због тога што се 

овде налазе све битне информације о свим деловима града. Информације су од великог 

значаја за домаће и стране туристе, као и за локално становништво. У наставку ће 

садржај сваког одељка бити детаљније приказан. 

 У одељку шта видети имамо: 

• списак атракција,  

• локалитета који су под управом Нишког Народног Музеја,  

• споменике, цркве и манастире,  

• стари Ниш (стари делови града) и  

• околина Ниша.  
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 Све атракције и локалитети су праћени краћим описом и сликом са циљем 

пружања најосновијих информација. За локалитете под управом Нишког Народног 

Музеја истакнуто је радно време и цена улазнице.  

 У одељку шта радити су приказане активности којима туристи могу употпунити 

време током боравка у граду. Поред осталог, у овом одељку се могу наћи информације 

о: 

• тренутним програмима разгледања града,  

• туристичким водичима,  

• авантурама у околини Ниша (параглајдинг, paintball, Jeep safari, планинарење, 

спелеолошке туре и слично),  

• клубовима, пивницама и кафанама,  

• шопинг центрима и сувенирницама и 

• фестивалима 

 За сваку од наведених активности и објеката налази се адреса, локација на Гугл 

мапи, радно време (ако је у питању објекат), опис (ако су у питању фестивали или 

активности) и контакт телефон. 

 У одељку где јести се налазе подаци о:  

• кафанама,  

• интернационалним ресторанима,  

• винаријама,  

• пицеријама и  

• пекарама.  

 Туристи овде могу наћи корисне информације о кафанама и ресторанима који 

нуде традиционалне специјалитете и пића, ако су заинтересовани да уживају у чарима 

локалне гастрономије. У овом одељку се налази и препорука намењена туристима који 

први пут посећују град. У препоруци се налазе специјалитети нишке кухиње који су 

спој српских традиционалних јела и утицаја са Истока. 

 У одељку где одсести имамо списак хотела, хостела и преноћишта у Нишу. Када 

је у питању Нишка Бања, постоје информације за смештајне капацитете у оквиру 

домаће радиности. Хотелски капацитети у Нишкој Бањи још увек нису оспособљени за 

туристе и посетиоце што представља велики проблем, како и за саму Бању, тако и за 

град и његов туристички потенцијал. Како би туризам града Ниша могао да развија 

свој пуни потенцијал, смештајни капацитети у Нишкој Бањи се у најскоријем периоду 
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морају оспособити.  Хотелски капацитети у граду рангирани су категоријама од 1 до 5 

и приказани су у табели 4. 

 У одељку опште информације налазе се две картице: како стићи и корисне 

информације. Картица како стићи нуди информације туристима како да стигну до 

града авионом, аутобусом, аутомобилом и возом. 

 

Слика бр. 17: Авио-линије ка Нишу 

 

Извор: http://visitnis.com 

  

  Картица опште информације садржи податке о: 

• важним телефонима (полиција, хитна помоћ, ватрогасна служба и сл.), 

• такси превозницима, 

• градским аутобуским линијама, 

• rent-a-car агенцијама, 

• туристичким агенцијама у Нишу, 

• градским институцијама. 

 Одељак контакт садржи податке и кратак историјат о туристичкој организацији, 

инфоцентрима и податке о јавним набавкама. 

 Оно што се може запазити приликом првог погледа на сајт јесте промоција 

панорамског разгледања града у новом туристичком аутобусу који је добила 

туристичка организација. На њој се налазе подаци о терминима тура, њиховом трајању, 

продајним местима карата за вожњу туристичким аутобусом као и њихова цена. 

Туристички аутобус је стигао на улице Ниша јула 2019. године. Пропагандна порука 
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заузима велики део екрана и приликом приступања, посетиоцу сајта може деловати 

мало непрегледно док се око не навикне. Сајту се може приступити и преко мобилних 

уређаја, где су слике, вести и знаменитости поређаје једна испод друге што сајт чини 

прегледнијим. 

 Када наставимо са листањем веб странице наилазимо на актуелне вести, 

информације о скорашњим догађајима у Нишу, као и информације о догађајима који се 

тек треба одржати.  

Слика бр. 18: Сајт туристичке организације Ниш 

  

Извор: www.visitnis.com  

 

 У десном делу странице се могу видети дешавања у граду за тренутну седмицу, 

апликација „Ниш Прича“ и виртуелна тура. Што се тиче апликације, њено приступање 

преко сајта није доступно и претрагом на Google Play продавницу ова апликације није 

пронађена. Међутим, претрагом Google Play пронађена је апликација Nis Live која све 

битне информације ставља на једном месту и које су доступне туристима. Постојање 

апликације указује на значај мобилних уређаја у функцији промоције туризма града. 

Виртуелна тура, као што сам назив каже, представља виртуелну туру која омогућава 

виртуелни обилазак Ниша, његових природних и културних богатства као и виртуелни 

обилазак Нишке Бање. 
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Слика бр.19: Виртуелна тура града Ниша 

 

Извор: www.visitnis.com  

  

 У наставку се може видети да сајт поседује информацију о тренутној 

температури ваздуха у граду, фото галерију и анкету коју посетилац веб странице може 

попунити. Анкета је дата да би се увидело, по мишљењу становника Ниша и туриста, 

која манифестација највише утиче на посећеност града. Након гласања могу се видети 

тренутни резултати анкете. По мишљењу посетилаца сајта, Nišville манифестација која 

највише привлачи туристе да посете Ниш. 

 

Слика бр. 20: Сајт туристичке организације Ниш 

 

 

Извор: www.visitnis.com 

4.2. Упоређивање сајта са сајтом ТоБ, сајтом ТоНС и сајтом ТоС 

 Упоређивањем сајта туристичке организације Ниш са сајтом ТоБ (Туристичка 

организација Београда), сајтом ТоНС (Туристичка организација Новог Сада) и сајтом 

ТоС (Туристичка организација Суботице) фокусираћемо се на оно што сајтови ових 
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туристичких организација поседују а сајт туристичке организације Ниша нема а што би 

помогло у даљем развоју и промоцији туризма града Ниша. Ови сајтови су изабрани 

зато што представљају сајтове туристичких организација градова у којима је туризам 

на вишем ступњу развоја у односу на град Ниш.  

 Сајт Туристичке организације Београда се може читати на два језика (српски и 

енглески), док се на руском и кинеском језику могу преузети документи о атракцијама 

у Београду. Туристичка организација Београда је присутна на пет друштвених мрежа 

(Фејсбук, Инстаграм, Твитер, Јутјуб и Пинтерест) са којима је сајт повезан. Била је 

присутна и на платформи Google+ до априла 2019. године када је платформа угашена 

за личну употребу и налоге бренда. Поред свих основних и додатних информација које 

се пружају туристима путем сајта, сајт туристичке организације Београда пружа 

могућност и информације о ценама оглашавања на сајту.  

 Сајт Туристичке организације Новог Сада такође стаје испред Туристичке 

организације Ниша када је у питању присутност на друштвеним мрежама зато што има 

странице на четири друштвене мреже (Фејсбук, Инстаграм, Твитер и Јутјуб). У склопу 

сајта се налази блог на коме се о граду пише из различитих углова и на различите 

начине у циљу повећања интересовања посетилаца сајта за посету Новом Саду.   

 Сајт Туристичке организације Суботице се на први поглед истиче по 

једноставном дизајну и уредној расподели података. Иако доступна на само три 

друштвене мреже (Фејсбук, Јутјуб и Фликер), издваја се јер пружа могућност 

читљивости сајта на седам језика (српски, енглески, пољски, немчки, руски, мађарски и 

шпански). Овим путем омогућили су великом броју туриста из целог света да на сајту 

добију информације о граду на свом матерњем језику. 

 Упитник је, поред осталог, донео информацију да у IT сектору Туристичке 

организације Ниш раде две особе. Из приложеног се може закључити да раде одличан 

посао када су у питању информације о атракцијама, локалитетима, ресторанима, 

смештајним капацитетима, важним местима и важним телефонима у Нишу, као и 

ажурирање странице ради објаве нових вести и будућих догађаја у граду. Сваки опис 

локације прати и слика која може посетиоцима сајта приближити лепоту неког 

природног локалитета или испричати причу неке историјске знаменитости. Међутим 

постоји још тога што се треба урадити. Приликом приступања сајту у пар наврата 

запажено је да пречице које воде до страница на друштвеним мрежама не воде никуда. 

Већ је речено о проблему тј. непостојању апликације „Ниш Прича“ и налажењу друге 

апликације која служи датој сврси. Ако се којим случајем ради о истој апликацији, 
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потребно је повезати њену приступачност са сајтом ради лакшег приступања или пак 

нагласити где и како се може наћи, ако повезивање из неког разлога није могуће. У 

будућности се може размотрити могућност присутности на још некој од друштвених 

мрежа како би се што боље приближили потенцијалним туристима и заинтересовали 

их за посету Нишу. Било би корисно да постоји могућност регистровања на сајт као и 

оснивање форума где би регистровани корисници који су посетили Ниш могли да 

поделе своја искуства, дали препоруке или сугестије, док би нерегистрованим 

корисницима омогућило само читање садржаја. Форум би такође могао да се користи 

ради информисања модератора који воде сајт и форум туристичке организације у 

случају неке грешке или неисправног линка како би се проблеми што брже и 

ефикасније уклонили. Путем форума модератори би могли да прате активности 

регистрованих корисника на форуму, прикупљају информације о задовољству или 

незадовољству посетилаца сајта и на основу њих изменити одређени садржај или унети 

неку новину која би задовољила потребе посетилаца. 

 

4.3. Видљивост и оптимизација сајта 

 Када говоримо о веб страницама не можемо а да не споменемо њихову 

видљивост. Видљивост представља позиционирање сајта на претраживачу приликом 

претраге неколико кључних речи. Како би се видљивост сајта повећала користе се 

одређене SEO (Search Engine Optimization) стратегије. Како би сајт био високо 

рангиран приликом претраживања треба обратити пажњу на: 

• кључне речи, фразе и хештегове, 

• израда оригиналног садржаја за посетиоце сајта, 

• богатство и вредност садржаја, 

• позиционирање на основу потражње и високог саобраћаја. 

 SEO оптимизација сајтова не представља сигурност да ће сајт приликом 

претраге претраживача увек бити високо рангиран, већ даје шансу и начин да се то 

постигне. Кључ за боље позиционирање лежи у константном креирању новог и 

квалитетног садржаја и добар распоред елемената на веб страници. Садржај треба да 

буде креативан и способан да привуче, едукује и забави посетиоце. Константне 

иновације у понуди и информацијама на веб сајту су последица велике конкуренције. 

На пример, ако се започиње неки бизнис и отвара веб страница ради промовисања свог 

производа или услуге и пружања информација, велика је вероватноћа да је неко негде у 
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свету већ започео бизнис са истом идејом. Управо креативност и иновације како у 

понуди производа и услуга, тако и у структури веб сајтова могу знатно утицати на 

бољу видљивост сајта и његово позиционирање приликом претраживања. Не треба 

запоставити ни улогу графичког дизајна који се сматра одговорним за остављање 

доброг првог утиска. Одличан први утисак се може оставити на неколико начина: 

• модеран и професионалан веб дизајн, 

• прављење садржаја који се могу скенирати једним погледом, 

• дељење великих блокова текста на више мањих, 

• коришћење квалитетних слика, графика и илустрација. 

 Велики број људи на друштвеним мрежама као непосредна интеракција са 

потенцијалним потрошачима може утицати на повећање посећености веб страници. 

Раније је приказан утицај друштвених мрежа као и њихове могућности за online 

привредну пропаганду. Могућност директне комуникације са потенцијалним 

потрошачима као и брига о њиховим жељама и потребама може позитивно утицати на 

углед бренда. Углед на друштвеним мрежама претраживачима може бити знак да 

постоје важне и релевантне информације о датом производу или услузи на сајту. Један 

од ефективних начина за поспешивање позиције сајта на претраживачима путем 

друштвених мрежа јесте сарадња са људима који имају доста пратилаца 

(инфлуенсерима) који би делили и промовисали садржај који би имао директан линк ка 

сајту. Овде опет долазимо до значаја оригиналности зато што ако је садржај 

оригиналнији и релевантији, веће су шансе да ће имати велики број лајкова и дељења. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Када говоримо о природном и културном богатству, град Ниш као туристичку 

дестинацију с правом можемо рангирати као једну од дестинација са највећим 

потенцијалом за развој у региону. Сходно томе, сликовито град Ниш можемо поредити 

са небрушеним дијамантом и неоткривеним благом. Иако велики, туристички 

потенцијал још увек није у потпуности искоришћен. Након изласка из кризних 

деведесетих година прошлог века, ради се постепено на развоју и афирмацији 

туристичких производа града што доводи до повећања туриста али нажалост 

недовољног да оправда туристички потенцијал. Велики удео у непрепознавању Ниша 

као туристичке дестинације имала је лоша интернет промоција, неумреженост и  

неактивност на друштвеним мрежама које је чак довело и до лоше online репутације. 

Тек од пре неколико година почео је рад на побољшању имиџа града Ниша и истицање 

свих његових атрибута. Ако је граду и Туристичкој организацији града Ниша циљ да се 

настави тренд повећања броја туриста и јачање свести о постојању туристичког блага 

какав је Ниш, мора се користити интернет до свог максимума, проширити присутност 

и активност Туристичке организације Ниша на свим значајнијим друштвеним 

мрежама, као и њиховог повезивања са званичним сајтом ради боље промоције и 

јачања online репутације.  

 Према подацима из Туристичке организације Ниша велики број страних туриста 

долази из Бугарске, Грчке, Кине, Немачке и Румуније па је сходно томе пожељно у 

будућности на сајту поставити информативно-пропагандни материјал о граду, 

атракцијама, ресторанима и смештајним капацитетима на њиховим матерњим језицима 

што би побољшало посећеност и имиџ сајта а и самог града. Инвестиције намењене 

промоцији туристичког производа Ниша се могу искористити за ангажовање агенција 

или лица који се стручно баве интернет маркетингом а ако се узме у обзир да данас, а и 

у будућности, туристи свих старосних група бити све више присутни на интернету, 

може се закључити да је ова инвестиција преко потребна.  

 Иако Туристичка организација Ниша са Туристичком организацијом Србије има 

вајвећи удео у промовисању Ниша као туристичке дестинације, удео у промовисању 

морају преузети и остали привредни субјекти на територији града Ниша који послују у 

оквиру туристичке делатности, као и локално становништво које своје активности 
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може усмерити на очување постојећих природних и културних добара и одржавања 

чистоће града.  

 Анализа сајта Туристичке организације Ниш указала је на све предности и мане 

са којима се потенцијални туристи и посетиоци сајта могу суочити. Будући да се број 

туристичких дестинација повећава, мора се више пажње усмерити ка дигиталном 

маркетингу и интензивнијој промоцији Ниша на интернету зато што повећање броја 

туриста утиче и на развој туризма дестинације, што доводи до нових идеја и иновација 

које се могу имплементирати у туристичку понуду. 
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ПРИЛОГ 

Прилог 1: Упитник за прикупљање основних информација о коришћењу интернета у 

Туристичкој организацији Ниша. 

Циљ овог упитника је анализа примене интернета у пословању туристичке 

организације града Ниша. 

-Општа питања- 

1. Број инфо центара:________ 

2. Број запослених ________________________ 

-Посебна питања- 

1. Да ли имате своју веб страницу?  (Заокружити тачан одговор.) 

а) Да  б) Не 

 

2. Колико често ажурирате своју веб страницу? (Одговорити на ово питање ако је на 

питању бр. 1 заокружен одговор под а)) (Заокружити тачан одговор.) 

а) једном дневно 

б) једном недељно 

в) једном месечно 

г) Друго: _________________. 

 

3.  Да ли користите друштвене мреже у свом пословњу? (Заокружити тачан одговор.) 

а) Да  б) Не 

 

4. Ако је одговор на питање бр. 3 под а) наведите 

које:__________________________________________________________. 

 

5. Да ли имате радника који је задужен само за ажурирање веб странице или тај посао 

обавља радник који ради на некој позицији у ТОН-у?  

______________________________________________________________________. 

6. Да ли је могуће одштампати информативни материјал са сајта? (Заокружити тачан 

одговор.) 

а) Да  б) Не 
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