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УВОД 

 

Лековитост и природне благодети Сокобање препознали су још Римљани, чије се 

водоводне мреже и купатила чак и данас користе, а на чијим су основама Турци касније 

градили своја купалишта. И сама реч Бања потиче од Римске речи балнеа. Сокобања има 

дуги континуитет насељености. У току свог вишевековног постојања ово насеље било је 

познато под именима: Бања, Бањица, Варош – бања, Велика бања, Алексиначка бања и 

Сокол бања.  

За подручје сокобањске котлине карактеристичан је већи број археолошшких 

локалитета као и предмета материјалне културе, који сведоче о бурним збивањима на овом 

простору током историје. Континуитет насељености, на основу досадашњих проучавања 

датира још из средњег палеолита (50.000 година п.н.е.) па до данас.  

Сокобања са својим природним богатством, културно историјским наслеђем и 

лековитом климом одувек има потенцијал да буде носилац туризма у Србији. Може се рећи 

да она тај потенцијал полако остварује, имајући у виду да је последњих неколико година 

једна од водећих туристичких дестинација у Србији са аспекта туриста и ноћења.  

Такође може закључити, да су њени потенцијали једва загребани, и да сам развој 

туризма и свега онога што условљава туризам на највишем нивоу иде невероватно споро. 

Пре свега последњих 30 km пута који води од аутопута Е75 (најдужи европски међунардони 

пут који пролази кроѕ Србију) до Сокобање је у катастрофалном стању и из године у годину 

је све гори. Пролазак кроз Алексинац постаје прави мучење и понекад проблем чак и за оне 

који стално користе ову трасу а камоли за туристе који први пут крену ка Сокобањи. Просто 

је невероватно да се план о просецању директног пута према Сокобањи који би заобишао 

Алексинац и околна села и даље не остварује. Највећи парадокс је што овакав пут већ 

постоји и само би требао да буде реновиран, пошто је тренутно у јако лошем стању. 

Још један од проблема је нешто што би могли да подведемо под проблем стратегије 

одрживог развоја. Неконтролисана изградња стамбених зграда са апартманима, становима 

за издавање и продају је узела маха. Естетски изглед бање је нарушен изградњом ових 

вишеспратница око самог центра града али сада се већ поставња питање основних услова 

за живот и рад. Пре свега пробем са водом је огроман. Рестрикције током сезоне су редовне. 

Без воде често остају чак и хотели што је за туристичко место недопустиво. Угрожено је 

пословање туристичких објеката, јер се код гостију развија негодовање и стварају негативни 

утисци, на које турситички радници једноставно не могу да утичу јер су у овој ситуацији 

немоћни. Истовремено је занимљиво, да Сокобања не користи воду из Бованског језера, већ 

Алексинац, који је од језера два пута удаљенији. Из неког разлога се упорно одбија да се 
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вода доведе из Бованског језера и решења се траже у неким алтернативним изворима. 

Појављује се и проблем са струјом. Такође због превеликог оптерећења долазило је до 

хаварија трафо станица, што је између осталог  доводило до дужих нестанака струје у 

туристичким и спортским објектима.  

Све негативне стране Сокобања надокнади својом лепотом, миром, културно 

историјским богатством, благодетима али и људима. За које би се могло рећи да живе 

туризам, па им је у природи да буду љубазни и добри домаћини.  

Место са оваквим туристичким потенцијалом у некој уређенијој држави, би било у 

самом врху на Светској туристичкој мапи. Остаје нада да ће у будућности ти потенцијали 

бити искоришћени и да ће неке од многобројних идеја и планова бити претворени у дело. 

А има их пуно: пре свега изградња пута а затим хотела високе категорије (јер су хотели 

услов конкурентности туристичког места), изградња кеја кроз клисуру Моравице, висећег 

моста измељу Поповице и Сокограда, Адреналинског парка у Борићима или на Озрену, зип 

лајна изнад водопада Рипаљка, скијашке стазе на Озрену и Ртњу и тако даље. 

Једна од ствари која је последњих година светла тачка у погледу туристичког 

пословања Сокобање је туристичка организација. Ново руководство и млади кадрови се 

максимално труде и раде на промоцији Сокобање у циљу унапређења њене конкурентности 

на домаћем и страном тржишту. Ово није једноставан задатак, имајући у виду да су неке 

друге дестинације из Србије годинама уназад много више присутне у јавности. Као што су 

Златибор, Врњачка Бања, Копаоник итд. Ипак Сокобања у последњем периоду успева да се 

наметне и све више се говори о њој, у прилог овоме говори и рекордан број туриста од када 

се води статистика у Сокобањи али и прво место у броју издатих ваучера за туризам 

Министарства Србије. Поред осталог ради се и на популаризацији Сокобање код млађих 

гостију како би схватили да је Сокобања идеално место за боравак, активан одмор и провод 

младих људи, што она са својим садржајима и манифестацијама заиста и јесте.  

Друштвене мреже данас представњају један од најбољих канала промоције. 

Маркетинг и стална присутност на интернету, телевизији и друштвеним мрежама постала 

је услов конкурентности. Интернет данас диктира пословање у свим сверама привреде па 

тако и у туризму. Уколико се не држи корак са модерном технологијом и трендовима нових 

генерација опстанак на тржишту је немогућ, ово поготово важи за туризам.  

Друштвене мреже представљају феномен 21. века у коме су практично скоро сви 

повезани. Гледајући из угла продавца ово је сјајна ствар, друштвена мрежа чини једну 

велику базу података потенцијалних купаца. Па самим тим и идеалан канал пласирања и 

продаје свог производа. Маркетинг преко друштвених мрежа пружа огромне могућности и 

флексибилност. Али не треба заборавити да све ове исте могућности добија и конкуренција.  

Могуће је тачно усмерити своју понуду или рекламу ка одређеној структури 

потенцијалних потрошача за коју верујете да је ваша интересна група. А уз то добијате и 

фидбек о интересовању људи за понуду коју сте им пласирали. Да би све ово имало смисла, 

и да не би имали контра ефеката потребно је маркетинг преко друштвених мрежа користити 

на прави начин. Унапред припремљена стратегија је јако битна,  истраживање тржишта, 
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познавање својих циљних група за одређени пакет који се пласира као и обучени 

професионални људи за интернет кампању су неопходни уколико желимо да постигнемо 

праве резултате и направимо разлику у односу на конкуренцију.  

Предмет истраживања овог рада је анализа утицаја друштвених мрежа на развој 

конкурентности дестинације Сокобање. Код обрађивања друштвених мрежа на интернету 

фокусираћемо се на оне најпопуларније па самим тим и најбитније у интернет кампањама а 

то су Facebook, Instagram, Youtube и Twiter. 

Рад се састоји из четири дела. У првом су описане природно географске и културне 

одлике Сокобање. Други део ће се односити на конкурентност Сокобање на туристичкком 

тржишту уз преглед броја ноћења, смештајних капацитета и туристичких производа. У 

трећем делу је описан настнак и развој друштвених мрежа на интернету, као и могућности 

њиховог утицаја на тржиште и потрошаче. Четврти део је посвећен начину на који 

друштвене мреже утичу на развој конкурентности саме Сокобање, Туристичке организације 

Сокобање као и појединих угоститељских објеката.  
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1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ И КУЛТУРНЕ ОДЛИКЕ СОКОБАЊЕ 

1.1. Географски положај 

Сокобањска котлина је област која се налази у централном делу источне Србије, са 

свих страна окружена планинама. Највећи део површине општине Сокобања налази се у 

саставу пространог. Карпатско-балканског планинског система, док само мањим делом, на 

западу, задире и у зону старе родопске масе. Сама Сокобањска котлина лежи на 400 m 

надморске висине. Сокобања обухвата површину од 525 km2, а у морфолошком погледу 

издужена је правцем исток запад и нагнута у истом правцу. 

Сокобања припрада зони бања малих висина (зони од 300-600 m.n.v.), односно ниско 

планинско-котлинском типу. Реч је о бањи која се налази на споју котлине са планином 

(Озрен), истовремено простирући се на обали реке Моравице. На северу простире се 

дугачак гребен Ртња (врх Шилјак 1560 m). На истоку границу према Тимочком басену чине 

планине Слемен (1069 m) и узвишенје Крстатац. Стрми кречњачки одсеци Девице, Озрена 

и Лесковика одвајају сокобањску котлину од Голака и Моравска долине на југу. 

Оштроковац, Бељевина и Рожањ представљају западну границу.1 

 

1.2 Геолошка грађа и тектоника 

Првобитне педолошке творевине простора Сокобањске котлине, као и целе Србије, 

било да су зоналне, азоналне или интермедијалне, постале су као функција рељефа, 

геолошке подлоге, климатских елемената, хидрографије и биљног покривача. Оне најбрже 

мењају свој достигнути развој уништавањем фитоценолошког покривача. Брзина промена 

типолошког стања сагласна је брзини уништавања шума и растварању једног типа 

земљишта, односно простора под одређеним педолошким творевинама. Промена 

примарних типова земљишта, у једном ужем или ширем ареалу, уствари је последица 

оголићавања и уништавања биљног покривача, било шумског или травног система.2 

Формација земљишта је таква да се испод слоја хумуса налазе слојеви кречњака, а 

испод њега слојеви креде. Због порозности кречњака земљиште је оцедно, обилује изворима 

плитке воде, а нема мочвара ни блата. Хумусни хоризонт износи 10-15 cm у форми зрелог 

хумуса. Структура је зрнаста, слабо изражена. У овом подручју су изражени ерозивни 

покрети. Најизраженија је површинска ерозија, а јавља се и јаридна и браздаста.3 

 

                                                           
1 1Милојевић, П., Кајтез, И. и Милошевић, С. (2015). Спелеолошки објекти у Сокобањи као потенцијална 

палеолитска налазишта, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања. 
2 Радивојевић, А. (2008). Географске промене у Сокобанјској котлини и нјихов утицај на регионални развој, 

докторска дисертација одбрањена на Географском факултету Универзитета у Београду. 
3 Милојевић, П., Кајтез, И. и Милошевић С. (2015). Спелеолошки објекти у Сокобањи као потенцијална 

палеолитска налазишта, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања. 
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1.3. Рeљеф 

Рељеф Сокобање је изразито сложен, на шта су утицали тектонски процеси, абразија, 

флувијална ерозија, крашка ерозија и акумулација. Сокобању карактерише изразита 

разноликост, атрактивност и специфичност. Морфолошка разноликост изражена је преко 

три веће целине: 

1. Зона котлинског дна – обухвата алувијалну раван Моравице; 

2. Зона побрђе – или зона прелазног појаса; 

3. Зона планинског појаса – која представља обод котлине. 

Најнижа морфолошка целина обухвата алувијалну раван Моравице и њених притока, 

дужине око један километар а  надморске висине око 350 m. Други појас чини побрђе, 

односно прелазни појас од долинског појаса ка ободу котлине. Рељеф је у овој зони доста 

расчлањен, што утиче на повећање естетских и пејзажних карактеристика. Трећи појас – 

планински обод котлине обухвата планинске масиве Ртња на северу, Слемена и Крстатца 

на истоку, Девице и Озрена на југу. Највећи део планинског масива налази се између 500м. 

И 1000 m.n.v. Поред планина посебну геоморфолошку вредност чине клисуре водотока на 

територији општине. Река Моравица је најећи ток са две клисуре: Сокоградском, у горњем 

делу тока и Бованском у доњем делу.4 

 

1.4. Клима 

Клима територије Сокобања је под снажним утицајем континенталних ваздушних 

струјања нарочито оних из правца запада, истока и југа. Стање климатских елемената 

сокобањске котлине је под израженим дејством ободног планинског рељефа и шумске 

вегетације на околним планинама. Најнижи делови територије општине одликују се 

умереним климатским карактеристикама, које одговарају средње виснкој клими (300m – 

800m), са одсуством јаких ветрова и добром осунчаношћу.5 

На ширем подручију заступљена је умерено континентална клима са тенденцијом 

преласка ка планинском типу са порастом надморске висине. Основне климатске 

карактеристике овог подручја су хладне и оштре зиме, топла лета и јесени које су топлије 

од пролећа. Најхладнији месец је јануар 1,2 °C, а најтоплији јул са температуром од 19,5 °C. 

Мразних дана у току године има просечно 92. Снега у просеку има 25 дана годишње. 

                                                           
4 Милојевић П., Кајтез И. и Милошевић С., (2015), Спелеолошки објекти у Сокобањи као потенцијална 

палеолитска налазишта, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања. 
5 Весењак, П. (2007). Сокобања - Мастерплан туристичке дестинације, Република Србија Министарство 

трговине, туризма и услуга, Београд. 
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У Сокобањи су умерено јаке ваздушне струје. Најчешће дувају ветрови из западног 

источног и југозападног правца. Овакав распоред учесталих ветрова је последица рељефа. 

Најјачи ветар у овој области је кошава. 

Према преценту релативне влажности ваздуха, средње вредности овог климатског 

елемента указују на то да ваздух на подручју сокобањске котлине спада у категорију сувог 

ваздуха до умерено влажног. 

Просечнан годишња облачност у Сокобањи изности 57%. А просечна годишња 

количина падавина је 578 mm. Просечно годишње осунчавање на територији општине 

Сокобања износи 1861 час. Максимум осунчавања је у јулу (267 сати), а минимум у 

децембру (48 сати).6 

 

 

1.5. Хидрографија 

Природни услови били су од пресудног утицаја на формирање хидрографских 

прилика простора Сокобањске котлине. Рељеф и неотектонска еволуција су најзначајнији 

фактори који учествују у формирању подземних и површинских вода као и њиховог 

режима. Проучавање вода Сокобањске котлине, као и промене које су се десиле током 20. 

века, засновано је на литералним изворима средине као и на сопственим теренским 

истраживањима. Како се поднебље овог простора није значајно изменило а и сами природни 

услови су такви да они не могу значајније мењати хидрографске прилике. Промене су 

највише настале услед интензитета и начина експлотације подземних вода и то пре свега 

термоминералних извора за потреве бањског туризма. 

Главну хидрографску артерију простора Сокобањске котлине чини река Моравица 

која заједно са својим притокама врши дренирање воде из басена. У њиховим долинама 

налазе се дебеле наслаге наноса сатављеног од грубог и крупног шљунка, песка и глине који 

су измешани у најразличитијим пропорцијама. У таквим наслагама формирана је снажна 

фреатска издан. Ниво издани налази се на 0,5 m до 2 m, а на појединим местима избија и на 

саму површину терена и доводи до стварања мочвара и пиштевина. 

Река Моравица, заједно са својим притокама, гради моћне терасе које имају велико 

пространство. Терасе су изграђене од шљункова и пескова чија моћност износи од 8 m до 

14 m. Кроз овај нанос лако продире атмосферска вода до глина, које чине водонепропустив 

слој, и на тај начин долази до стварања фраетске издани, Из ових издани хране се извори 

који су размештени по ободу тераса, на граници алувијалне равни  и дилувијалних тераса, 

или на контакту терасних наноса и глина. Издашност ових извора износи 0,5 l/s до 2 l/s, а 

                                                           
6 Весењак, П. (2007). Сокобања - Мастерплан туристичке дестинације, Република Србија Министарство 

трговине, туризма и услуга, Београд. 
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чест је случај да вода из ових извора протиче преко алувијалне равни у знатној мери понире 

хранећи на такав начин и саму фреатску издан. 

Ободни део Сокобањске котлине изграђен је од грубљих седимената који су доста 

попустљиви и дозвољавају интензивно понирање атмосферских вода, па је у том делу самим 

тим заступљен посебан и тип подземних вода. На тај начин формира се издан сложеног 

типа. У седиментима створена је издан у тесној вези са карстним типом издани, која се 

формира у кредним кречњацима. Из карстне издани вода се креће по ободу седимента и 

храни или или извире на ободу или фреатску издан. Начин храњења је подземним путем 

или површински, преко извора чија вода поново понире. Из овако сложених типова издани 

хране се многобројни извори у југозападном и западном делу Сокобањске котлине, у Дугом 

пољу, Реснику и Сокобањи. 

У северном и североисточном делу Сокобањског басена чести су извори у који се у 

песковима и шљунковима формира фреатска издан која храни изворе веће издашности који 

се јављају на контакту пескова и терцијарних глина. 

У дубљим хоризонтима, ободне терцијарне серије простора Сокобањске котлине, 

заступљени су пешчари који престављају добре колекторе подземних вода. Наизменично 

смењивање пешчара са глинцима и лапорцима, односно седимената мање пропустљивости 

са непропустљивим за воду, стварају се повољни услови за формирање артешке издани. 

Приликом бушења за потребе издани, који су давали праву артешку воду. Детаљним 

истраживањима ових бушотина, дошло се до закључка да се ради о истом водоносном 

хоризонту, односно да постоје више артешких хоризонта који су подељени један изнад 

другог. 

Кречњачка маса на простору Сокобањске котлине је тектонским покретима и дејством 

егзогених чинилаца испуцала и на површиини јако карстификована. Пукотине у кречњаку, 

као и многобројни крашки облици рељефа, омогућавају интензивно понирање атмосферске 

воде у дубини кречњачке масе и на тај начин омогућавају добро храњење карстног типа 

издани који се формира у кречњацима. Из овог типа издани хране се многобројна крашка 

врела која се најчешће јављају по ободу Сокобањског басена и то пре свега на граници 

крашких и некрашких формација. Таква врела су: врело „Моравице“, врело „Врело“ изнад 

Сокобање, врело код „Лептерије“ у клисури Моравице, врело „Беле воде“ 
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Најближе врело налази се изнад Сокобање и за сабирну површину има кречњачку масу 

косе „Орловац“. Ово врело користи се за водоснабдевање Сокобање и издашности је 10 l/s. 

Вода овог врела протиче преко кречњака и један део ње се понире. После понирања вода се 

даље креће по пукотинама, у почетку вертикално, а затим хоризонтално, све до котакта 

кречњака и конгломерата, а затим наставља кроз интегрнуларне поре грубих седимената 

све до главног термалног врела где долази до мешања хладне изданске воде са топлом 

термалном водом.7 

 

 

1.6. Термоминерални извори 

Термална вода Сокобањске котлине појављује се на неколико места. Најважнија 

појава је у парку који се налази у самој Сокобањи, као и на периферији, на левој обали 

Моравице, на излазу из клисуре Сокоград. На основу геолошког састава и тектонског 

склопа терена, у јужној и широј околини, као и целог Сокобањског басена, може се рећи да 

термална вода долази из дубине од приближно 1000 m. Из дубине вода се креће углавном 

по кречњачким пукотинама, а на извесној дубини долази до мешања топле асидентне са 

хладном изворском водом, која долази са југа из кречњачке масе. Мешање воде се врши у 

                                                           
7 Радивојевић А. (2008). Географске промене у Сокобанјској котлини и нјихов утицај на регионални развој, 

докторска дисертација одбрањена на Географском факултету Универзитета у Београду. 

Извор: http://sokobanja.rs/2016/06/20/izvor-reke-moravice/ 

Слика бр. 1: Извор реке моравице 

 

http://sokobanja.rs/2016/06/20/izvor-reke-moravice/
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различитим пропорцијама, а најинтензивнији је у нивоу издани, где је уједно и циркулација 

највећа. За појаву на топографској површини, термална вода користи терасу Сокобањског 

раседа, који се на дужини од 17 m пружа целом јужном страном котлине. 

Термоминерални извори Сокобање су једни од првих проучених у Србији. Прве 

анализе ових вода потичу још из 1835. године. Према општој хидролошкој класификацији 

термалне воде Сокобањске котлине припадају групи минералних и термалних вода 

касртних подручја. Ове воде, поред тога што се одликују повећаном минерализацијом, 

одликују се и повећаном радиоактивношћу, што им даје посебан балнеолошки значај. 

Повећана радиоактивност се објашњава утицајем интрузивних и субвулканских магматита. 

Термалне воде Сокобање настале су под утицајем децитног вулканизма, а главни 

аквифери ових вода су кречњачке, односно кречњачко доломитске масе. Њихове хемијске 

карактеристике су доста сличне. На основу температуре од 20°С до 25°С, највећи број ових 

вода спада у групу термалних, док само мањи број у групу хомеотерми, однсоно 

хипертерми. Термална вода Сокобање је HCO3-Ca-Mg типа укупне минерализације 0,38 – 

0,40 mg/l, ph вредности 7,5. Према гасном саставу вода је азотна (N2) 89,4% запреминских 

јединица. Садржај раствореног СО2 износи 44 mg/l, али се у слободним гасовима запажају 

и племенити као што су Не, Ne и Ar. Старост термоминералних извора Сокобањске котлине, 

процењује се на око 4360 година. 

 

Табела бр. 1: Поглед основних карактеристика вода реона Карпато – Балканида 

Р.бр. Локалност T u °C pH 
Гасни 

састав 

Специфичне 

компоненте 

Тип 

издани 
Видови појављивања 

1. 
Сокобања 

„Парк“ 
43,0 7,5 N2 

SiO2, Sr, Rn, 

Ra 
Карсни 

Извор, односно каптажа 

и бушотина дубине 37,5 

m 

2. 
„Лептерија“ 

Сокобања 

20-

21,8 
7,1 N2 

Rn, Ra, 

H2S 
Карсни 

Извор каптиран на обали 

Моравице 

3. 
Бања 

Јошаница 

17-

26,1 
7,3 N2 

SiO2, Sr , 

H2S 
Карсни 

8 извора, 2 већа 

каптирана. Истражени 

бунар дубине 336 m 

4. 
„Бањица“ 

Сокобања 
33,0 7,1 N2 Rn, Ra Карсни 

Извор и плитек 

бушотине до 10 m дубине 

Извор: Филиповић В., (2003), „Минералне, термалне и термоминералне воде Србије“, Рударско – 

геолошки факултет, Универзитет у Београду. 
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1.7. Површинске воде 

Река Моравица сакупља сву количину површинских вода на простору Сокобањске 

котлине, почев од свог изворишног дела код села Дугог Поња, па све до Бованске клисуре, 

где она напушта ову котлину. Представља главну хидрографску артерију котлине и на свом 

току прима већи број притока са десне стране њих 11, а са леве укупно 5. Од већих притока 

најзначајније су Сеселачка река, Читлучка река, Јошаначка и Вошачка река. Основне 

хидролошке карактеристике површинских вода овог простора су велике разлике између 

максималних и минималних протицаја. 

 

Табела 2: Основне карактеристике речних токова Сокобањске котлине 

Река Дужина тока у km Висинска разлика у m Протицај у m³/s 

Сеселачка 15,2 160,2 0,03 

Вошачка 8,5 217,9 0,02 

Железовац 10,5 272 0,04 

Јошаничка 10,9 202,4 0,03 

Изгара 9,7 189,1 0,05 

Градашница 12,3 157,8 0,12 

Извор: Филиповић И., (2004), „Картографска генерализација водотока“, Природно – математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш. 

 

1.7.1. Моравица 

Сокобањска Моравица је десна притока Јужне Мораве. Настаје од Тисовика и Изгара, 

а Моравицом се назива од јаког Читлучког врела и ушћа Сеселачке реке, на 382 m надморске 

висине. Представља главни речни ток Сокобањске котлине. Моравица, заједно са својим 

дужим изовришним краком Тисавиком, горњим и средњим током протиче кроз Сокобањску 

котлину, а доњим током, пошто се пробије кроз Бованску клисуру, тече Алексиначком 

котлином између Старлаћке клисуре и Мезграјског сужења Јужне Мораве. Од изворишта, 

па до уласка у Бованску клисуру, где напушта Сокобањску клисуру, дуга је 33,6 km. На тој 

дужини укупна површина слива износи 606 km2. Ова главна хидрографска артерија котлине 

из источног обода прима неколико важнијих притока: Тисовик, Изгара, Читлучка, 

Милушиначка и Сеселачка река са својим притокама. Из јужног обода излази низ мањих и 

кратких водотока, који се сви мање или више непосредно уливају у Моравицу. Од значајних 

водотока издвајају се Оштроковачки поток, који се улива у Моравицу на њеном улазу у 

Бованску клисуру. Нешто узводније, току Моравице, притичу: Поруничк, Реснички, 

Озренски и Дуго Пољски поток. Сем наведених потока, из јужног обода котлине, Моравици 



 

17 
 

притичу још неколико потока који су мањег капацитета и краћих токова, и који указују на 

изразито сиромаштво у хидрографији овог дела котлине. Из северног дела котлине у 

Моравицу се уливају знатно дужи и јачи токови. Најзначајнији ток је Јошаничка река, кјоа 

пре него што се улије у Моравицу прима већи број мањих притока. Из северозападних 

падина Ртња, моравици притиче неколико потока, међу којима су најзначајнији 

Шарбановачки поток и Николиначка река. 

Основне карактеристике вода Моравице, које су од значаја за становништво 

Сокобањске котлине су: квалитет, температуре воде, вредности водостаја и протицања. 

Моравица кроз Сокобањску котлину носи мању количину воде, па је и присуство штетних 

материја у апсолутном износу мало, и креће се у границама између чисте и умерено загађене 

воде. 

На основу извршених анализа, вода припада 2 класи квалитета. Горњи и средњи ток 

има знантно бољи квалитет воде него што је то у доњем току. Мање количине загађујућих 

материја објашњавају се одсуством већих загађивача на целој дужини тока. С тога је вода 

са ове реке изузетно чиста. 

Праћење температуре воде Моравице врши се на две хидролошке станице, при чему 

су установљене ралзике у температури узводне и низводне станице. На горњем сектору 

просечан температура воде износи 10,5°С, а на средњем 14,3°С. Јул и август су најтоплији 

месеци, а средња температура воде на целом току кроз котлину износи 15,5°С, у горњем 

делу, 19,2°С у средњем делу тока. Просечна зимска температура воде је 4,2°С, а најнижа је 

у фебруару и јануару када вредности достижу око 3°С. Средњи протицај Моравице на ушћу 

је 5,3 m³⁄s.  

Река Изгара извире на западним границама Церовачке тумбе и карактеристична је по 

изразитој симетричности слива. Текући ка западу прима већи број притока, од којих су 

најзначајнији: Тисовик, Новаковци, Суви и Читлучки поток. На свом путу усекла је клисуру 

код Моминог камена, а по из клисуре, воде Изгаре се губе у јако порозним шљунковито – 

песковитим алувијалним наслагама. Просечна дубина тока је око 0,5 m. На дужини од око 

1км Изгара има повремени карактер. У близини ушћа са Читлучким потоком поново се 

појављује на површину и даље на западу тече као стални водоток. 

Врело Моравице налази се недалеко од села Читлука, на око 382 m надморске висине. 

Улива се у реку Моравицу после 800 m тока, на око 365 m надморске висине са висинском 

разликом од извора ка ушћу од 17 m. 

Сеселачка река настаје од већег броја мањих потока који извиру између Рашинац 

седла и Дебелог дела. У Моравицу се улива са десне стране, а њена укупна дужина, на 

простору Сокобањске котлине износи 10 km, са укупном површином слива од око 89 km2. 

Долина ове реке изграђена је од сенонских лапораца и конгломерата. 

Николиначка река настаје код села Николинац, лоцираног у подножју планине Ртањ, 

спајањем Лозанске и Богдиначке реке. После тока од 7 km код села Блендија улива се у 

Моравицу. 
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Врмџанска река настаје од јаког карстног врела, које се налази под највишим делом 

планине Ртањ, након чега усеца клисуру којом тече до села Врмџе. Тече дужином тока од 

17 km и гради слив укупне површине од 84 km2. 

Јошаначка река настаје спајањем више мањих токова: Соколовица, Дубоки поток и 

Козји грб. Тече кроз Јошаначку котлину у којој је смештена и истоимена бања. Укупна 

дужина тока ове реке је 10 km. 

Градашница је лева притока Моравице. Свој ток ова река је пласирала на прелазу из 

Орзенског у Сокобањски басен. Кроз котлину тече на дужини од 10 km, а карактеристична 

је по постојању већег броја водопада акумлативног типа, који су настали на контакту стена 

различите отпорности услед примеса селектинве ерозије. На Градашници постоји укупно 

11 водопада, међу којима је Рипаљка највећи са висином од 15 m. 

 

 

Интересантне хидрографске објекте Сокобањске котлине представљају и два језера: 

Врмџанско и Бованско језеро. 

Врмџанско језеро се налази у вртачи суве долине Пасуљишта на 610 m надморске 

висине. Вртача је пречника 80 m и испуњена је водом од 1892. године, после јаког пљуска 

и зачепљивања водом. Језеро је дугачко 112 m, широко 80 m, и дубоко 3 m. Површина језера 

износи 590 m2 а у њему је укупно акумулирано 1.025 m3 воде. Вода у језеру је мутна и  у 

току летњих месеци загреје се до 25°С. Језеро се храни падавинама које се излучују на 

његову површину, а воду губи испаравањем. Због отварања нових понора Врмџанско језеро 

полако нестаје. 

Слика бр 2: Водопад Рипаљка 

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

https://sokobanjanadlanu.rs/vodopad-ripaljka-sokobanja/
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Бованско језеро представља хидрографски објекат у средњем току реке Моравице. 

Изграђено је 1982. године првенствено због потреба водоснабдевања Алексинца и његове 

околине. Слив акумулације Бован простире се на површини од 547 km2, а површина ужег 

сливног подручија, од бране па до врха акумулације износи 88,10 km2. Приликом стварања 

језера делом је исељено становништво из сеоског насеља Трубаревац и потопљен део 

регионалног путног правца Алексинац – Сокобања – Књажевац. Бованско језеро, као једина 

изграђена вештачка акумулација на овом простору, представља важан део регионалног 

Доње – јужноморавског система и Моравичког подсистема. Посебна намена овог језера 

требало је да буде и туристичка.8   

 

1.8. Становништво 

У општини Сокобања у 2019. години према истраживању „Devinfo“ живи 14.467 

становника. Просечна старост становништва износи 48 година. У Сокобањи има 2.914 

домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,88. Ово насеље је великим 

делом насељено Србима (према попису из 2011).9 

Према старости најмање је најмлађих житеља, (од 0 до 4 год.), свега 677, оба пола, а 

највише је у добу од 50 до 54 године, укупно 1.807 становника, такође оба пола. 

Упоређујући ове податке са пописима становништва из 1971. и 1981. године, број 

становника у сокобањској општини се смањио за око 5.000 становника. Доста лица је 

расељено, немамо података колико, али је чињеница да бела куга, у највећем, смањује број 

житеља Сокобање, јер је годинама морталитет већи од наталитета! 

По статистичким подацима, Националне службе запошљавања за 2006. годину, 

општина Сокобања има укупно 4.852 активног становништва, од тога 67% је радно активно, 

а 33% су незапослена лица. Највећи број запослених је у рударству, (рудник СОКО) и то 

750 радника, (23,1%), затим у Здравству 741, (22,7%). 

 

1.9. Насеља 

У општини Сокобања налазе се многобројна сеоска насеља: Бели Поток, Блендија, 

Богдинац, Врбовац, Врмџа, Дуго Поље, Жучковац, Језеро, Јошаница, Левовик, Милушинац, 

Мужинац, Николинац, Ново Село, Поружница, Раденковац, Ресник, Рујевица, Сеселац, 

Сокобања, Трговиште, Трубаревац, Церовица, Читлук, Шарбановац. 

Више од једне деценије, мало помало, све је више домаћинстава у селима оптине 

Сокобања, која адаптирају своје објекте или граде нове, како би обогатили туристичку 

                                                           
8 Радивојевић, А. (2008). Географске промене у Сокобањској котлини и њихов утицај на регионални развој, 

докторска дисертација одбрањена на Географском факултету Универзитета у Београду. 
9 Девинфо, (2019) http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/diHome.aspx, Републички завод за статистику, Србија. 

http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/diHome.aspx
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понуду и све већем броју туриста понудили нешто ново. Односно нешто старо, али у новом 

руху, сходно духу времена и трендовима. 

Мештани у селима Шарбановац, Мужинац, Врмџа, Трубаревац, Ресник и друга, се 

труде да по питању квалитета смештајних капацитета не заостају за кавалитетом понуде у 

Сокобањи. Туристи уз одмор и рекреацију, могу и да учествују у спремању старих јела, на 

традиционалан начин, да уче старе занате, па и да помажу у извођењу сеоских радова, што 

није реткост и гости се радо лате алата од заната, што им причињава посебно задовољство. 

Јошаница је насеље у оптини Сокобања у Зајечарском округу. Према попису из 2011. 

било је 787 становника. Према попису из 1991. било је 1422 становника. 

Ресник је удаљен 3 km од Сокобање. Налази се у подножју планине Озрен, на 

надморској висини од 400-450 m. Ресник има око 750 становника у 210 домаћинстава (према 

попису из 2002. било је око 1000 становника у 483 домаћинстава). Село је чувено по негоању 

традиционалних обичаја, песама и игара, али и старе, готово заборављене кухиње. Од 

културно – историјских споменика, у близини се налази манастир Јерменчић, чесма Књаза 

Милоша, као и излетиште Озренске ливаде и Водице. У селу постоји летња позорница за 

око 1500 гледалаца. 

Блендија је удаљена од Сокобање 3 km и налази се на самој обали реке Моравице, у 

близини културно – историјских споменика и бројних излетишта. У блендији по попису из 

2011. године живи 282 становника у 75 домаћинстава. Према попису из 2002. Блендија је 

имала 586 становника у 236 домаћинстава. 

Трубаревац је насеље новијег датума, које према попису из 2011. године броји 527 

становника у 163 домаћинстава. Према попису из 2002. било је 742 становника у 350 

домаћинстава. У близини се налази Бованско језеро, на коме, поред купања, гости могу да 

се баве и риболовом. На језеру се, поред објеката за боравак, уређују и плаже, угоститељски 

и објекти за забаву и разоноду. 

Ново Село је насеље у општини Сокобања у Зајечарском округу. Према попису из 

2011. било је 32 становника које је живело у 16 домаћинстава. Према попису из 1991. било 

је 92 становника.10 

И остала насеља која припадају Сокобањи су јако интересантна у туристичком 

погледу као на пример Врмџа, Сеселац и Раденковац која са својим природним и културно 

историјским вредностима, манифестацијама и излетиштима (Сеселачка пећина и језеро, 

Сеселачки котлић, Врмџански град и језеро, Браниште у Раденковцу итд). Међутим код 

свих ових сеоских насеља уочавамо константно смањење броја становника. 

Село Врмџа последњих година има највећу пажњу туриста и највише је напредовало 

од свих осталих насеља у околини Сокобање у погледу туризма и посећености. 

 

                                                           
10 Републички завод за статистику, http://www.stat.gov.rs/sr-Latn 

http://www.stat.gov.rs/sr-Latn
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1.10. Привреда 

 

1.10.1. Анализа структуре привреде у Сокобањи 

С обзиром на традиционалну окренутост Сокобање ка развоју туризма, развој малих 

и средњих предузећа у Сокобањи није био заступљен у довољној мери. Наиме, према 

подацима из 2014. године у Сокобањи постоји 76 регистрованих предузећа од којих је 1 

велико, четири средња док су остала мала. Велико предузеће је из области вађења руда и 

камена, док су три од четири средња предузећа из области хотелијерства. Највећи број 

осталих предузећа у Сокобањи се бави трговином на велико и мало као и пружањем 

туристичких и угоститељских услуга.  

Због слабе развијености малих и средњих предузећа, тржиште Сокобање није довољно 

развијено. Учешће Сокобање у спољнотрговинској размени ниже у односу на регион. 

Међутим, због туризма, у Сокобањи је тржиште некретнинама доста заступљено. Изградња 

апартмана за издавање или даљу препродају је узела маха у скорије време. У сектору 

трговине, углавном је заступљена трговниа на мало. 

 

 

 

Извор: http://www.natalyspa.com/en/organinzed-excursions/ 

Слика бр 3: Врмџанско језеро 

 

http://www.natalyspa.com/en/organinzed-excursions/
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1.10.2. Пољопривредна делатност 

Пољопривредна производња у Сокобањи је углавном базирана на индивидуалној 

пољопривредној производњи. Велики потенцијал Сокобање у пољопривреди се углавном 

налази у производњи здраве харане и лековитог и шумског биља, имајући у виду здраву и 

незагађену животну средину. 

Од воћа најзаступшенија је производња шљиве са укупним уделом у производњи 

Србије 0,71%. Када је у питању сточарство, најзаступљенији је узгој живине, оваца и свиња. 

Општина Сокобања сваке године усваја Програм подршке пољопривреди и руралном 

развоју, и финансијски подржава развој пољопривредне производње. 

 

1.10.3. Туризам 

Као једно од најлепших и најпознатијих туристичких места у Србији, које оствари 

завидан број ноћења на годишњем нивоу, Сокобања нуди велику лепезу како приватног 

(преко 5000 лежаја), тако и још увек друштвеног/државног смештаја. 

Више хотела и одмаралишта пружају пуну туристичку услугу свим гостима и 

посетиоцима. Најзанчајнији су: Специјална болница „Бањица“, Хотел „Моравица“, ХТП 

„Лептерија“ (у стечају), Специјална болница Сокобања, Гарни хотел „Сокотерме“, 

Аквапарк „Подина“ и други. 

За развој Сокобање као туристичког и здравственог центра, значајну улогу имају и 

саобраћај, снабдевање и комунално уређење. Настоји се да се сезона у Сокобањи продужи 

и да капацитети буду што боље искоришћени током читаве године, што се постиже 

богатијом туристичком понудом. У ту сврху изграђени су нови спортски терени, па овде 

све чешће долазе спортске екипе на припреме. 

Организација за туризам и културу Сокобања је регистрована као јавна установа. 

Организација је носилац осмишљавања туристичке понуде и комплетног маркетинга и 

пропаганде Сокобање као туристичке дестинације. Она даје видан допринос успешнијем 

пословању туристичке привреде, обавља послове у функцији промоције и пропаганде 

туризма, издаје и штампа пропагандни материјал, сарађује са медијима, а обавља и 

делатности из области културе и спорта. Организација поседује и легат Милуна Митровића, 

са 150 уметничких радова (уља на платну, пастели, мозаици...). У оквиру организације 

целодневно ради и Туристички информативни центар, као и пословно туристичка агенција 

„Сокотурс“ која се бави хотелским и приватним смештајем, организацијом путовања, 

семинара и конгреса. Такође, организацији је поверено и управљање Аквапарком „Подина“. 

Многобројни паркови и излетишта у Сокобањи представљају право место за одмор и 

боравак на свежем ваздуху за све узрасте. У Сокобањи се организује велики број културних, 

туристичких и спортских догађања као што су: Прва хармоника Југославије, Свети Јован 

Биљобер, манифестација Златне руке, уметничка колонија Сокоград, Бањско културно лето, 

Бијенале еколошке карикатуре, Маратон жеља... Сокобања има Биоскоп Моравицу са 360 
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места, летњу позорницу Врело са 1.800 места за седење и 5.000 за стајање, Завичајни музеј 

са богатом етно збирком, сталном поставком о развоју здравства и туризма, богатим фондом 

слика и уметничких предмета. Народна библиотека Стеван Сремац у Сокобањи има 

традицију дужу од 130 година. Располаже са преко 30.000 књига свих класификација. У 

Сокобањи и околини има више православних цркви, а неке од њих потичу из 11. и 13. века. 

Познато је да се у Бањи и околини налази клиника за плућне болести, као и очна клиника.11 

 

1.11. Културне и историјске привлачности и ресурси  

Антропогене туристичке вредности подручја сокобањске општине могу се поделити 

на археолошка налазишта, средњевековне културно – историјске споменике, сакралне 

објекте и спомен чесме и споменике савремене историје. Антропогени туристички ресурси 

погодују развоју културних и манифестационих туристичких кретања, а то проистиче из 

њихових естетских куриозитетних, уметничких знаменитих својстава туристичке 

привлачности. У општини Сокобања антропогене вредности, сакралну и етнографску 

баштину представљају, пре свега, споменици, цркве, тврђаве... Најпознатије и највише 

сачуване су Амам, у центру града и Сокоград.  

Турско купатило Амам води порекло још из периода Римљана, о чему сведоче стари 

темељи и фрагменти античких опека који су били пронађени приликом реконструкције 

централног базена. Мања купатила која се данас налазе у склопу комплекса централног 

бањског купатила су из периода владавине Турака. Купатило је више пута обнављано како 

би задржало своју веома значајну историјску вредност, туристичку атрактивност и 

здравствено – рекреативну функционалност. Последњи пут је реконструисано 2005. године, 

налази се у центру Сокобање, на граници мермерног шеталишта и градског парка. 

                                                           
11 Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015. – 2025., (2015.), 

http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14а.pdf, Сокобања. 

Слика бр 4:Турско купатило 

Извор : https://sr.wikipedia.org/sr-el/Старо_бањско_купатило 

http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14%D0%B0.pdf
http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14%D0%B0.pdf
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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Сокоград, средњевековни град, настао на римским темељима, помиње се још 1413. 

године док је био у поседу Турака. Хајдук Вељко је заузео град 1808. године. Данас је 

Сокоград споменик од националног значаја под заштитом државе. Налази се 2 km 

југоисточно од сокобањске котлине на високом брду. Изграђен је на окуци реке Моравице. 

Разуђен је и неправилне основе. Састоји се из два дела (горњег и доњег). 

 

 

Легат Милуна Митровића је легат овог академског сликара рођеног у Сокобањи са 

сталном поставком његових изложених слика. Ликовна колонија „Сокоград“ сваке године 

окупља еминентне уметнике из Србије и света. Излажући њихова дела обогаћује галерију, 

а самим тим и Сокобању. Под заштитом је Завода за заштиту споменика. 

Спомен чесма кнеза Милоша (Требичка чесма) задужбина књаза Милоша 

Обреновића који је због лековитости сокобањских вода дао налог да се направи ова спомен 

чесма. Налази се на регионалном путу Сокобања – Алексинац на четвртом километру од 

Сокобање, непосредно поред скретања за бању Јошаницу. Потпуно је очуван оригиналан 

натпис на чесми: „ Милош Обреновић 1, Књаз Српски, подиже овај источник за вечити 

спомен доласка свог у Бању, године 1860.“. 

Црква светог преображења Господњег (задужбина Митрополита Михаила) је 

православни верски објекат који поседује добро очувану архиву од 1835. године изузев из 

Извор: https://www.soko-banja.org/lepterija-i-soko-grad.html 

Слика бр : Сокоград 

https://www.soko-banja.org/lepterija-i-soko-grad.html
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периода 1912 – 1918. године, када су бугарске окупационе снаге спалиле списе из тог 

периода. 

Манастир Јерменчић изграђен у 14. веку (1392. године). Његова црква посвећена је 

светим архангелима Гаврилу и Михаилу. Предање казује да су манастир подигли Јермени. 

Налази се скривен дубоко у срцу планине Озрен, на неких три километра од излетишта 

грудно. 

Спомен чесма хајдук Вељку чесма подсећа да је хајдук Вељко 1808. године први пут 

ослободио бању од Турака. 

Поред ових постоје и многи други културно историјски споменици, етнолошке 

посебности као и многобројне манифестације. 

Забавне и културне манифестације су у организацији ОТКС, а само спортске 

манифестације организује ДС Сокобања. Најпосећенија забавна манифестација је 

општинско такмичење Бањске златне руке, спортска манифестација турнир Август у 

августу, културна манифестација Бањско културно лето, где се током 100 дана одигра много 

различитих културних догађаја. Добро су посећени такође изложбе и сајмови који се 

одвијају у летњим месецима. 

Манифестације су од великог значаја за развој туризма у општини Сокобања, јер сваке 

године привлаче велики број посетилаца. Манифестације су већ познате, тако да је на самом 

развоју потребна допуна, надоградња, више директног маркетинга и промоције код циљних 

група за поједини догађај. Кроз културне манифестације се одржава јак духовни и културни 

идентитет подручја и у већој мери се остварују услови за задовољавање културних потреба 

туриста. Тако се на непосредан начин развија културни, забавни и спортски туризам и 

обогаћује туристичка понуда.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Весењак, П.  (2007). Сокобања - Мастерплан туристичке дестинације, Република Србија Министарство 

трговине, туризма и услуга, Београд 
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2. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ СОКОБАЊЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

2.1. Појам туристичке дестинације 

Туристичке дестинације су делови туристичког система значајни за привлачење 

туриста и одржавање турситичке активности, односно живости туристичког система. 

Дестинације су места или простори који располажу туристичким капацитетима и 

туристичким вредностима, где се спроводи одрживо планирање и управљање туризмом. 

Инскип и Келенбергер под дестинацијом подразумевају ужу или ширу просторну 

целину у којој се реализује промет туриста. „Смисао оваквог дефинисања је да се термином 

туристичка дестинација обухвате географске територије широког просторног опсега које 

располажу објектима за смештај, рекреацију, исхрану и забаву. Тако, дестинација може 

бити туристичко место, туристички центар и туристичко географкса регија у којој има више 

туристичких центара“. Бонифејс и Купер сматрају да су туристичке дестинације 

најзначајнији део туристичког система, те је због тога важно одрживо туристичко 

планирање и управљање туризмом.13 

Туристичка дестинација је превасходно скуп различитих компнената које заједничким 

деловањем обезбеђује задовољавање потреба туриста. У суштини туризма се налази жеља 

за туристичким кретањем ка местима (дестинацијама – одредиштима) која због 

специфичних карактеристика привлаче тражњу – туристе. Дестинације заокупљају пажњу 

јер стимулишу и мотивишу кретања туриста и представљају подручја у којима се ствара 

већина туристичких производа. Сходно томе, у дестинацијама се налази већи део укупне 

туристичке привреде и у њима се испољава већина позитивних и негативних ефеката 

развоја туризма. И поред сагласности о наведеним особеностима дестинација не постоји 

сагласност око суштине самога појма. 

Основне одреднице садржаја појма туристичке дестинације могле би бити сумиране 

на следећи начин: 

 Дестинације нуде велики број производа, искустава и услуга под својим именом 

(брендом); 

 Дестинација је најбитнија јединица на којој се заснивају све многобројне 

комплексне димензије туризма; 

 Дестинација је основна јединица за анализу туризма; 

 Дестинација је жижа развоја и понуде туристичких производа и спровођења 

политике туризма; 

 Дестинације постоје у оквиру ширих дестинацјиа – континента, региона, земље, 

области, града, места, атракције, итд; 

                                                           
13 Драговић, Р. (2017). Туристичко географске регије света 1, Природно – математички факултет 

Универзитета у Нишу, Ниш. 
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 Низ производа и услуга дестинације обухвата целокупни туристички ланац 

вредности; 

 Услуге у дестинацији пружају и јавни и приватни сектор који су у великој мери 

међузависни; 

 Дестинације су опипљиве али и неопипљиве категорије (имиџ, идентитет, 

карактер); 

 Често перцепције о дестинацији замагљују реалност (јефтино насупрот 

ексклузивном, безбедно насупрот опасном).14 

 

2.2. Конкурентност Сокобање као туристичке дестинације 

Стање бањског туризма у Србији (као и туризма у целини) није на задовољавајућем 

нивоу, што се може објаснити деловањем низа разлога, субјективне и објективне природе. 

Ипак, перспективе бањског туризма у Србији могу се оценити позитивним, имајући у виду 

да је у питању облик промета који већ више деценија заузима водеће место у туризму наше 

земље.15 

Зашто се туризам не може једнозначно третирати, већ се мора интердисциплинарно 

разматрати? Чини се да је то због тога што полазишта или подручја која треба обухватити 

спадају у домен географије, демографије, социологије, психологије, економије, 

организације, техонологије, маркетинга, па и свакодневне политике. Зато, разумети туризам 

значи створити мозаик међусобно повезаних чинилаца без којих се не може говорити о 

целовитости феномена – туризам. То, надаље, значи да је потребно овладати огромним 

бројем претпоставки и чињеница које су, што је нарочито важно нагласити, узрочно 

повезане.16 

Самим тим и конкурентност у туризму морамо сагледати из више углова. Овде ћемо 

конкурентност Сокобање као туристичке дестинације представити кроз: 

 туристички промет, 

 туристички производ, 

 стање смештајних капацитета и 

 SWOT анализу Сокобање. 

Али пре свега шта је то конкурентност туристичке дестинације? 

Конкуренција између туристичких дестинација сматра се једним од облика 

испољавања ширег феномена – нове економске конкуренције у 21 веку. Ова врста 

конкуренције, иако има посебне карактеристике, одражава природу конкуренције у оквиру 

свих осталих облика људске активности. Односно, конкурентска способност туристичке 

дестинације да на експлицитан начин указује на ниво друштвено – економског развоја 

                                                           
14 Попеску,  Ј. (2011) Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд.  
15 Јовичић, Д. (2009) Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд 
16 Стефановић,  В. (2010). Туристички Менаџмент, Природно математички факултет Универзитета у Нишу. 
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туристичке дестинације с посебним освртом на квалитет живота. Због тога, разматрање 

конкурентности туристичке дестинације треба да подразумева разумевање фактора и 

околности односно конкурентског контекста као и карактеристика развоја који је 

разултирао одговарајућим конкурентским околностима. 

Разматрање питања конкурентности туристичке дестинације почива на чињеници да 

је доживљај односно искуство које туриста стиче у туристичкој дестинацији битан саставни 

део укупне вредности за кориснике туристичких услуга односно туристе. Циљ туристичког 

путовања за сваког учесника јесте остварење жељеног или очекиваног и искуства на основу 

јединствених доживљаја које стичу у свим фазама путовања. Туристички доживљаји 

представљају унутрашња стања појединца изазвана нечим што је туриста током путовања 

лично сусрео, проживео односно искусио. Тиме путовање представља средство, „догађај“ 

који је сам по себи привлачан. 

Улога корисника услуга односно туриста је веома важна у процесу стварања 

искустава. Иста врста искуства везује све кориснике који су у њега укључени (нпр. Туристе 

у оквиру организованог путовања) али, истовремено, различити туристи могу имати 

различито опажање тог искуства које може бити зависно од емоција, тумачења и односа са 

другима. 

Искуства у вези са туристичким путовањима представљају веома важну област 

проучавања туристичког тржишта, посебно на нивоу туристичких дестинација, јер се 

туристички производи стварају и комерцијализују због сеназција, осећања и психолошких 

користи које омогућавају туристима. Туристичко искуство је у основи хедонистичка 

вредност у чијем стварању емоције туриста имају посебно улогу. Прихватајући важност 

емоција, односно хедонистичке компоненте, мора се имати у виду и улога и значај самог 

туристичког производа као физичког ентитета, посебно економских друштвених вредности 

(садржај туристичке понуде, људи са којима се проводи време током путовања и др.). 

Полазећи од доживљаја односно искуство стечено у туристичкој дестинацији 

представљају кључни део вредности за кориснике туристичког производа, конкуренција у 

туризму се превасходно усредсређује на туристичку дестинацију. У оквиру туристичких 

дестинација вредност се ствара: 

 на основу природних и изграђених атракција; 

 на бази јединствених карактеристика природног амбијента, 

 кроз портфолио дестинацијских туристичких производа и 

 пружањем услуга од стране различитих привредних субјеката (носилац 

туристичке понуде) у дестинацијама. 

Конкуренција постоји, наравно, и између производа појединих предузећа у области 

туризма (организатори путовања, хотели, транспорт и остале туристичке услуге), али ова 

врста конкуренције произилази из и зависна је од избора који чине туристи у односу на 

алтернативне туристичке дестинације. 
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Сама природа туризма, као сложене друштвено – економске активности, укључује 

способности веома различитих врста и структура (друшвене, економске, културне, 

техонолошке и др.). Имајући то у виду, под конкурентношћу туристичке дестинације 

може се сматрати њена способност да повећа туристичку потрошњу, да привлачи 

значајно више туриста обезбеђујући им искуства која их задовољавају и која се памте и да 

истовремено то чини на профитабилан начин уз побољшавање благостања становника 

дестинације и чување природног блага дестинације за будуће генерације.17 

 

2.2.1. Туристички промет Сокобање 

Промет туриста у бањама Србије један је од најзначајнијих показатеља изграђености 

и искоришћености материјалне базе достигнутог нивоа развијености туризма и 

конкурентности на туристичком тржишту. Анализом података о броју туриста и броју 

остварених туристичких ноћења по годинама и периодима, применом метода компарације, 

омогућава се утврђивање степена развијености туризма у Сокобањи, њеног места међу 

осталим бањским центрима у Србији, али и утврђивање промена које су се десиле у укупној 

структури туристичког промета у анализираном периоду. Званична статистика данас 

бележи промет у око 20 банњских центара у Србији, међу којима 2 водеће остварују од 55% 

до 60% од укупног туристичког промета. Сокобања 23% од укупног туристичког промета у 

2018. години налази се на другом месту, иза Врњачке Бање, која релизује 33% од укупно 

оствареног бањског туристичког промета.  

Сокобања спада у центре са најдужом традицијом бављења туризмом у Србији. 

Евидентирање и праћење броја туриста и броја њихових ноћења у Сокобањи почиње од 

тридесетих година 19. века. Према архивским списима 1837. године евидентиран је први 

гост који је упућен у Сокобању на лечење, опоравак и рехабилитацију. Године 1933. 

Сокобању је посетило 1566 гостију, који су остварили 22.265 ноћења. У том периоду, 1933. 

– 1939. године, Сокобања се на основу броја гостију налазила на другом месту међу 

тадашњим бањским центрима у Србији. 

Интензивни развој бањског туризма на овим просторима почиње после Другог 

светског рата. Знатни измене које су настале у структури привређивања ове делатности, 

условиле су позитиван развојни процес туризма на овом простору. Позитивне промене 

настале су под утицајем, пре свега интензивнијег коришћења природног лековитог фактора 

Сокобање, али и све већим материјалним улагањем у овај простор, и то нарочито у периоду 

после седамдесетих година 20. века. Знатне промене настале су и у структури бањских 

гостију, али и просечној дужини боравка туриста у Сокобањи. У том периоду туризам у 

Сокобањи је достигао јако висок ниво. Године 1970., Сокобању је посетило 34.146 туриста, 

од чега је било 146 страних. Слично стање забележено је и 1971. године. У периоду од 1974. 

године укупан број посетилаца бање је увек изнад 40.000 гостију. Године 1952. Сокобању 

посећује 57.299 туриста, од чега 174 страних. Иза тога следио је период сталног повећања 

                                                           
17 Попеску, Ј. (2011).  Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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броја посетилаца, тако да је 1987. године достигнут ниво од 98.470 туриста. Овакав промет 

у наредним годинама и деценијама није достигнут. Висок ниво туристичких посета, у овом 

периоду, био је резултат већ обликоване туристичке физиономије Сокобање, као и 

повољних друштвено – економских прилика и повећаног животног стандарда 

становништва, средином осамдесетих година 20. века.18 

Туристички промет из 1987. је премашен тек 2018. године када Сокобања бележи 

101.167 туриста, што представља нову рекордну посету Сокобање и очекује се да ће у 2019. 

години ова бројка бити и премашена јер је од јануара до краја августа 2019. године 

забележила бројку од 94.927 туриста. Све ово показује да је Сокобања после 30 година 

стагнације и борбе због различитих негативних утицаја поново кренула ка напретку. Такође 

треба поменути да се од 2018. године у оптицају и ваучери Министарства који су додатно 

утицали на повећање броја гостију. Сокобања је била на првом месту у Србији по броју 

искоришћених ваучера у 2018. и 2019. години. 

 

Табела бр. 3: Туристички промет Сокобање у периоду од 1955. до 2019. године 

Година 
Туристи Ноћења Просечан бр. Ноћ. тур. 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019* 

 

5.732 

21.616 

19.652 

34.146 

44.831 

53.125 

65.741 

55.299 

40.483 

53.176 

60.541 

48.837 

41.165 

45.918 

53.915 

101.167 

94.927 

5.732 

21.609 

19.460 

34.000 

44.642 

52.869 

64.848 

54.812 

40.340 

52.895 

59.911 

47.572 

37.154 

42.725 

51.268 

87.974 

82.736 

- 

7 

192 

146 

189 

256 

893 

487 

143 

281 

630 

1.265 

4.522 

3.193 

2.647 

13.193 

12.191 

81.219 

386.918 

241.469 

368.000 

528.053 

588.823 

601.272 

484.776 

289.434 

340.155 

371.433 

295.098 

194.896 

219.224 

261.930 

498.463 

447.759 

81.219 

386.860 

241.000 

367.200 

527.116 

587.828 

597.111 

482.520 

289.016 

339.115 

369.581 

290.575 

184022 

212213 

255150 

461310 

412880 

- 

58 

469 

800 

937 

995 

4.161 

2.256 

418 

1.040 

1.852 

4.523 

10874 

7011 

6780 

37153 

34879 

19 

18 

12 

10,9 

11.8 

11.1 

9.3 

8.8 

7.5 

8.7 

6.7 

6.1 

4.95 

5 

5 

5.2 

5 

- 

8.3 

2.4 

3.4 

5 

3.9 

4.7 

4.6 

1.4 

4.2 

3.6 

3.6 

2,4 

2.2 

2.6 

2.8 

2.9 

Извор: Статистички годишњак Сокобање, Републички завод за статистику;  

2019* за ову колону коришћени су подаци од јануара до августа 2019 године 

 

                                                           
18 Радивојевић, А. (2008.), Туризам као фактор Развоја Сокобање, Економски факултет Универзитета у Нишу 

 

http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/ugostiteljstvo-i-turizam/turizam/
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Велика разлика у броју туриста 2017. и 2018. године може да се сагледа кроз 

озбиљнији приступ маркетингу и промоцији Сокобање, као и обогаћивању њене понуде. У 

последњих пет година у Сокобањи су изграђени велики Аква Парк, два wellness центра, 

комплекс фудбалских терена, спортска хала и још додатних садржаја. Све ово је 

дефинитивно допринело квалитету туристичког производа који Сокобања може да понуди. 

Као што смо већ поменули повећње у статистици броја гостију 2018. године је 

дефинитивно условљено и ваучерима Министарства. Али не само у смислу да су они довели 

до повећања броја гостију, већ и до тога да већи број туриста буде пријавњен код приватног 

смештаја (како би ваучери били наплаћени). Велики проблем у статистичким подацима из 

Сокобањи је што велики број гостију не буде пријављен (до 50% из приватног смештаја). 

Ово је још једна предност хотела који су много тренспаретнији и лакши за контролу.  

 

График бр. 1: Структура коришћења смештајних капацитета Сокобање 

 

Извор: Стефан Денда и Јасна Стојановић, (2017.) Позиционираност Сокобање на туристичком тржишту 

Србије, Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности. Београд. 

 

Графикон бр. 1 показује да је учешће хотела у укупном смештају у Сокобањи 15%. 

Што је изузетно ниска и забрињавајућа бројка за овакав тип туристичког места. У Врњачкој 

Бањи хотелски смештај има велику већину структуре коришћења смештајних капацитета 

што јако позитивно утиче на пословање овог места у вансезонском периоду. Ово је такође 

и један од разлога зашто Врњачка Бања статистички бележи много већи број туриста, иако 

се незванично тврди да Сокобања има више гостију рачунајући и оне који нису пријављени. 

У сваком случају повећање броја домаћих и страних туриста и остваривање рекордног 

броја гостију и ноћења у 2018. години је тренд који би Сокобања морала да задржи.  

 

40%

23%

22%

15%
апартмански смештај

друго

смештај у домаћиинству

хотелски смештај
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Број страних туриста у Сокобањи бележи повећање од 2015. године које је условљено 

повећањем броја туриста из Бугарске. Они се углавном фокусирају на викенд аранжмане. 

Долазе углавном групно преко туристичких агенција. Могу се сматрати добро платежним 

гостима са солидном ванпасионском потрошњом. Са обзиром на близину границе са 

Бугарском дефинитивно треба што више радити у смеру јачања и ширења ове сарадње. 

 

2.3. Туристички производ 

Визија Сокобање – Сокобања ће постати јединствена бањска туристичка дестинација 

Србије по испреплетаности јединствених природних лековитих фактора, традиционалних,  

културних вредности и опуштајуће атмосфере, атрактивно уређених амбијената са 

структурисаном туристичком понудом за телесно и духовно опуштање, дружење, здрав 

начин живота и повратак здравља са високим квалитетом понуде испреплетаном 

љубазношћу за сва доба године, коју треба посебно открити, уживати, куштаи и 

доживљавати. 

Кључне вредности на којима се гради визија Сокобање: 

 екологија у функцији доброг живота човека, 

 јединствен спој човека са природом, 

 здрав начин живота, 

 развијеност понуде и висока додатна вредност доживљаја, 

 шарм традиције и историје, 

 уређени амбијенти.19 

                                                           
19 Павловић Д., (2016.), Докторска дисертација, Мерење конкурентности као основа за унапређење положаја 

туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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33 
 

2.3.1. Дефинисање постојећих и потенцијалних туристичких производа  

Туристички производ представља једну суштински заокружену целину појединих 

примарних и секундарних делова туристичке понуде, намењене одређеној групи туриста 

(спортистима, старијим људима, породицама, авантуристима, научницима, ...). Туристички 

производ могу обликовати локалне туристичке организације (које га на туристичком 

тржишту само промовишу као суштински заокружену целину, или га нуде као туристички 

пакет/програм по јединственој цени), туристичке агенције (које га на туристичком тржишту 

нуде као туристички програм/пакет по јединственој цени) или непосредни понуђачи 

делимичних туристичких услуга (који га на туристичком тржишту само промовишу као 

суштински заокружену целину) или када га туристи саставе сами, као програм, тако да сами 

себи организују превоз, смештај, изаберу облик рекреације, посете... 

Обликовање туристичког производа зависи на једној страни од расположивих 

капацитета, примарних, као што су природна богатства, културно историјска и етнолошка 

баштина и савремено стваралаштво, и секундарне као што су угоститељско смештајни 

капацитети, туристичке агенције, бициклистичке стазе, саобраћајно уређење, ... а на другој 

страни од обима потражње. Поред горе наведених фактора, при обликовању је потребно 

поштовати и све тржишне законитости, што значи да: 

 Креатор туристичког производа мора најпре познавати обим и суштину 

туристичке потражње односно модерне трендове туристичке потражње, 

 Мора обликовати такав производ и по таквој цени, да одређена група туриста 

буде задовољна са њим, самим тим мора да познаје карактеристике, понашање, 

захтеве поједине групе туриста за које обликује производ, 

 Продајом производа остварити добит. 

Поред тога потребно је обратити пажњу да окружење у коме ће туристи провести 

одмор не буде угрожено, и развијати туристичку понуду односно туристичке производе по 

начелу трајности, што значи да развој мора бити усклађен и планиран складно са реалним 

могућностима и прихватљивошћу физичких економских и социјалних елемената окружења. 

Мора бити уранвотежен, јер само на тај начин обезбеђује дугорочну експлоатацију и 

употребу локалних потенцијала и при томе њихову заштиту за следеће генерације. 

У складу са визијом развоја туризма у Сокобањи можемо дефинисати планирани обим 

туристичке понуде на подручију Сокобање, обазрив и еколошки прихватљив према 

природном, социјалном и културном окружењу. 

Основна дефиницја туристичких производа се темељи на: 

 дефинисању постојећих туристичких производа у општини Сокобања, 

 новим туристичким производима који поседују ресурсе и реалан туристички 

потенцијал, 

 примећеним међународним трендовима туристичког потраживања, 

 упоредној анализи домаћих и страних туристичких дестинација. 
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Туристички производи су груписани по појединим врстама туризма, с обзиром на 

мотив, дужину боравка, старост гостију и локацију односно циљно подручје госта.  

 

2.3.2. Развојна матрица – дефинисање носећих туристичких производа/програма 

Туристичка делатност дестинације Сокобања и њени туристички производи нису 

независни и самостални семгенти, већ заступају целокупно туристичку понуду дестинације, 

утичу на квалитет и разноврсност понуде и имају користи од целокупног угледа и 

позиционирања туристичке дестинације. 

Први корак ка стратешкој орјентацији конкурентности туристичке дестинације се 

односи на туристичке производе са којима дестинација може већ данас да конкурише. 

Други корак се односи на избор потенцијалних туристичких производа који су довољно 

атрактивни, да имају реалне могућности будућег развоја. 

Могућност развоја поједине врсте туристичког производа се дефинише с обзиром на 

степен привлачности појединог туристичког производа и конкурентну способност 

туристичке дестинације за поједини туристички производ. 

Анализа привлачности се темељи на анализи тржишних трендова, доприносу 

туристичких производа ка дефинисању позиционирања туристичке дестинације и утицаја 

на повећање броја туриста. 

При анализи привлачности су поштовани следећи критеријуми: 

1. Анализа трендова сектора/производа 

 Величина тржишта 

 Раст тржишта 

2. Анализа конкурентности 

 Опасност постојећих конкурената 

 Опасност уласка нових конкурената 

 Преговарачка снага дестинације према потражњи 

3. Позиционирање 

 Степен сопственог позиционирања и утицаја на целокупан углед и 

позиционирање дестинације 

4. Туристичка тражња 

 Утицај на повећање броја ноћења 

 Утицај на повећање броја гостију 
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Процена конкурентности за поједини туристички производ се темељи на анализи: 

 Квалитета туристичког производа. 

 Новчане вредности. 

 Постојећег угледа дестинације с обзиром на поједини туристички производ 

 Степен свести и информисања потрошача о дестинаицји с обзиром на 

туристички производкоји се продаје. 

 Доступности дестинације и близине с обзиром на главне емитивне циљеве 

 

2.3.3. Матрица привлачности / конкурентности 

На основу анализе привлачности и конкурентности појединих туристичких 

производа, може се развити осам различитих сценарија конкурентности за идентификовање 

туристичких производа дестинације. Уз помоћ матрице привлачности/конкурентности 

дефинишу се туристички производи по приоритету, који ће бити најконкурентинији на 

туристичком тржишту у следећих пет година. 

 

2.3.3.1. Примарни туристички производ 

Интензивно инвестирати 

Производи идентификовани по овом сценарију су идеални за инвестирање јер због 

високе конкурентности и привлачности тржишта доносе врло високе стопе прихода. Циљ 

овог сценарија је максимизирање раста тржишта и интензивно улагање у даљу привлачност 

и конкурентност. 

У случају Сокобање, тај сценарио је празан јер постојећи производи нису конкурентни 

на међународном туристичком тржишту. Након реализације ове стратегије, у раздобљу од 

10 година, прогнозирамо да ће се у овом делу матрице појавити следећи туристички 

производи: 

 Релаксацијски одмор и краћи одмор, 

 Spa и wellness производи, 

 Здравство – самофинансирајуће, 

 Тим билдинг, 

 Семинари и образовање. 

 

Инвестирати у побољшање конкурентности 

Производи: 

 Планинарење и бициклизам – уређење тематских путева и 

 Културне, забавне и етнолошке приредбе и догађаји. 
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Програм: 

Овај сценарио покрива производе који су врло атрактивни, али због своје лоше 

инфрастрктуре мање конкурентни . Развојна настојања морају бити усмерена ка повећању 

квалитета ресурса, услуга, инфраструктуре и атракција, са циљем повећања конкурентности 

тих производа који нуде могућност за будући успех туристичке дестинације. Сокобања има 

врло погодна природна богатства за развој производа планинарења и бициклизма али је 

потребно инвестирати у уређивање и означавање бициклистичких и планинских стаза и у 

додатну понуду за такав сегмент гостију. 

Инвестирање у побољшање привлачности 

Производи: Типична кулинарска понуда 

 

 

2.3.3.2. Секундарни туристички производ 

Селективно инвестирати. План конкурентности 

Производи: 

 релаксацијски одмори и краћи одмори, 

 spa и wellness продукти, 

 здравство – самофинансирање, 

 тим билдинг, 

 мањи семинари и образовање, 

 голф. 

 

Програм:  

Идентификовани туристички производи су веома атрактивни на Европском 

туристичком тржишту, али још нису активни елемент понуде туристичке дестианције 

Сокобања. За те производе је потребна стратегија постепеног улагања у развој нових 

производа који ће краткорочно прећи у фазу средње конкурентности, а дугорочно, до 2020. 

године, биће високо конкурентни на циљаним географским туристичким тржиштима. 

Посебну пажњу је потребно посветити поготово „wellness“ производу који ће на дуги 

рок постати, уз медицинске услуге, водећи производ дестинације. Wellness производи 

(укључујући здравство) и пословни туризам највише ће допринети ублажавању сезонских 

осцилација. Идеално природно окружење омогућава развој производа за мање и средње 

групе пословних гостију на мањим семинарима и обукама и тим билдинг путовањима. 

 

Селективно инвестирати 
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Производи: 

 лов и риболов и 

 еколошки одмор – истраживање природе и домаћих обичаја и навика у селима 

и сеоским домаћинствима 

 

2.3.3.3. Терциарни туристички производ 

Управљање растом 

Производи: Продаја домаћих производа у бутицима 

Контролисани раст 

Производи: здравство – страни и домаћи упути лекара 

Стриктно управљање и одржавање  

Производи: кратке посете културне и природне баштине.20 

 

 

2.3.4. Циљна географска тржишта 

Циљна географкс тржишта су подељена по приоритетима, с обзиром на: 

 постојећи обим потраживања по појединим емитивним тржиштима, 

 величину, потенцијал и трендове циљних емитивних тржишта, 

 трендове на подручју планираних водећих производа, 

 близину емитивних тржишта. 

Деле се на:  

Примарно туристичко тржиште: домаће са акцентом на Београд и остале урбане 

средине 

Секундарно туристичко тржиште: БИХ, Црна Гора, Македонија, Хрватска и 

Бугарска 

Развојно туристичко тржиште: Словенија, Русија, Аустрија, Немачка и Италија. 

 

 

                                                           
20 Весењак,  П. (2007).  Сокобања – Мастер план туристичке дестинације, Република Србија Министарство 

трговине, туризма и услуга, Београд. 
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2.3.5. Канали продаје 

Ток резервација можемо распоредити, и обзиром на извор, на посредно и непосредно 

извршене резервације. Код непосредних резервација (у већини је реч о индивидуалним 

резервацијама) предузеће је у директном контакту са купцем и обезбеђује све потребне 

услужне функције. Код посредних резервација (за индивидуалне и групне госте) постоји 

између предузећа и крајњих потрошача посредник ( тур оператор или организатор 

путовања, туристичка агенција, предузећа, групе, клубови, синдикати...). 

Структура продајних канала се мења у различитим фазама развоја у почетној фази, 

све док дестинације не буде препознатљива на туристичком тржишту, већина долазака и 

ноћења гостију биће реализована преко посредника. У каснијој фази развоја и у фази 

развијене дестинације, када буде била препознатљива на тржишту, прогнозира се већи број 

реализованих долазака и ноћења преко непосредних канала. 

Канали продаје су такође јако интересантни са погледа друштвених мрежа јер се 

друштвене мреже све више упортебљавају као директни канали продаје туристичких 

производа. Где сам корисник лако може доћи до жељених информација и брзо и лако 

извршити резервацију, или добити линк који ће их усмерити на сајт жељене дестинације 

или туристичког пакета. 

 

 

2.4. Анализа смештајних капацитета 

 У Сокобањи тренутно има 8 хотелских објеката, од којих је хотел Сунце још увек у 

реновирању и изградњи, а хотели Здрављак и Турист у стечају, па раде као привремено 

изнајмљени објекти. Специјална болница Бањица и Сокобања као и Моравица су тренутно 

носиоци хотелског смештаја у Сокобањи. Мањи хотелски објекти Натали Спа и Соко терме 

су модерни велнес центри са јако модерним и атрактвним садржајем, али мањим бројем 

смештајних капацитета. 

 Специјалне болнице Бањица и Сокобања нису категоризоване јер специјане болнице 

не подлежу категоризацији. Сматра се да су оба објекта у погледу смештајног рејтинга на 

нивоу хотела од 3 звездице. СБ Бањица је пре свега окренута туризму и угоститељској 

страни уз рехабилитацију и коришћење терапија по жељи гостију, док је СБ Сокобања 

првенствено окренута медицини и лечењу пацијената. Хотел Здрављак је изгубио своју 

категоризацију од 3 звездице након стечаја. Сокобања има 4 хотела са 3 звездице, и један 

хотел са 4 звездице који је још увек у изградњи. Хотела са 5 звездица још увек нема у 

Сокобањи. 
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Табела бр. 4: Смештајни капацитети хотела у Сокобањи 

Р. Бр. 

 
Хотел Категорија Број соба Број лежајева 

1. 

 
СБ „Бањица“ - 105 270 

2. 

 
Хотел „Моравица“ 3*** 100 200 

3. 

 
СБ „Сокобања“ - 250 530 

4. 

 
Хотел „Турист“ 3*** 50 105 

5. 

 
Хотел „Здрављак“ - 120 300 

6. 

 
Гарни хотел „Соко терме“ 3*** 11 30 

7. 

 
Хотел „Натали Спа“ 3*** 18 40 

8. Хотел„Сунце“ 4**** 
У процесу реновирања и изградње, 

планирано отварање 2020. г. 

Укупно: 
 

 
655 1475 

Извор: Туристичка организација Сокобање, http://www.tosokobanja.rs/sr/info/smestaj 

 

Из табеле се види да је укупан број соба у хотелима 655 а укупан смештајни капацитет 

у лежајевима хотела 1475. Укупан број лежајева у приватном смештају се води око цифре 

од 15.000 јединица.  

Уочљиво је да је број хотела у Сокобањи мали и да се због проблема у пословању тај 

број додатно смањио. Познато је да је услов развоја и опстанка туристичког места хотелски 

смештај. Приватни смештај може задовољавати потребе туристичког места за време сезоне 

(4 месеца). Али хотели су ти који су носиоци туристичког производа, они обезбеђују госте 

и у вансезонским месецима и на тај начин одржавају туристичко место живим, и дају 

простора за његов напредак и просперитет.  

Сокобањска управа је дуги низ година имала погрешне приоритете, постављајући 

приватни смештај испред хотелског. Што је имало лоше последице на пословање места и 

стандард самих становника, који у добром броју и данас напуштају Сокобању у потрази за 

послом и егзистенцијом. Као резултат овакве политике места може да се прикаже и стечај 

хотелско туристичког предузећа Лептерија 2015. године. Где су хотели Здрављак (до тада 

носилац туризма Сокобање), хотел Турист (у самом центру града), Чока и остали објекти 

овог предузећа пропали а затим били препуштени сами себи. До данас ови објекти чекају 

приватизацију, претходних година су изнајмљивани приватницима који су користили 

њихове капацитете без интереса да уложе било шта у одржавање или развој самих објеката, 

и на тај начин само погоршавали ситуацију. Кулминација је пожар у хотелу Здрављак марта 

2019. године где је један цео блок хотела изгорео и сада је ван употребе, срећом хотел у 

http://www.tosokobanja.rs/sr/info/smestaj
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овом периоду није био у функцији. Хотел Турист је у бољем стању јер приватник који га 

изнајмљује улаже одређена средства у одржавање. 

Још једна лоша страна је исти ниво категоризације хотела, сви су категорисани са 3 

звездице (или на нивоу од 3 звездице), уколико изузмемо Сунце које се још увек гради и 

није у функцији. Ово значи да су сви хотели сконцентрисани на исте циљне групе гостију. 

Самим тим они једни другима представљају директну конкуренцију и што је још горе 

практично нема представника на тржишту на коме су платежнији гости који траже врхунску 

услугу хотела са 4 и 5 звездица. Самим тим јасно је да такви гости неће ни посећивати 

Сокобању. 

Истовремено конкуренција на тржишту на коме наступају хотели из Сокобање је јако 

нездрава. Ако узмемо три веће куће које се појављују на тржишту, две су државне установе 

СБ Сокобања и Моравица, и СБ Бањица која је једина самофинансирајућа. Формирање цена 

представља велики проблем, јер државне установе диктирају ниске цене, имајући у виду да 

њихово пословање не зависи директно од цене које постигну. Једини начин на који се 

самофинансирајуће установе боре са овим је вишим нивом квалитета услуга, сталним 

иновацијама и улагањем у пословање, и на тај начин формирају своје цене потпуно 

независно од државних конкурената. Уколико би самофинансирајући објекти пратили 

ниске цене које диктирају државни на тржишту, њихов опстанак не би био могућ. Резултат 

оваквог формирања цена јесте да су цене у хотелским објектима Сокобање међу најнижим 

у Србији што је прави парадокс ако се зна да се Сокобања рачуна као једна од две 

најпопуларније бање, ово директно утиче на спорији развој хотела и ниска примања 

радника. 

Закључак је да Управа Сокобање мора свој акценат да стави на хотелске установе и да 

им помогне у раду колико год је то могуће. Истовремено треба отварати простор за 

отварање нових хотела више категорије који би отворили ново тржиште за Сокобању и 

додатно обогатили њен туристички производ. Без додатних квалиетних хотелских објеката 

Сокобања неће моћи дуго да остане конкурентна туристичка дестинација. 

 

2.5. SWOT анализа 

SWOT или  TOWS је акроним од почетних слова енглеских речи: Strengts (снаге), 

Weakness (слабости), Opportunities (шансе), Threats (претње). Смисао ове анализе се огледа 

у томе што помаже да се идентификују садашње и будуће шансе, као и претње из окружења 

(екстерне факторе), с једне и снаге и слабости које могу угрозити развој програма и 

пројеката (интерне факторе), са друге стране.  

Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно понашање у 

туризму које ће обезбеђивати максимално коришћење снага и шанси, с једне стране, и 

минимизирање претњи и слабости таквом развоју, с друге стране.21 

                                                           
21 Стефановић В (2010.), Туристички Менаџмент, Природно математички факултет Универзитета у Нишу. 
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Табела бр. 5: SWOT анализа за Развој туризма у Сокобањи 

Снаге Слабости 

 

 Изграђен бренд 

 Богато културно / историјско наслеђе 

 Постојање заштићених природних 

добара (предели изузетних одлика) 

 Повољни климатски услови 

 Природни ресурси (термо минерални 

извори и гео морфолошке вредности) 

 Постојање излетишта у непосредној 

близини Сокобање 

 Традиција у бављењу туризмом 

(најдужа историја бањског туризма у 

Републици Србији) 

 Туристичке манифестације 

 Здрава животна средина 

 Постојање предуслова за екстремне 

спортове 

 Постојање угоститељских објеката 

 Очувани стари и етно објекти у селима 

 Постојање мастер плана за развој 

туристичке дестинације 

 Близина Коридора 10 (Е 75) 

 

 

 Лоша инфраструктура 

 Недовољна покривеност 

урбанистичком и планском 

документацијом 

 Неконтролисана изградња 

 Велики број непријављених гостију у 

приватном смештају 

 Компликована и нетранспоарентна 

процедура за издавање грађевинских 

дозвола 

 Кратка туристичка сезона 

 Нема даљинског грејања током зиме 

 Недовољно уређена излетишта 

 Недостатак понуде (организација 

излета) 

 Непостојање пратећих садржаја 

 Недовољна искоришћеност капацитета 

за ексремне спортове 

 Недовољна искоришћеност капацитета 

за екстремне спортове 

 Недовољна препознатљивост 

туристичких манифестација 

 Застарели смештајни капацитети 

(хотели) 

 Недовољна препознатљивост 

туристичких манифестација 

 Застарели смештајни капацитети 

 Недовољна уређена сеоска 

домаћинства 

 Недостатак образованог кадра (висока 

школска спрема, познавање језика) 

 Неприпремљеност за стране госте 

 Непостојање стратешког приступа 

маркетингу и промоцији 

 Непостојање уникатних сувенира 

 Непостојање туристичких пакета и 

програма 
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Шансе Претње 

 

 Продужење туристичке сезоне 

 Добра приватизација 

 Топлификација Сокобање 

 Искоришћавање капацитета Бање 

Јошанице 

 Оснивање високошколске установе за 

туризам и угоститељство 

 Искоришћавање потенцијала Озрена, 

Ртња, Буковика и Бованског језера 

 Повезати село и туристичку привреду 

 Развој спортско – рекреативног 

туризма 

 Развој руралног туризма 

 Повећана тражња за руралним 

туризмом 

 Конгресни туризам 

 Развој Голака 

 Уређење кеја на реци Моравици 

 

 

 

 Финансијска и економска ситуација у 

Србији 

 Неадекватна законска регулатива 

(лековити фактор) 

 Лоша приватизација 

 Неконтролисана градња 

 Смањење становништва (негативна 

миграција / депопулација) 

 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015. – 2025., (2015.), Сокобања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opstinasokobanja.com/sites/default/files/Uploaded_files/files/14%D0%B0.pdf
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3. ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

Друштвена мрежа (социјална мрежа) је друштвена структура састављена од 

појединаца (или организација) који се називају „чворови“, а који су повезани једним или 

више специфичних типова међузавистности, као што су вредности, визије идеје, 

финансијски интереси, пријатељство, сродство, задједнички интерес, финансијска размена, 

недопадање, односи поверења, знања или престижа. Резултирајућа структура често може да 

буде веома комплексна. Анализа друштвене мреже посматра друштвене односе у 

терминима „чворова“ и „веза“. Чворови су индивидуални актери унутар мреже, а везе су 

њихови међусобни односи. Може да буде више различитих веза између чворова.22 

Друштвене мреже су групе међусобно повезаних појединаца који имају неки 

заједнички атрибут (обележје). Могу нпр. да воле исти спорт (спортска удружења) или да 

се баве истим послом (професионална удружења). На микронивоу, породице и групе 

пријатеља поседују карактеристике мреже. Међутим друштвена мрежа не мора да се 

посматра само као скуп повезаних појединаца већ постоји мало шире дефиниција. 

Друштвена мрежа је друштвена структура која је одређена друштвеним интеракцијама 

између индивидуа или појединаца, група, организација или комплетних друштава. Циљ 

друштвене мреже је одржање и јачање (веза) тако креираног скупа. 

 

Људи су друштвена бића, и ми уствари имамо потребу за друштвеним односима да би 

одржали здрав живот и психу. Друштвене мреже погађају ове основне потребе људи и не 

би требало да буде изненађење да су медијски сајтови и друштвене мреже толико популарне 

данас. 

Поред тога, друштвене мреже пружају корисницима многе могућности, на пример: 

 пружају платформу за упознавање нових људи и склапање пријатељства и ван 

државних граница. 

 омогућавају корисницима да се придруже групама које деле њихова 

интересовања и размишљања. 

 бесплатне су (али као што знамо „ уколико нема производа који купујемо ми 

смо производ“) 

 специјализовани форуми и платформе пружају велику мрежу потенцијалних 

послова код лица која траже запослење. 

 друге мреже попут Twittera су постале одличан начин да се брзо и директно 

добију вести из света. 

 било је само питање тренутка пре него што су друштвене мреже постале 

незаобилазни део у свакодневном пословању и маркетингу;23 

                                                           
22 Крстић С., (2018), Шта су друштвене мреже и чему оне служе, Еbook. 
23 McFadden C, (2018), A chronological history of social media, Ebook. 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://interestingengineering.com/a-chronological-history-of-social-media
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3.1 Настанак Друштвених мрежа 

Настанак, коришћење и развој Друштвених мрежа омогућила је појава: 

 интернета и рачунарских мрежа,  

 web 2.0 технологије,  

 друштвених медија и  

 друштвених софтвера.  

 

 

3.1.1. Настанак интернета и рачунарских мрежа 

Интернет је инфраструктура која повезује рачунаре путем телекомуникација. Настао 

је 1969. године када је псеудо – независна Агенција за напредна истраживачке пројекте 

(Advanced Research Projects Agency – ARPA) које је основала америчка влада при 

Министарству одбране Сједињених Држава у циљу развоја стратешких комуникација, 

финансирала малу групу рачунарских програмера и електронских инжењера да 

редизајнирају начин на који рачунари функционишу. 

Резултат ових напора био је ARPANET, прва рачунарска мрежа. ARPANET је 

замишљен као мрежа која је требало да обезбеди комуникацију војних лабораторија, 

владиних бироа и универзитета, на којима се реализују бројни пројекти од интереса за 

армију.  Током седамдесетих година ARPANET је постојано растао, да би 1975. у потпуности 

преузело Министарство одбране, претворивши га у садашњу DDN (Defense Data Network — 

DDN). Интернет, наследник ARPANET–a, обухватио је на десетине хиљада истраживача и 

студената, из приватног сектора и са универзитета, који су били повезани на ову мрежу 

преко рачунарских центара у својим институцијама. Седам година касније, Интернет је 

повезан са ARPANET/DDN мрежом и тако је настао NSFNET. Ова мрежа је у почетку 

окупљала углавном академске  институције широм Сједињених Америчких Држава, а 

прикључиле су јој се и NASA и друге државне агенције. Отприлике у исто време, 1978. и 

1979. године, ширио се и Usenet, конференцијски систем преко кога су (у почетку) студенти 

и професори америчких универзитета размењивали мишљења о разним стручним и 

неформалним темама. IBM је 1977. године основао BITNET, мрежу на коју је прикључио 

најпре универзитетске рачунаре из Сједињених Држава, а касније и из Европе (пројекат 

Earn) и других крајева света. 

Повезивање рачунара у мрежу је, наравно, било интересантно и комерцијалним 

организацијама које су се, током осамдесетих година, повезивале на разне начине. 

Национална фондација за науку (NSF) je 1990. године представила пројекат умрежавања 

разних организација и њихових постојећих мрежа, најпре на националном, а потом и на 

глобалном нивоу. Задатак је био да се повеже EARN, који је постојао у многим државама, 

JANET где је свако власник свог рачунара који је прикључен на мрежу и има неограничено 
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право да тај рачунар користи како жели и да на њему држи садржаје које он сматра 

потребним. То, даље значи да сваки власник рачунара самостално бира начин на који ће 

слати другима. Јула 1995. године процењено је да се Интернет састојао од 120.000 хост 

рачунара који повезују 40 милиона корисника посредством 70.000 мрежа. 

Историја Интернета почиње 1961. године са теоријом пакетног пребацивања. Те 

године је Леонард Клеинрок из MIT-a објавио први рад на ту тему у коме образлаже 

теоретске могућности рачунарског комуницирања коришћењем споре телефонске линије на 

бирање. Тако је настала прва мрежа широког подручја – WAN – ма колико имала ограничене 

могућности. Експеримент је показао да рачунари који раде у расподељеном времену могу 

лепо да раде заједно, да по потреби извршавају програме и претражују податке на удаљеној 

машини, али да је телефонски систем заснован на успостављању кола потпуно неадекватан 

те је потреба за увођењем система са пакетним пребацивањем потврђена. Прва апликација 

која је временом постигла велику популарност је е-mail, или електронска пошта, лансирана 

1972. године. Оригинални ARPANET је временом прерастао у Интернет. Интернет се 

заснива на новој идеји да ће постојати више независних мрежа од којих свака може бити 

произвољно дизајнирана, док је ARPANET предвиђао постојање једне мреже. Кључна идеја 

на којој се заснива Интернет је отворена архитектура умрежавања у којој се индивидуалне 

мреже могу дизајнирати и развијати независно, а свака може да има сопствени интерфејс 

који нуди корисницима и другим мрежама. Свака мрежа може да се развија независно, у 

складу са специфичним захтевима окружења и корисника мреже. Не постоје ограничења на 

тип мрежа која се може укључити нити на њену географску распрострањеност. NCP није 

могао да адресира мреже и машине које су изван ARPANET-а. Стога је морао да се начини 

нови протокол TCP/IP. 

Од оперативних система, UNIX је први уградио TCP/IP. Уградња овог протокола је 

неопходност која се намеће у развоју софтвера хоста. Сам ARPANET је 1.1.1983. прешао са 

NCP на TCP/IP. Сви рачунари су истог дана прешли на нови протокол. У исто време је 

ARPANET, који је 1990. године интегрисан у мрежу NSFnet. 

Најважнија мотивација за настанак ARPANET-а и Интернета је дељење ресурса у том 

тренутку, у периоду од 1972. до 1974. године, се пре свега мислило на трансфер датотека 

(FTP) и удаљено пријављивање (Telent) али је ипак e-mail, чији је формат спецификован 

1977. године остварио најшири утицај од свих иновација у овом периоду. За интернет је 

кључно да он није дизајниран за само једну апликацију већ је он једна општа 

инфраструктура над којом ће се рађати нове апликације (што је касније потврђено 

настанком WWW – World Wide Web 1993. године).24 

 

 

 

                                                           
24 Дамњановић М., (2017), Историјски развој интернета и рачунарских мрежа, Ebook, Рачунарски факултет 

Београд. 

https://raf.edu.rs/citaliste/internet/3623-istorijski-razvoj-interneta-i-racunarskih-mreza
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3.1.2. WEB 2.0 технологије 

Апликације и сервиси на Интернету подељени су (груписани) у три групе према 

времену настанка и могућностима које пружа. Тако данас разликујемо web 1.0, web 2.0, и 

тренутно актуелне web 3.0 технологије. 

Web 1.0 технологија је технологија преко које је био омогућена углавном само 

претрага и преглед садржаја и зато се и назива „read only web“. Среће се и израз „web pre 

1999“ што јасно говори и о преиоду у коме су биле актуелне. Међутим, сматра се да су Web 

1.0 технологије увеле коришћење Интернета као платформе за првобитне online заједнице 

јер су постојале одређене форме форума, система за размену порука, news групе... 

Web 2.0 технологије или „read – write web“ може да одговори на различите захтеве 

корисника. Поред прегледа садржаја, корисници могу да мењају или допуњују садржаје и 

међусобно да сарађују. Ове технологије су омогућиле коришћење Интернета као платформе 

за уређивање кориснички генерисаних садржаја (User Generated Content – UGC). 

Карактеристике кориснички генерисаног садржаја су: 

 индивидуални али и групни рад на развоју садржаја, 

 корсиници креирају, уређују и објављују садржаје и имају контролу над њима, 

 корисници у раду на садржајима остварују комуникацију и сарадњу, 

 подржане су разне врсте мултимедијалних садржаја као што су текст, 

илустрације, анимације, аудио видео садржаји... 

 рад на садржајима се реализује и ван уобичајене стручен праксе појединаца и 

институција, 

 садржаји су јавно доступни на webu. 

 

Фактори који мотивишу кориснике да креирају и уређују садржаје на Webu су: 

 технолошки – лако доступан приступ интернету и доступност софтверским 

алатима за креирање и уређивање разних врста мултимедијалних садржаја; 

 социјални – укључивање корисника разних узраста (годишта) и људска тежња 

ка интеракцијама; 

 економски – све ниже цене приступа Интернету, уређаја и програмских алата; 

 институционални – легална дистрибуција садржаја. 

 

Web 3.0 или „read write exectue web“ је тренутно у развоју и већ је увелико присутан. 

Другачије се зове и интелигентни или семантички web. Ове технологије подржавају 

међусобне интеракције рачунара преко интернета. Чињеница је да данас садржајима на 

интернету много више приступају рачунари (програми) него људи 
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3.1.3. Друштвени медији 

Нове технологије су довеле до великих промена у обављању пословања. Конкурентска 

предност предузећа се у таквим условима заснива на способностима развијања 

персонализованог макетинг програма и специфичних порука које су усмерене на прецизно 

дефинисане циљне групе и појединце. Успостављање процеса интеракције са потрошачима 

и њихово инетрисање у пословни процес затевају маркетинг микс који је фокусиран на 

континуирани развој односа са потрошачима и остварење дугорочног профита. 

Редефинисани маркетинг микс полази од стварних потреба и жеља потрошача које 

дефинишу заједно предузећа и потрошач. 

Окосница таквог маркетинг програма који је усмерен на успостављање дијалога и 

развијање односа са потрошачима представља директно и интерактивно комуницирање. 

Она се остварују не само између предузећа и потрошача, већ и између самих потрошача. 

Процес једносмерне комуникације је замењен новим, континуираним, фер и коректним 

дијалогом. Потрошач је активан чинилац таквог комуникационог процеса, који иницира и 

развија. Користи од интерактивног комуницирања су многобројне: Персонализација, 

конзистентност и непристрасност маркетинг поруке, боље коришћење медија, већа 

маркетинг прецизност, покривеност  аудиторијума, оперативна ефикасност, инегрисање 

комуникационих активности. Значајно место у миксу интерактивних медија која предузеће 

користи за преношење маркетинг порука заузимају такозвани друштвени медији. Они 

постају значајан начин на који људи комуницирају, остварују контакте, прате дешавања и 

повезују се са људима око себе.  

 

 

Извор: https://www.monday.rs/sr/drustveni-mediji/ 

Слика бр. 5: Друштвени медији 

https://www.monday.rs/sr/drustveni-mediji/
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Друштвени медији (Social media) се најчешће дефинишу као обиље нових извора 

online информација које се стварају, иницирају, циркулишу и користе од стране потрошача 

с намером да међусобно размењују информације о производима, маркама, услугама 

особеностима и специфичностима. Обухватају бројне веома разноврсне медије, као што су 

блогови од стране компаније спонзорисани одбори за дискусију, собе за четовање, мејл, веб 

– сајтовима и форми потрошача за рангирање производа и услуга, Интернет одбори у форми 

за дискусију, блогови (сајтови који садрже дигитални аудио, слике филмове или 

фотографије), друштвених мрежних вебсајтова.25 

 

 

3.1.4. Друштвени софтвер 

Друштвени софтвер користи се за било који web softver који подржава или потстиче 

групну интеракцију. То јест комуникацију између људи и њихову сарадњу на мрежи.  

Другачије речено друштвени софтвер представља скуп алата за комуникацију путем 

рачунара. Он нуди комуникацију између људи или група, давање повратних информација и 

стварање друштвене мреже. 

 

 

3.2. Историја и развој Друштвених мрежа 

Од почетка развоја друштвеног софтвера, развијен је и велики број више и мање 

познатих друштвених мрежа. Тренутно је на интернету заступљено друштвено умрежавање 

у свим сферама интересовања: образовање, хоби, посао, дружење, забава... 

Прва електрноска порука послата је 1971. године. Два рачунара између којих је била 

размењена порука били су један поред другог. А сам текст мејла је гласио „qwertyuiop“ 

BBS (Bulletin Board System) – сматра се првим колаборативним алатом доступним за 

персоналне рачунаре. Настао је 1974. године. Пвробитни BBS је омогућавао приступ само 

преко телефонске линије коришћењем модема. Корисници који се пријаве на систем могли 

су да извршавају неке функције као што су слање и пријем података, читање вести и 

размњеивање порука са другим корисницима. У почетку, на BBS систем је могао да 

приступи само један корисник у једном тренутку. Касније су уведени BBS системи са више 

телефонских линија који су нудили разговор уживо међу корисницима – чет. Рани BBS 

                                                           
25 Бојан П., (2010.), Друштвени медији као маркетиншки алат, Ebook, Нови Сад 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B8
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системи су били локални феномен јер се повезивање са корисницима који нису у истом 

месту наплаћивало преко телефонске линије као међумесни разговор. 

Исте године када и BBS настао је и Juznet (Usenet) – светски подељен дискусиони 

систем. Ралика измељу BBS и Juznet-a је недостатак централног сервера. Корисници су 

могли да читају и постављају поруке (чланци или објаве) у једној или више категорија 

(тематске групе). Преко Juznetа били су дистрибуирани и први web претраживачи који и 

данас постоје (Google и Yahoo). 

Geocities је настао 1994. године и један је од првих сајтова за друштвено умрежавање. 

Идеја је била да корисници креирају властите web-сајтове у једној од 6 категорија. 

Категорије су носиле назив једног од шест градова познатих по одређеним 

карактеристикама (Холивуд, Волстрит ...) 

Следеће године Theglobe.com је корисницима дао слободу да персонализују своје 

онлине искуство тако што им је омогућио објављивање властитог садржаја и интеракцију 

са другима који имају слична интересовања. 

AOL instant Messenger је лансиран 1997. године и популаризовао је размену инстант 

порука. 

Исте године се лансира и Six Degrees који омогућава креирање профила и додавање 

пријатеља. Док је Six Degrees омогућавала корисницима да креирају статичне профиле, 

LiveJournal мрежа је имала освежавање профила корисника. 

Развој и раст Интернета довео је 2000. године до појаве познате као Dot-Com Bubble 

што је доводи до пада тржишта акција и пропасти многих Интернет предузетника. 

Friendster који омогућава онлајн повезивање пријатеља лансиран је 2002. године. База 

корисника ове друштвене мреже је порасла на три милиона у току прва три месеца. То значи 

да је 1 од 126 тадашњих Интернет корисника имао налог на Friendsteru. Ова мрежа је била 

активна до 2015. године. 

MySpace је покренула компанија за Интернет маркетинг и прва верзија је кодирана на 

брзину за само 10 дана. MySpace је пуштен 2003. године и у почетку сматран је 

Фирендстеровим клоном. 

Током наредних година покренути су многи сајтови за друштвено умрежавање, као 

што су Linkedin, Tribe, Classmates, Netlog ... 

Facebook је лансиран 2004. године, првобитно као мрежа за повезивање студената са 

амричких факултета. Фејсбук је најпре пуштен на Харварду, где је више од половине од 

укупно 19.500 студената отворило Фејсбук налог у току првог месеца. 

Hi5  из 2005. године такође је још увек активна. 

Twitter је настао 2006. године пред крај фудбалског меча између Јапана и Данске за 

светски куп у фудбалу 2010. године, корисници Твитера су објављивали 3.283 твита у 

секунди. 
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Фејсбук је претекао MySpace по броју јединствених посетилаца у току једног месеца 

2008. године. Оба сајта су много популарнија од оригиналног Friendstera. Friendster има 

највише успеха у Азији, одакле добија 90% посетилаца. 

Још неке од актуелних друштвених мрежа су: Instagram, Google+, XING ... XING је 

актуелна пословна друштвена мрежа и једна је од ретких која наплаћује коришћење 

основних услуга. Основно чланство на страници је бесплатно али се наплаћује 

претраживање корисника одређених квалификација или слање порука. 

Треба поменути и источњачке друштвене мреже које су нама скоро непознате а које 

по броју корисника ни мало не заостају за друштвеним мрежама које су познате на нашем 

подручју: wibo.com (комбинација твитера и фејсбука), t.qq.com (копија твитера), renren.com 

(копија фејсбука), douban.com. 

 

 

 

 

У Србији, прве друштвене мреже јављају се 2006. године. Први сајт овог типа био је 

bleja.com. Током 2007. године почиње експанзија друштвених мрежа. 

Са могућношћу да се добије скоро тренутни одговор на било какав упит, друштвене 

мреже представљају одличан алат за комуникацију. У области образовања, друштвене 

мреже имају велики значај јер омогућавају широку лепезу материјала за учење, размену тих 

материјала и сарадничко учење. У области пословања, индивидуалци и организације преко 

друштвених мрежа добијају могућност проширења круга свог деловања широм света.26 

                                                           
26 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, (2017.), Друштвене мреже, појам врсте и 

развој, Ebook , Београд 

Слика бр. 6: Развој друштвених мрежа кроз историју 

Извор: http://www.androidmarket.rs/android-

vesti/prasak-drustvenih-mreza/ 

http://www.androidmarket.rs/android-vesti/prasak-drustvenih-mreza/
http://www.androidmarket.rs/android-vesti/prasak-drustvenih-mreza/
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3.3 Најзаступњеније друштвене мреже и њихове могућности у пословању 

Бити присутан на друштвеним мрежама више није ствар избора, већ је потреба за све 

оне који желе да свој бизнис подигну на виши ниво. Било да сте нови на тржишту или сте 

ту већ дуже време, потенцијал који са собом носи наступ и рекламирање на друштвеним 

мрежама, је нешто чему морате посветити своју пажњу. 

Интернет данас омогућава продају аранжмана и соба. Међутим мање од 10% 

организација у Србији које послују у туризму, користи интернет као средства промоције и 

продаје.  

На наредном графику можемо видети које су то најзаступљеније друштвене мреже 

данашњице. 

 

 

Са аспекта коришћења, график бр. 3. указује на следеће три друштвене мреже 

Facebook, YouTube и Instagram. Ове мреже са Twitter-ом имају значајну примену на 

пословном плану у односу на друге друштвене мреже .  

Ако обратимо пажњу на цифре, видећемо да  Facebook тренутно има око 2.3 билиона 

корисника, YouTube 1,8 билиона и Instagram билион корисника. Ово цифре су невероватн и 

овај број се само повећава. Колика је разлика у популарности ових доминантних мрежа од 

осталих може се сликовитије приказати наредном фотографијом. 

 

 

График бр. 3: 15 најпопуларнијих друштвених мрежа у 2018. 

години 

Извор: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/ 

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/


 

52 
 

 

 

 

Ова слика указује на значајан потенцијал друштвених мрежа у развоју било ког 

пословања. Промоција путем Facebooku и Instagramu и вођењем кампање на прави начин, 

тржиште постаје неограничено и нуди могућност да се производ или услугу на једноставан 

начин представи великом броју људи без било каквих ограничења (као што су на пример 

локација, године старости, занимање и друго).27 

Значај друштвених мрежа се огледа у следећем: 

 Број корисника - огроман број људи је на друштвеним мрежама. Половина 

становништва на планета користи једну од друштвених мрежа. Ни једно 

средство промоције не може ни приближно дати исти аудиторијум као 

интернет и друштвене мреже. 

 Висока таргетизованост – лако се долази до своје циљне групе а промоција се 

ради уз сегментацији тржишта. Пример: ако је  циљна група, група тинејџера 

из Новог Сада, врло лако се промоција усмери на њих, не губећи време и 

средства на остале делове друштва. Ово је велика предност у односу на 

класичне медије. Рекламе на националним телевизијама су прескупе, али се и 

                                                           
27 Ђурић З, (2018), Значај комуникације путем друштвених медија у хотелијерству, Ebook, Факултет за спорт 

и туризам, Нови Сад 

Слика бр. 7: Поређеје друштвених мрежа по броју корисника 

Извор: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/ 

https://www.wbsdigital.com/social-marketing
https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
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поставља питање њихове ефективности. Ту рекламу ће можда видети сви, само 

не тинејџери из Новог Сада. 

 Мерљивост – може се измерити и видети резултате сваке активности на 

друштвеним мрежама. Статистика нуди „тону информација“, треба их само  

анализирати и искористити. Да ли телевизија, после оглашавања плаћеног код 

њих, доставља извештај о томе колико је тачно људи видело ту пропагандну 

поруку и да ли су ти људи циљна група? 

 Приступачност и ниске цене – коришћење друштвених мрежа је потпуно 

бесплатно. Да би се ефекти пословног наступа повећали, морају се користити 

и плаћена  средства промоције, што је, у поређењу са другим медијима далеко 

јефтиније и приступачно је свима. 

 

Код промовисања производа и услуга основно је правило познавати потрошаче, 

односно циљну групу, и промоцију усмерити тамо где се они налазе. Данас највећи део 

корисника интернета бар једном у току дана посети неку од друштвених мрежа, а многи на 

њима утроше и по неколико часова дневно. 

Појавом паметних мобилних телефона људи су добили могућност да увек буду онлајн, 

па и на друштвеним мрежама. Корисници мобилних телефона најчешће користе интернет 

за преглед дневних вести, читање мејла, а највише за Facebook, Instagram i Twitter, и остале 

мреже на којима су активни. Оних неколико сати полако се претварају у 24 часа онлајн 

доступности дневно. 

Прилично је распрострањено мишљење да су на друштвеним мрежама углавном 

тинејџери и омладина, односно група која не привређује па самим тим нема своја новчана 

средства и нису озбиљни потрошачи, што апсолутно није тачно. Можда је тако било у првим 

годинама, али студенти који су пре 5 година користили Фејсбук више нису студенти и 

већина њих је економски независна. Ускоро ће доћи до поравнања у статистици између 

тинејџера и људи од 28 – 45 година. У не тако далекој будућности имаћемо и приближно 

исти број пензионера на друштвеним мрежама. 

Дакле, одакле год да су потрошачи, ма који година и интересовања, они су на 

друштвеним мрежама. Било да су то тинејџери, студенти или пензионери, наћи ћемо их на 

друштвеним мрежама. 

Закључак је да ће инвестирање у промоцију и наступ на друштвеним мрежама 

засигурно донети резултате (ако се ради на прави начин и дефинитивно је много 

исплатљивије, а и много јефтиније, од промоције у осталим класичним медијима (штампа 

и телевизија).28 

 

 

                                                           
28 Стојковић М., (2016.), Примена Друштвених мрежа у туризму и угоститељству, Ebook, Ниш 
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4. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА НА КОНКУРЕНТНОСТ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

СОКОБАЊЕ 

 

Резултат или последица конкурентности јесте напредак унапређење или побољшање 

постојеће позиције или стања у ком се одређени привредни субјект, систем или друштво у 

целини налази. Конкурентност, која се може сматрати и међусобним надметањем, 

доприноси подизању квалитета на виши ниво, одрживости и унапређењу положаја на 

тржишту. 

Па самим тим мерење и унапређивање конкурентности туристичке дестинације 

представља пут успеха, развоја и опстанка у данашњем пословању где је конкуренција све 

немилосрднија. На  конкурентност утиче велики број фактора, а један од њих су и 

друштвене мреже. Друштвене мреже представљају средство унапређења пословања и 

конкурентности. 

 

 

4.1. Зашто користити друштвене мреже за развој туристичке дестинације 

Сокобање 

Интернет данас продаје туристичке аранжмане и собе. Међутим, мање од 10% 

домаћих организација, агенција и хотела користи интернет у свом пословању, као што смо 

већ поменули.  

Са аспекта туризма, значај друштвених мрежа је велики, пример можемо видети у 

таблеи бр. 6.: 

Tabela br. 6: Navike turista kod kupovine turističkog proizvoda nekada i sada 

Како су туристи некада бирали 

дестинацију: 

А како то чине данас: 

 Брошура и каталози 

 Телевизија 

 Радио 

 Google 

 Facebook, Tviter, Instagram 

 Youtube 

 Блогови и портали 

 Телевизија 

 

Како су туристи некада бирали туристичку 

агенцију: 

А како то чине данас: 

 Од агенције до агенције 

 Жуте стране 

 Часописи, радио и тв огласи 

 Од сајта агенције до сајта агенције 

 Google 

 Facebook 

 По коментарима туриста на интернету 

 

Како су туристи некада бирали хотел: А како то чине данас: 
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 Од хотела до хотела у дестинацији 

 У туристичким агенцијама 

 По препоруци 

 Часописи, радио и тв реклама 

 Google  

 Facebook, Instagram, tviter 

 Trip Advisor 

 Booking.com 

 
Izvor: http://milanstojkovic.com/ebook.pdf 

Из табеле се јасно види да без употребе интернета и друштвених мрежа конкурентно 

учешће на тржишту и долазак до потрошача је данас практично незамислив. 

Утицај друштвених мрежа може бити јако велики и изутетно позитиван и користан. 

Велики је број начина на које друштвене мреже могу допринети унапређењу пословања 

туристичке дестинације. Навешћемо неке од њих. 

Промоција - без ње у туризму као и у другим сверама пословања нема успеха. 

Друштвене мрже пружају толико простора што се тиче промоције јер сте практично стално 

у контакту са онима који вас прате, а уз одређену новчану надокнаду можете рекламирати 

своје производе код људи који нису ваши пратиоци али на неки начин представљају вашу 

циљну групу.  

Колико год неки туристички производ био добар, уколико није познат потрошачима  

исто је као да га нема. Можете имати сјајне идеје, иновације, нове садржаје и 

инфраструктуру али док год циљна група корисника не зна за то, нема никакве користи. 

Друштвене мреже су идеалне за овакве ствари јер путем њих можете стално информисати 

и обавештавати своје кориснике о свим новинама на којима радите али и о квалитету којим 

већ располажете. 

Стварање имиџа и бренда – преко друштвених мрежа градите имиџ свог производа 

и своје фирме по коме желите да вас ваши потрошачи препознају. Добрим интернет 

кампањама и интересантним постовима се ради на одржавању и унапређивању тог имиџа и 

стварању бренда. 

Ширење домаћег и страног тржишта -  пошто интернет и друштвене мреже немају 

граница, своју посао можете без проблема ширити ван граница своје земље или на 

територије које су вам до сада биле удаљене и тешке за покривање у смислу маркетинга.  

Проналажење нових партнера и квалитетнијих потрошача – нису сви 

потенцијални потрошачи у туризму исти. Пословање у многоме зависи од структуре група 

које имате јер према њој се формира и структура смештаја као и варијабилни трошкови. 

Наравно ту су и разлике у ванпансионској потрошњи, као и платежна моћ. Тако ће вам неке 

групе по истој цени доносити већи профит. Стална потрага за новим партнерима и 

могућност селекције група гостију са којима се сарађује пружа сјајне могућности напретка 

и повећања цена. Јер је познато да ако потражња за нечим расте и цена може да иде горе.  

Друштвене мреже су одлично оружије у овом погледу. Са једне стране ширењем своје 

рекламе која на тај начин може доћи до нових потенцијалних партнера. Са друге стране, 

проналажење контака уз помоћ претраживача. Јер претрагом друштвених мрежа можемо 

http://milanstojkovic.com/ebook.pdf
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доћи до потенцијалних група корисника. Као пример, претрагом спортских клубова, 

пензионерских удружења, синдиката, планинарских удружења, удружења грађана и тако 

даље. Отвара се могућност контактирања великог броја циљних група потрошача. 

Друштвене мреже за угоститеље са приватним смештајем и апартманима 

представљају велику предност. Они им служе као сајт преко кога се раде резервације. Битно 

је да код израде оваквог профила на пример на Фејсбуку оне направе страницу а не класичан 

лични Фејсбук профил јер то није дозвољено правилима Фејсбука на која се пристаје када 

се направи профил. Ради лакше претраге у имену странице углавном се постављају кључне 

речи које би корисник могао да унесе ако на пример тражи приватни апартман у Сокобањи. 

Па у именима обично стоје речи Сокобања, смештај, апартмани, вила и тако даље па тек 

онда име објекта или угоститеља. 

 

Одржавање контакта са гостима – Одржавање контакта са корисницима и 

партнерима (вођама и организаторима група), је једна од најбитнијих ставки у туризму. 

Када говоримо о партнерима који доводе групе гостију није довољно само остварити добар 

утисак, упознати људе па чак и спријатељити се са њима, и на тај начин остварити њихову 

лојалност. Јако је битно увек одржавати контакт и добар однос са овим појединцима. 

Наравно битан је и однос са свим индивидуалцима који одаберу баш вас за своју туристичку 

дестинацију и одмор. Друштвене мреже представљају значајно средство за комуникацију. 

Брза комуникација, размена неколико порука прави велику разлику. Па чак и неке поруке 

које се односе на све ваше пратиоце завршавају овај део приче. (Слика прве јутарње кафе у 

башти хотела уз текст „добро јутро“ и слично). У туризму су људи и везе са људима све.  

Држање конкуренције на оку и трагање за идејама и иновацијама – ово је ои 

одличан начин да се прате конкуренти, њихово стање, напредак, иновације, цене, пакети 

понуде и слично. Да би био конкурентан јако је битно што боље знати своју конкуренцију, 

Слика бр. 8: Пример профила за приватни смештај у 

Сокобањи 

Извор: https://www.facebook.com/ApartmaniKalinovica/ 

https://www.facebook.com/ApartmaniKalinovica/


 

57 
 

ове мреже су сјајан начин за то. Потрага за новим идејама и иновацијама је такође нешто 

што друштвене мреже пружају, увек можете гледати и пратити профиле неких јачих и 

развијенијих туристичких објеката и организација у земљи и иностранству, и покушавати 

да примените или преузмете неке ствари које су се код њих показале као погодак. Колико 

год добро радили и колико год сте иновативни увек можете наћи нешто што ће додатно 

унапредити ваше пословање. 

Брзе акцијске понуде са промо ценама – с времена на време у туризму ће се десити 

да због неког проблема у последњем тренутку (10 дана пре резервисаног термина), дође до 

отказа групе или великог смањења бројног стања или се једноставно гости не појаве. 

Туристички објекти немају већи губитак него када у сезони држе празне собе. Зато су брзе 

реакције са акцијским понудама и промо ценама јако битне како би се брзо дошло до нових 

гостију, а друштвене мреже представљају сјајан начин брзе рекламе и ширења овакве врсте 

информација. Овде се обично праве пакети који у цену укључују још неке додатне 

атрактивне услуге које би у кратком року привукле потрошаче. Тако да интересантне слике 

и снимци које на друштвеним мрежама прате овакву понуду значе пуно. 

 

 

Усмеравање ка циљним групама – могућност да се са фокусира на одређени реон 

или структуру гостију је велика предност друштвених мрежа у туристичком пословању. 

Такође се одлично употпуњује са претходном ставком акцијских понуда, јер морамо знати 

где те понуде желимо да пласирамо. Тако на пример ако је врста понуде, свечана вечера 

поводом прославе 8. марта програм ће се појављивати само у кругу града и ближе околине. 

Извор: https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/ 

Слика бр. 9: Пример акцијске понуде преко друштвене мреже 

https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/
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Уколико је у питању тродневни аранжман за дочек Нове године понуда ће се појављивати 

на регионалном нивоу у ниже укључити Бугарско подручије које је познато као емитивно 

за овакву врсту услуга. Уколико је пакет који се рекламира намењен рехабилитацији у јесен 

понуда би могла да се односи на популацију у држави преко 60 година. Уколико је у питању 

адреналинско авантуристички пакет понуда би могла да се односи на државу и популацију 

од 18 до 60 година. И сличан начин фокусирања на циљне групе одређених пакета и 

програма у туристичкком пословању који пружају рекламе преко друштвених мрежа. 

Има још пуно начина на које друштвене мреже могу допринети развоју туристичке 

дестинације. Као што су позитивне рецензије, хаш таг места, умрежавање са сајтом 

организације и установа тако да се повећава и попларност сајта, орјентисање реклама на 

групе људи које претражују сличне појмове туристичком пакету који ми нудимо и пуно 

других ствари које чине друштвене мреже неизоставним у озбиљном туристичком 

пословању. 

 

 

 

4.2. Фејсбук као средство унапређивања конкурентности туристичке 

дестинације Сокобање 

 

4.2.1. Фејсбук (Facebook) 

Фејсбук веб-сајт који служи као сервис за друштвену мрежу. Почео је са радом 4. 

фебруара 2004. године. Овај интернет сајт, на који се свако може регистровати, налази се у 

власништву истоименог предузећа (Facebook, inc.) које и управља њиме. Његови корисници 

се могу придруживати у мреже које су организоване по градовима, радним местима, 

школама и регионима, како би се повезали и комуницирали с другим људима. Такође, људи 

могу додавати пријатеље, слати им поруке, а могу и постављати нове податке у своје 

профиле. 

Марк Закербер је написао Фејсмеш, претечу Фејсбука 28. октобра 2003. године, док је 

похађао Харвард као студент дурге године. Према Кримсону, сајт се могао упоредити са 

Хот ор нот, а користио је фотографије прикупљене из онлајн Фејсбука девет кућа, 

постављајући једну поред руге, истовремено тражећи корисницима да сами одаберу 

згоднију особу. Да би ово постигао, Закерберг упада у заштићено пордучје рачунарске 

мреже Харварда и копира приватне слике из харвардских домова. Харвард у то време није 

имао студентски директоријум са фотографијама и основним информацијама. Фејсмеш је 

привукао 450 посетилаца и 22.000 прегледа фотографија на мрежи само у прва четири сата. 

Годину дана касније Закерберг је вођен идејом Фејсмеша покренуо Фејсбук из своје собе 

на колеџу. 



 

59 
 

Facebook је 2012. године добио свог милијардитог корисника, а исте године, први пут, 

у међународном туризму учествовало је преко милијарду туриста. Facebook је глобално 

најмасовнија друштвена мрежа. Немати данас Фејсбук профил готово да је исто и као 

немати личну карту, а популарни „фејс“ знају сви да користе, од најмлађих до пензионера. 

Facebook је изузетно јако маркетиншко средство па се често користи у пословне и 

пропагандне сврхе. 

 

4.2.2. Фејсбук као средство промоције туристичке понуде 

Постоје нека правила која прописује ова друштвена мрежа а која на домаћој и 

регионалној „туристичкој Фејсбук сцени“ поштује мали број организација.  

Да би сте користили Фејсбук морате имати отворен профил на истом. Ту се 

подразумева отварање вашег личног профила, са вашим именом и презименом. Отварање 

профила који представња неки угоститељски објекат (хотел, пансион, ресторан, бар), 

туристичку агенцију или организацију није дозвољено по правилима Фејсбука (као што смо 

већ поменули раније). Фејсбук има системе којима проверава веродостојност и регуларност 

сваког профила, али као што сви знамо то им баш и не иде од руке у пракси. Проблем у овој 

причи је што на овај начин несвесно или свесно долази до обмањивања својих клијената и 

потрошача. (Додавање непожељних особа на лични профил верујући да се додаје одређена 

организација – лажни профили). Пословни Фејсбук профили не постоје. Пословне странице 

се отварају са лични профила и могу имати више администратора, и између ових страница 

и личних профила има битних разлика пре свега, странице не добијају информације, слике 

и обавештења о својим пратиоцима и не могу да приступе личним подацима својих 

пратилаца, већ можете само послати позив за лајковање странице. На овај начин нико не 

може гледати личне податке одређене особе „скривајући се иза пословне странице на 

Фејсбуку“. Дакле, профили се не могу користити у пословне сврхе. 

Слична злоупотреба постоји и са групама на Фејсбуку које такође не би требало да се 

користе у пословне сврхе. Групе се могу злоупотребити на тај начин што више није 

потребно некога позвати да се учлани у групу, већ га једноставно сами убацујете, он добија 

обавештење (нотификацију) која често може проћи неопажено, што је опет врста обмане. 

Једино адекватно место за промовисање ваше туристичко – угоститељске понуде је 

Фејсбук страна (Facebook Page). Где је промовисање пословних понуда у складу са 

правилима Фејсбука. Фејсбук страну треба одабрати и због тога што претраживачи као што 

је гугл, индексирају Фејсбук стране, али не и профиле. Често ће се Фејсбук страна наћи на 

бољој позицији у резултатима претраге него сајт хотела. Исто тако све Фејсбук стране се 

могу прегледати без потребе да се неко улогује на Фејсбук. Дакле и када неко нема Фејсбук 

он може наћи вашу понуду, најчешће путем гугла. Најбитнија предност стране у односу на 

профиле и групе је могућност коришћења најјачег маркетиншког оружја на Фејсбуку – 

плаћено оглашавање. Уколико се не бавите плаћеним оглашавањем на Фејсбуку сигурно 

је да не користите ни 2% могућих ефеката од наступа на овој друштвеној мрежи. Фејсбук 
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страна за разлику од профила вам такође пружа фантастичну аналитику, која је злата вредна 

ако се њене информације користе правилно. 

Број лајкова који пословна страница има није увек приоритет ка коме мора да се 

стреми. Јер прикупљање великог броја лајкова веома се разликује од придобијања правих 

фанова вашег бренда. На крају дана није битно колико лајкова има ваша страна већ да ли се 

тим људима стварно свиља ваша услуга и ваш бренд. Или су страницу само лајковали јер 

им је неко послао захтев. Битан је квалитет фанова, односно, колико су привржени вашем 

бренду, колико су заиста заинтересовани за оно што та страница представља. Такви 

квалитетни  фанови стварно бити заинтересовани за оно што постујете и нудите, погледаће 

и прочитати скоро сваки статус на вашој Фејсбук страни, лајковати, делити (шеровати) или 

коментарисати. То су они који ће ваше понуде послати мејлом пријатељу или позвати своју 

драгу особу и обавестити је о томантичном викенду за двоје по екстра цени. Оно ка чему се 

стреми је реалан гост који ће доћи и користити услуге а не цифре на друштвеној мрежи. 

Квантитет јесте битан али не и пресудан, квалитет је оно што увек прави разлику то важи и 

за људе који лајкују вашу страницу. Треба формирати циљне групе вашег пословне 

странице и стремити да се на страницу привуче тај тип људи. 

Само потрага за новим фановима по некада није приоритет. Много битније од тога је 

фокусирати се на приврженост постојећих, наравно то не значи да не треба тежити ка већем 

броју нових фанова. Колико је неко привржен може се видети кроз број лајкова, дељења и 

коментарисања статуса и објава. Да се постигао жељени ниво привржености фан базе, пре 

свега информације које се деле морају бити од помоћи (правило је 80% корисног садржаја, 

20% промоције), мора се увидети шта пратиоци очекују па према томе и базирати одговоре 

и материјал. Такође битно је држати црту занимљивости и духовитости. Постови морају 

покренути жељу потенцијалних потрошача према ономе што се нуди. 

 

 

Фотографије и видео клипови једноставно привлаче много више пажње људском оку 

од обичног текста. Па би треабли да се трудите да у ваше понуде и објаве убаците што 

занимљивије садржаје. Такође  постови са сликама или видео записима Фејсбук је дао већи 

Слика бр. 10: Пример понуда за прославу 8. марта на друштвеној мрежи 

Извор: https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/ 

https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/
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домет на вашој страници од само текстуалних постова. Тако ће пост са сликом допрети до 

30% фанова, а пост са видео записом до чак 50%. Показало се да корисници воле кратке 

видео клипове и да њих радије погледају до краја, клипове до 45 секунди. 

Све мање тинејџера користи Фејсбук, што се мора имати на уму уколико су они циљна 

група. Како све већи број старијих људи отвара Фејсбук профиле, тако тинејџери беже са 

ове мреже. Али не бришу своје профиле. Само су мање активни. 

Треба користити анкете и сакупљати мишљења фанова. Редовно пратити шта гости 

пишу о објекту на разним онлине серверима, па на основу тога постављати и питања која 

ће помоћи да се поменути проблеми реше. Увек ослушкивати шта гости причају, треба бити 

гладан тих информација. Ово је такозвани feedback, и те информације ће чинити  репутацију 

и имиџ фирме, а репутација је  највреднија нематеријална имовина. Не треба чекати да неко 

други одговори на питања фанова јер ће их онда и неко други угостити. 

Reach на Фејсбуку означава број људи до којих је стигла објава коју сте поставили на 

страници. Објаве на Фејсбук страници углавном никада неће видети сви фанови те 

странице. Може се изразити и у виду процента, који представља број људи који је видео 

објаву у односу на број фанова. Reach, је постао битнији јер Фејсбук одређује на основу 

разних параметара и активности самих корисника које ће објаве приказати а које не. Фејсбук 

је развио свој софистицирани алгоритам који одређује шта ће се сваком кориснику 

приказивати на основу његових склоности и интересовања.  Из овог произилази да страница 

мора бити занимљива и корисна са материјалом који ће заинтересовати ваше фанове. Јер 

уколико они не реагују лајковима, кликовима и шеровима, Фејсбук ће временом 

окарактерисати вашу страницу као „Досадну“ и ваше објаве ће се временом приказивати у 

све мањем и мањем броју фановима ваше странице. Интеракција фанова са објавом је дакле 

најбитнија за већи reach објаве. Органси Reach је онај који објава добије природним путем, 

без додатног плаћања, док плаћени Reach означава број људи који су објаву видели 

плаћеним оглашавањем. 

Аналитика коју пружа Фејсбук страница је једна од најбитнијих предности страница 

у односу на профиле и групе. Ако знате како да их гледате и пратите ови подаци могу бити 

јако корисни у пословању. 
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Како искористити ове податке? Треба пронаћи периоде када је страница имала велики 

скок у новим фановима и време када је страница имала најмањи прилив нових фанова, а 

затим проверити у објавама шта је објављивљивано и у једном и у другом периоду. Велика 

је вероватноћа да су објаве у периоду када је добијен велики број навих фанова имале знатно 

већи reach и биле популарније код постојећих фанова на страници. Треба, дакле, наставити 

са постављањем таквих објава (по том шаблону) и супротно – максимално смањити тип 

објава који је ишао у периоду најмањег прилива нових фанова. 

Код постављања огласа јако је битно како ће оглас изгледати и шта ће у њему писати. 

Изглед и садржина огласа морају најпре испунити правила Фејсбука за огласе а затим бити 

стриктно кројени за циљну групу која је претходно одабрана. Landing Page, је такође битна 

јако битна страна код формирања огласа представља одредишну страницу на коју корисник 

иде када клкне на ваш оглас. То може бити ваш сајт, ваша Facebook страница, неки видео 

клип или било која страна коју одаберемо. Најчешће је то сајт на коме се налазе детаљније 

информације о понуди која се промовише. Од квалитета Landing strane често зависи успех 

огласа. 

Постоји више врста Facebook огласа, зависно од циља који желите оглашавањем 

постићи. Можемо их поделити у 3 категорије: 

1. Awarness: 

 Промоција одређене објаве на вашој страници; 

 Промоција ваше стране (за прикупљање фанова); 

 Промоција усмерена на локалу ка особама које су недалеко од вас (идеално за 

ресторане, кафане, клубове, баорве и туристичке агенције). 

Извор: https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/insights/?section=navOverview 

Слика бр. 11: Аналитика фејсбук странице 

https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/insights/?section=navOverview
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2. Consideration: 

 Промоција усмерена на кликове како бисте добили што већу посећеност на 

сајту; 

 Више преузимања ваше Андроид или iOS апликације; 

 Промоција дешавања. 

 

3. Conversion: 

 Повећање конверзија на сајту (нпр. више попуњених формулара за 

резервацију); 

 Већа интеракција корисника са вашом апликацијом; 

 Промоција одређене понуде; 

 Огласи који приказују производе из производног каталога. 

Facebook није бесплатан. Јесте уколико се користи за повезивање са пријатељима, 

забаву, игрице и чет. Међутим, уколико нешто желите да продате преко Фејсбука морате 

ставити руку у џеп. 

То неће бити проблем када схавтите колико Фејсбук оглашавање може бити ефикасно 

и колико ћете нових туриста добити захваљујући овим активностима. Према 

истраживањима специјализованог сајта emarketer.com, Фејсбук оглашавање пружа највећи 

ROI (return Of Investment) у туризму у поређењу са свим осталим друштвеним мрежама. 

Facebook огласи су тренутно најефикаснији и најисплатљивији начин промоције у туризму. 

Сви су на Фејсбуку. То је најпопуларнија друштвена мрежа на свету. Ваши 

потенцијални гости и туристи се налазе на овој мрежи, а Фејсбук зна све о њима – ког су 

пола и узраста, где живе, да ли су запослени, да ли воле да путују, каква интересовања, 

склоности и навике имају, да ли су у вези или не и још много тога. Све те информације су 

и вама на располагању као оглашивачу и зато је Фејсбук, између осталог, вероватно најјача 

маркетиншка платформа у свету.29 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Стојковић М., (2016.), Примена Друштвених мрежа у туризму и угоститељству, Ebook, Ниш 
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4.3. Инстаграм као средство унапређивања конкурентности туристичке 

дестинације Сокобање 

 

4.3.1. Инстаграм (Instagram) 

Инстаграм (Instagram) је бесплатна апликација која својим корисницима омогућава 

обраду и дељење фотографија на друштвеним мрежама као што су Фејсбук, Твитер итд. 

Путем андроид и iOS платформе. 

Инстаграм је креиран и покренут у октобру 2010. године. У априлу 2012. Фејсбук је 

купио Инстаграм за отприлике једну милијарду америчких долара. Онлајн сервис је веома 

брзо придобио велику популарност, са више од 100 милион активних корисника у фебруару 

2013. Пвобитно је био намењен само за уређаје попут Ајфона и Ајпеда. У априлу 2012. је 

постао доступан и за уређаје са Андроид оперативним системом. 

 

4.3.2. Инстаграм као средство промовисања туристичке понуде 

Са маркетиншке тачке гледишта. Инстаграм може бити одлично средство за 

повезивање са купцима, као и за изградњу имиџа или бренда. Наравно, све зависи који део 

привреде је у питању, али нема сумње да од туристичке индустрије, укључујући и 

угоститељство, не постоји боља делатност за коришћење свих потенцијала Инстаграма. 

Пре него што се постави прва фотографија на Инстаграму, треба добро осмислити 

какав тип фотографија ћете делити са осталим корисницима и какву ће поруку слати ваш 

бренд, другачије речено потребно је прво направити стратегију садржаја.  

За почетак треба идентификовати потенцијалне пратиоце. Један од начина да се 

пронађе ова почетна група је да се погледају налози својих конкурената и њихови пратиоци. 

Затим пратећи шта њихови пратиоци највише лајкују и шерују, можемо створити план какав 

би садржај заинтригирао и нашу циљну групу.  

Када се придобије одређени број пратилаца, поставља се следеће питање: 

 Какве се фотографије највише допадају нашим пратиоцима? 

 Какве ће фотографије највероватије бити шероване? 

 Шта ће „натерати“ пратиоце да шире добар глас о нашем бренду (хотелу, 

ресторану, дестинацији). 

Након што се пронађе права стратегија, и број пратилаца крене да се повећава. Треба 

сву пажњу усмерити на фотографије и причу коју оне причају. Можда и у сарадњи са 

професионалним фотографима. Битно је увек избацивати слику убрзо након што је она 

сликана, не чекати недељу дана, и избегавати претерано обрађивање јер су се људи полако 

презаситили фотошопа и ефеката. Инсаграм у сваком случају нуди велику количину 

додатних опција за улепшавање слике. Треба се потрудити да свака фотографија на 
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Инстаграму прича неку своју причу. Од скоро се на инстаграму могу користити и кратки 

видео клипови што такође представља потенцијал у промотивним активностима 

туристичко-угоститељског сектора...  

Користити хаштагове, као и на Твитеру, корисници Инстаграма могу користити 

хаштагове како би пронашли фотографије о теми која их тренутно занима. Зато је изузетно 

битно да гористите две вресте ових ознака: хаштаг који носи назив вашег бренда и уопштене 

хаштагове, који су релевантни за вашу понуду. Као пример ако се у вашем 

хотелу/дестинацији организује неко дешавање користите бар ове две ознаке: #називхотела 

и #називманифестације. Хаштагови се могу користити за брендирање. Такође ако користите 

хаштагове даћете већу видљивост свом садржају, а ако користите праве хаштагове добићете 

и боље реакције на ваше садржаје. 

 

 

 

Постоје алати за праћење хаштагова на Инстаграму: Iconosquare, Gramfeed, 

Hashtracking, Postplanner и слични они вам пружају могућност за претрагу корисника или 

хаштагова на Инстаграму. Поред тога што проналазе све хаштагове везане за неки појам 

неки од њих их могу поређати по популарности. Наведени алати могу бити одличне 

смерница у прављењу стратегије за оглашавање одређеног програма или бренда. 

Као и на свим друштвеним мрежама, треба бити интерактиван, занимљив, иновативан  

и користан. Још једна јако битна опција је „Add to your Photo Map“. Означавање локације на 

фотографијама може креирати потпуно нови ниво интерактивности са пратиоцима и 

изузетно је корисно.  

Слика бр. 12: Пример коришћења хаштагова 

Извор: https://www.instagram.com/explore/tags/budva/ 

https://www.instagram.com/explore/tags/budva/
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Јасно је да инстаграм не одговара подједнако свим компанијама и организацијама, али 

је сигурно и да у туризму његова примена може бити најшира и најмаштовитија. 

 

 

4.4. Твитер као средство унапређивања конкурентности туристичке 

дестинације Сокобање 

 

4.4.1. Твитер (Twitter) 

Твитер (Twitter) је бесплатна друштвена мрежа и миkrо-блог алат који омогућава 

својим корисницима да читају туђе, и шаљу своје микро-текстуалне уносе, такозване 

tweetove. 

Регистровани корисници могу читати и слати своје твитове док их они који нису 

регистровани могу само читати. Корисници могу приступити сервису путем web странице, 

смса или мобилних апликација.  

Твитер је направљен у марту 2006. године. Сервис је брзо стекао међународну 

популарност са више од 100 милиона корисника који су у 2012. години објавили више од 

340 милиона твитвоа дневно. 

 

4.4.2 Твитер као средство промоције туристичке понуде 

Свет туристичке делатности је увелико на Твитеру, од појединаца, стручњака, 

саветника, студената, па до туристичких организација и великих хотелских ланаца. Свакако 

да је Фејсбук и дање најпопуларнија друштвена мрежа, међутим и Твитер има све више 

корисника, док је у неким земљама света Твитер и популарнији од Фејсбука. 

Твитер је полако такође постао визуално богата друштвена мрежа, која поред текста 

може да шерује и фотографије, видео симке па чак и тагује кориснике на фотографијама. 

Све ово је од великог значаја за промоцију туристичке понуде преко ове мреже.  

И поред помака, видљиво је да туристичка привреда не користи нарочито Твитер и 

има одрељену одбојност према овој мрежи. Међутим, чак 39% корисника Твитера користи 

ову друштвену мрежу на дневном нивоу што је и више него довољан разлог зашто би се 

требало позаабавити Твитером. 

Основне комуникације на Твитеру су: 

 Follow / Unfollow твитови свих корисника који се прате чиниће тајмлајн. 

 Сваки твит се  може лајковати или ретвитовати. 

 DM – Direct Message, слање приватних порука другом кориснику. Могуће само 

између корисника који се међусобно прате. 
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 Mention или @korisničkoime – када се неко помиње у твиту. 

 Хаштаг # - Стављањем # испред неке речи добија се линк, којим се могу 

категорисати твитови по разноразним категоријама. Слично као код 

Инстаграма. 

Код пословне комуникације на Твитеру, не постоје странице као код Фејсбука тако да 

је дозвољено направити профил који ће носити назив хотела, дестинације, агенције или 

ресторана... Оно на шта треба обратити пажњу је начин пословне комуникације на овој 

друштвеној мрежи. Треба бежати од превише формалног начина комуникације. Људи на 

Твитеру воле непосреднији однос, па не треба бежати од тога. Показати људске особине. 

Као и код других друштвених мрежа у туристичком пословању према почетка коришћења 

треба добро осмислити стратегију свог наступа. 

Неколико основних корака које треба пратити у промоцији своје туристичко-

угоститељске понуде су: 

 Попунити свој профил до краја. Ово је нешто што је основно, и без овога вас 

на Твитеру неће схватити озбиљно. 

 Осмислите своју стратегију комуникације са осталим корисницима. 

 Осмислите стратегију садржаја (мање промотивног, а више корисног 

сасдржаја) 

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

повезани са овом делатношћу. 

 Запратите конкуренцију, и њихове најверније пратиоце. 

 Потрудите се да имате континуитет у твитовању, (твитовати намање једном а 

највише пет пута дневно). Ретвитујте један или два твита дневно. Правите паузе 

између својих твитова минимум по сат времена. 

 Гугл индексира твитове па је добро да користите и одређене кључне речи док 

твитујете 

 Постављајте линкове ка свом сајту. На сајту, са друге стране поставите 

такозвани twitter feed и дајте до знања посетиоциам да сте активни и на 

Твитеру. 

 Будите корисни својим пратиоцима уз помоћ својих твитова. 

 Комуницирајте, 

 Питајте људе за мишљење, 

 Правило 4-1-1 (за сваки промотивни твит који поставите морате одговорити на 

бар један твит и ући у интеракцију са бар још 4 твита. 

 

Твитер утицај подразумева да те особе могу својим твитовима, сугестивно приволети 

остале кориснике на неку акцију, промену мишљења, куповину производа и слично. Треба 

посматрати ове Твитераше као новинаре који ће у медијима описати своје искуство у вашем 

објекту/дестинацији. У свету многи водећи угоститељски објекти су овај начин промоције 
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препознали и „знаменитијим“ корисницима Твитера дају бројен погодности и попусте, 

бесплатне боравке и слично. Уложено се вишеструко врати. 

Што се тиче корисничког имена, односно Твитер надимка. Треба се потрудити да се 

одабере корисничко име које ће бити лако памтиљиво и које ће већ на први поглед говорити 

нешто о вашој понуди. То је ваш Твитер бренд.30 

 

4.5. Youtube као средство унапређивања конкурентности туристичке 

дестинације Сокобање 

 

4.5.1. Youtube 

Youtube је популарна мрежна услуга за размену видеозаписа на којој корисници могу 

постављати, прегледавати и оцењивати видеозаписе. За постављање садржаја потребна је 

регистрација, док за прегледање није. Осим садржаја који није примеран за особе млађе од 

18 година. Према правилима коришћења, корисници могу постављати властите оригиналне 

снимке за које имају допуштење власника ауторских права, а забрањено је постављање 

порнографског садржаја, насиља, садржаја који подржава криминалне радње, садржаја с 

циљем срамоћења, клевете и рекламе. Youtube задржава право на коришћење, преправку и 

брисање постављеног материјала. 

Youtube је основан 2005 године. Google га је откупио 2006 за 1.65 милијарди долара. 

 

4.5.2. Youtube као средство промоције туристичке понуде 

Већина туриста пре него што изврши резервацију, прегледа више од сат времена видеа 

на Youtube – у. Видео је све популарнија форма садржаја на интернету, а Youtube је и даље 

најпопуларнија платформа за постављање и дељење видео садржаја. 

Иако Youtube није класична друштвена мрежа, већ више сервис за постављање видео 

садржаја, веома је битан за сваку озбиљнију онлајн маркетинг промоцију у туризму. Двоје 

од три туриста гледа туристичке видео клипове када размишља о путовању. 

Youtube је други највећи претраживач на свету после Googla. Рангирање је веома 

битно као и код осталих претраживача. Најбитнији фактори који утичу на рангирање 

резултата су релевантност (са термином претраге), датум постављања (старост снимка), 

број прегледа и рејтинг (однос оцена „палац горе“ и „палац доле“). 

За сваки видео који унесете добро размислите за коју кључну реч желите да се 

рангирате што боље (изаберите по једну кључну реч/фразу по видео клипу). Постављајте 

                                                           
30 Стојковић М., (2016.), Примена Друштвених мрежа у туризму и угоститељству, Ebook, Ниш 
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редовно нове видео снимке, правите квалитетне клипове које ће људи радо гледати, 

лајковати и шеровати. Оптимизација видео снимака је веома битна. 

Показало се да туристи на Youtube-у пре свега гледају атракције и шта туристичко 

место нуди. Па тек када се одлуче за одређену локацију они претражују смештајне 

капацитете те дестинације преко Googla. Ово значи да би хотели поред своје рекламе на 

Youtube-у требали да размишљају и о реклами саме дестинације. Из овог разлога Youtube је 

најбитнија дигитална платвофма за Туристичку организацију дестинације, која има обавезу 

да на овом порталу одржава своју дестинацију што конкурентнијом. Ипак врло мало 

туристичких организација Србије имају активна Youtube канал са квалитетним клиповима 

које други радо шерују. 

Постоји више видео форми путем којих се може радити кампања на Youtube-у. Као 

што су Травел Влогови, Видео као Storylline... 

Пре него што креирате свој канал морате добро размислити шта желите постићи 

својим присуством на Youtube-у. Као и код осталих друштвених мрежа потребно је 

првобитно направити стратегију и план који ће се следити. 

 

 

 

 

4.6. Значај друштвених мрежа за пословање туристичких субјеката у Сокобањи 

 

У погледу туристичког маркетинга Сокобање, Фејсбук је најзаступљенија друштвена 

мрежа. Инстаграм је одмах иза фејсбука. Док Твитер користи само Туристичка организација 

Сокобање. Највећи број угоститељских објеката који се баве приватним смештајем користе 

Фејсбук странице као свој вид промоције. Мањи број користи и Инстаграм. Туристичке 

агенције користе Фејсбук странице, Инстаграм, поједине и Твитер. 

Хотелске установе и специјалне болнице СБ Бањица, СБ Сокобања, Моравица, Соко 

терме, Натали спа имају своје профиле на Фејсбуку и Инстаграму. Хотели Здрављак и 

Турист немају профиле на друштвеним мрежама. 
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Табела бр. 7.: Преглед броја ноћења у 2018. години и преглед друштвених мрежа које 

користе у пословању хотелски објекти у Сокобањи. 

Р. бр. Хотел Веб Страница 
Друштвене 

мреже 

Улажу у 

промовисање 

путем д. мрежа 

Број 

ноћења у 

2018. г. 

1. СБ „Бањица“ https://www.banjica.co.rs/ 
Facebook, 

Instagram 
да 75.184 

2. 
Хотел  

„Моравица“ 
http://hotelmoravica.rs/ 

Facebook, 

Instagram 
не 34.679 

3. 
Хотел  

„Здрављак“ 
http://viatours.rs/ - не 32.323 

4. 
Хотел  

„Натали Спа“ 
http://www.natalyspa.com/ 

Facebook 

Instagram 
не 8.042 

5. 
Хотел  

„Турист“ 
- - не 3.064 

6. 
Гарни Хотел  

„Соко терме“ 
https://www.sokoterme.net/ 

Facebook 

Instagram 
не 3.960 

7. СБ „Сокобања“ http://sr.soko-banja.rs/ 
Facebook 

 
не - 

Извор: Туристичка организација Сокобање 

 

Из табеле бр. 7. се види да далеко највећи број ноћења код хотела остварује СБ 

„Бањица“ иако је по броју смештајних капацитета приближно иста хотелу „Моравица“ и 

хотелу „Здрављак“. Сигурно је да њихово улагање у промоцију путем друштвених мрежа 

има удела у оваквој статистици. 

Туристичка организација Сокобање најактивнија је на друштвеним мрежама, своју 

промоцију ради преко Фејсбук странице, Инстаграма и Твитера. Али за сада нема свој 

Youtube профил, преко кога би додатно рекламирала дестинацију Сокобање. Остали 

угоститељски објеката су углавно активни на Фејсбуку и Инстаграму: ресторани, кафићи... 

Већина ових туристичких субјеката сама ради као администратор на својим Фејсбук 

страницама и углавном се не баве плаћеним огласима већ само класичним постовима, који 

имају мали досег и ни близу не користе могућност промовисања коју Фејсбук пружа. 

Две установе које се истичу у маркетингу преко друштвених мрежа су пре свега 

Туристичка Организација Сокобање и Специјална болница за рехабилитацију Бањица. И 

једна и друга кућа имају уговор са професионалном фирмом за маркетинг преко 

друштвених мрежа „Etourism Consulting“ из Ниша - https://www.etourismconsulting.com/sr/, 

и постижу одличне резултате на овом пољу.  

Квалитет кампање који проистиче из објава професионалне фирме која то ради за 

Туристичку организацију и СБ „Бањицу“ у односу на остале објекте у сокобањи је 

неупоредив. Резултати су очигледни, велики број прегледа шеровања, лајкова и позитивних 

коментара. Као и повећано интересовање туриста. 

 

https://www.banjica.co.rs/
http://hotelmoravica.rs/
http://viatours.rs/
http://www.natalyspa.com/
https://www.sokoterme.net/
http://sr.soko-banja.rs/
https://www.etourismconsulting.com/sr/
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ТОС предњачи у маркетингу преко друштвених мрежа јер улаже доста у оглашавање.  

 

Утисак је да коришћење друштвених мрежа у развоју дестинације Сокобање мора 

бити веће и озбиљније уколико се жели ићи у корак са временом и остати конкурентан на 

тржишту. Већи туристички објекти морају кренути озбиљније да се баве интернет 

кампањом. Туристичка организација би требало да ради на оглашавању путем друштвених 

мрежа током целе године а не само полугодишње, такође би морала да се фокусира на 

стварање квалитетног Youtbue профила. 

Може се рећи да је популарност Сокобање као туристичке дестинације на друштвеним 

мрежама прилично добра као узорак можемо узети један од постова СБ Бањице на њеној 

Фејсбук страници на коме се види и део аналитике овог поста. 

 

 

 

Извор: https://www.facebook.com/tosokobanja/ 

Слика бр. 13: Пример реакција пратилаца на пост ТОС 

https://www.facebook.com/tosokobanja/
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На слици бр. 14. се види да је достигнуто чак 41.454 особе преко овог плаћеног поста 

на фејсбуку (битно је знати да се плаћене рекламе на Фејсбуку појављују и код корисника 

који не прате страницу али спадају у циљну групу коју унесемо). Овај број достигнутих 

корисника на једном посту је јако добар, уз хиљаду лајкова и 7 шерова потврђује одличне 

резултате код корисника. Одличан резултат тренутне интернет кампање. Као и јако 

квалитетну структуру људи који прате страницу у смислу циљне групе. 

Слика бр. 14.: Пример аналитичког прегледа броја достигнутих 

корисника и реакција на пост. 

Извор: https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/ 

https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/
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Из овог другог поста се виде још бољи резултати где иако је достигнут мањи број 

корсника од 15.000 имамо више лајкова 1187 и чак 76 шерова. Ако имамо у виду да је ово 

млада страница која постоји тек неколико година и која броји само око 5.400 лајкова. Ови 

резултати су изванредни. Ово је опет показатељ добре интернет кампање коју за СБ 

„Бањицу“ већ другу годину води „Etourism Consulting“ из Ниша. Још једном је очигледно 

колико је однос са циљним групама добар и да су у питању квалитетни корисници 

друштвених мрежа у смислу потенцијалних корисника услуга СБ „Бањица“.  

Овакав пример кампање преко друштвених мрежа је нешто што би све веће 

туристичке куће требале да примењују, уколико желе да раде на развоју конкурентности 

Сокобање. 

Извор: https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/ 

Слика бр. 15: Пример број два, аналитичког прегледа броја 

достигнутих корисника и реакција на пост. 

 

https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/
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Табела бр. 8: Најпопуларнији туристички Фејсбук налози (странице) за Сокобању у 

октобру 2019. године. 

Р.бр. Назив Фејсбук страница 

Број 

лајкова 

странице 

Број лајкова  

последњих 5 

посотва 

1 
Туристичка орг. 

Сокобање 
https://www.facebook.com/tosokobanja/ 11.910 747 

2 Аква парк, Подина 
https://www.facebook.com/AquaParkPodinaSo

kobanja/ 
8.808 620 

3 Соко Терме 
https://www.facebook.com/pages/Soko-

Terme/363614533756325 
5.718 321 

4 СБ Бањица 
https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/ 

 
5.385 2.256 

5 Натали Спа 
https://www.facebook.com/natalyspasb/ 

 
3.009 154 

6 
Апартмани пансиони 

Каскаде 

https://www.facebook.com/Apartmani-

Pansion-Kaskade-Sokobanja 
2604 307 

7 Ресторан Жупан 
https://www.facebook.com/zupan.rs/ 

 
2581 247 

8 Ресторан Сплендид 
https://www.facebook.com/restoransplendid/ 

 
1600 315 

9 Ресторан Чикаго 
https://www.facebook.com/RestoranChicagoSo

kobanja/ 
1222 789 

10 Хотел Моравица 
https://www.facebook.com/pages/Hotel-

Moravica/140506299465594 
490 65 

* болдиране су установе које улажу у промовисање путем друштвених мрежа. 

Извор: https://www.facebook.com/ 

  

Табела бр. 8. указује да су установе које улажу у промовисање путем друштвених 

мрежа, у овом случају Фејсбука доста испред осталих  које користе овај вид промоције на 

основном нивоу.   

Очигледно је да само професионалнијим приступом у пословању преко друштвених 

мрежа може да се дође до резултата. Обучавање својих кадрова или ангажовање 

професионалаца за промовисање преко интернета је прави пут ка овом циљу.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tosokobanja/
https://www.facebook.com/AquaParkPodinaSokobanja/
https://www.facebook.com/AquaParkPodinaSokobanja/
https://www.facebook.com/pages/Soko-Terme/363614533756325
https://www.facebook.com/pages/Soko-Terme/363614533756325
https://www.facebook.com/Banjica.Sokobanja/
https://www.facebook.com/natalyspasb/
https://www.facebook.com/Apartmani-Pansion-Kaskade-Sokobanja-1554725918171585/
https://www.facebook.com/Apartmani-Pansion-Kaskade-Sokobanja-1554725918171585/
https://www.facebook.com/zupan.rs/
https://www.facebook.com/restoransplendid/
https://www.facebook.com/RestoranChicagoSokobanja/
https://www.facebook.com/RestoranChicagoSokobanja/
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Moravica/140506299465594
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Moravica/140506299465594
https://www.facebook.com/
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 ЗАКЉУЧАК:  

 

Као што смо већ поменули, туристички потенцијали Сокобање су заиста велики, и 

тренутно су само дотакнути. Потребно је уложити пуно знања, планирања и ресурса да би 

Сокобања кренула да користи свој прави потенцијал. Наравно, битно је да се иде у том 

смеру, да млађе генерације које тренутно имају утицаја на туристичко пословање Сокобање 

имају дозу свесности и рекло би се визију смера у коме би Сокобања требала да напредује. 

Само интернет пословање и пословање уз помоћ друштвених мрежа, представља 

будућност. А та будућност је већ овде, и уколико се туристички субјекти Сокобање не 

прилагоде новим интернет стандардима, њихова позиција на тржишту ће сигурно бити 

доводена у питање, исто као и конкурентност саме Сокобање као туристичке дестинације.  

Употреба друштвених мрежа у пословању у Сокобањи тренутно на неком 

минималном и почетничком нивоу. Осим у неколико фирми које су увидела потенцијал и 

добробит интенет маркетинга и тренутно иду у правом смеру. Остали би требало да се 

угледају на ове фирме и крену њиховим стопама. Резултати њихових интернет кампањи су 

очигледни у пракси, по ценама, тражњи и броју гостију који бележе. СБ „Бањица“ је у 

последње две године постизала резултате од преко 70.000 ноћења у току године, а у овој 

години се очекује бројка од преко 75.000 ноћења, то је у просеку две особе у свакој соби 

сваки дан у години (период рекреативне наставе са смештајем у четворокреветним и 

петокреветним собама додатно поспешује ову статистику) али је у сваком случају видно 

добро пословање које је праћено интернет маркетингом. 

У циљу унапређења конкурентности Сокобање као туристичке дестинације неопходне 

су мере које би допринеле већој примени Интернета и друштвених мрежа у пословању 

привредних субјеката у туризму Сокобање. Досадашња истраживања у литератури указују 

да друштвене мреже представљају значајно средство дистрибуције и промоције туристичке 

понуде на међународном тржишту. Имајући ово у виду, значајнија примена друштвених 

мрежа у туризму Сокобање у смислу примене већег броја друштвених мрежа, а не само 

фејсбука би могла да допринесе унапређењу њене конкурентности. Истовремено, 

оглашавање путем фејсбука и доступност пропагандних порука и на другим језицима би 

упознало стране туристе са туристичком понудом Сокобање. 
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