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Увод 
 

Нишавски округ у jугоисточној Србији, изузетно је разнолике и богате туристичке понуде. 
Занимљиве дестинације, археолошки локалитети, историјски споменици, манастири, бање, 
пећине, обичаји, и многе друге вредности чине овај регион једним од најинтересантнијих 
у Србији. 

Разноврсни природни и антропогени потенцијали Нишавског управног округа, погодан 
саобраћајно-географски положај са приступом на Коридор 10, са снажним емитивним 
центрима (Београд, Ниш, Приштина, Софија, Скопље) у окружењу, представљају главне 
факторе развоја планинског, бањског, градског, транзитног, излетничког, руралног и 
других видова туризма и рекреације. Постојећа туристичка и рекреативна понуда, с 
обзиром на потенцијале, није довољно развијена и афирмисана. 

Добро постављена туристичка политика, утемељена на значају природних и антропогених 
вредности округа, пружа могућност туристичкој привреди  да у што већој мери унапреди 
туристички промет и допринесе даљем омасовљењу туризма на овом простору.У том 
смислу, битна је Стртегија развоја туризма. Стратегијаразвојатуризматребадаобезбеди 
повећањеконкурентноституристичкепривреде, повећањедевизногприливаодтуризма, 
растдомаћегтуристичкогпромета, терастзапосленостипутемтуризма. 
Узовеосновнепривреднециљеве, очекује се да се 
овимпројектоминицираразвојпозитивногимиџана туристичком тржишту, 
даобезбедидугорочнузаштитуприроднихикултурнихресурсауфункцијитуризма, 
дапобољшаквалитетживотаузпомоћтуризма.Туристички развој Нишавског округа, у 
великој мери зависи и од адекватног маркетинга и анимирања комерцијалне туристичке и 
рекреативне тражње, као и од подизања конкурентности видова туризма које овај регион 
може да понуди. 

 

 

1. Методологија рада 
 

У обради теме коришћене су следеће методе: статистичка метода, метода компарације, 
дескриптивна метода, метода испитивања, метода анализе и синтезе. 
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2. Појам стратегије развоја туризма 
 

 Под стратегијом подразумева се скуп правила, принципа и закона, који се користе у 
процесу предузимања дугорочних управљачких одлука у циљу развоја датог 
организационог система.1 Планирање је бирање једног ефикасног правца деловања између 
више различитих алтернатива.2 

Стратешко планирање је систематски процес утврђивања рационалних потреба, 
изграђивања веза и сагласности о приоритетима међу кључним интересним странама, уз 
комбиновање дугорочне перспективе (визије, мисије и циљева) и краткорочних мера 
(пројекти који се могу спровести у унапред дефинисаном року, најчешће у периоду до 5 
година). Стратешко планирање наглашава важност доношења одлука које стављају 
организацију у позицију успешног одговарања на промене у околини и успешног 
коришћења шанси и могућности.3 

Стратегијом развоја туризма валоризује се: 

• Национално и међународно окружење од значаја за туризам, 
• Путеви и начини да се постигне ефикасна употреба ресурса, 
• Инструменти за реализацију поставњених циљева, 
• Могућност туризма да допринесе свеукупном развоју. 

Стратегија се остварује предузимањем одговарајућих акција тј. одређене тактике. У овом 
случају од пресудне важности је концепција развоја туризма и понашање актера у 
окружењу. Претпоставке стратегијског приступа развоју туризма почивају на стручној и 
научној подлози која даје одговоре о: 

• Факторима утицаја и ограничењима било на нивоу система или на нивоу предузећа, 
• Понашању актера развоја од појединаца, преко предузећа до државних институција 

и организација и  
• Законитостима функционисања туристичког комплекса. 

Може се закључити да стратегија развоја туризма није пројектовање будућности, већ 
испитивање могућности и вредновање критетијума избора оних који доносе развојне 
одлуке. 4 

 

                                                           
1 Стефановић,В.,Туристички менаџмент,ПМФ,Ниш,2010.г.,стр.42 
2 Исто, стр.46 
3 Стратегија туристичког развоја града Ниша 2011-2016.г.,стр.9 
4 Стефановић,В.,Туристички менаџмент,ПМФ,Ниш,2010.г.,стр.116-117 
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3. Нишавски управни округ 
 

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне 
јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Нишавски 
округ Ниш је основан 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова 
министарства и посебних организација ван њиховог седишта("Службени гласник РС" број 
3/92) а његова трансформација у Нишавски управни округ је извршена на основу Уредбе о 
управним окрузима("Сл.гласник РС"број 15/06).Нишавски округ чине град Ниш и 
општине Алексинац, Дољевац, Мерошина, Ражањ,Гаџин Хан и Сврљиг као и градске 
општине Медијана, Пантелеј, Црвени крст, Палилула и Нишка бања. Седиште Нишавског 
управног округа је у Нишу ул.Страхињића бана бб.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Слика бр.1. Нишавски управни округ 
Извор:http://sr.wikipedia.org 

 

3.1 Туристичко-географски положај 

Нишавски округ простире се у југоисточном делу Србије и захвата површину од 2.727 км2, 
представља други округ у Србији по величини. Према попису из 2011.године има укупно 
373.404 становника.Седиште округа је у граду Нишу.На северу се граничи са 

                                                           
5http://www.nis.okrug.gov.rs – Званични сајт Нишавског управног округа 

http://sr.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://www.nis.okrug.gov.rs/
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Поморавским округом, на североистоку са Зајечарским, истоку са Пиротским, југу са 
Јабланичким, југозападу са Топличким и западу са Расинским округом. 6 

Саобраћајно географски положај је од посебног значаја за привредни и регионални развој. 
Он је одређен друмским и железничким саобраћајницама, воденим путевима и ваздушним 
лукама. Развој путне инфраструктуре је условљен пре свега морфологијом терена. 
Нишавски округ смештен у долинама великих река има одличан саобраћајно географски 
положај. Долина Јужне Мораве, Нишаве и Топлице су послужиле за развој путне и 
железничке мреже. 

У Нишавском округу укрштају се важни саобраћајни 
правци који имају ширу регионлну вредност и воде 
долинама: 

• Мораве – на северу ова саобраћајница води ка 
Београду, Суботици, Будимпешти, а ка југу према 
Скопљу, Солуну, Атини..), 

• Нишаве – један крак ове саобраћајнице усмерен је 
ка Пироту, Софији и даље ка Турској), 

• Тимока – ка Влашком басену, преко Књажевца и 
Зајечара ка Румунији), 

• Топлице – ка Косову и Метохији и Јадранском 
мору, 

• Кутинске реке – Заплањски правац који има ужу 
регионалну вредност. 

Слика бр. 2. Нишавски округ 
Извор:http://sr.wikipedia.org 

 

Главна саобраћајница долази из правца Београда до северне ивице Ниша, одакле се рачва 
ка југу долином Јужне Мораве и Вардара и води ка Солуну и Атини (Е-75) и ка истоку 
долином Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље Блиском истоку (Е-80). 
Правац који од Ниша води на запад ка Приштини, Пећи и Чакору (граница са Црном 
Гором) повезује будуће ауто-путеве Београд-Јужни Јадран и Ђердап-Зајечар-Ниш.7 

Међународни ауто-пут на Коридору X (деоница Београд-Ниш-Грделица, Е-75) делимично 
је изграђен. У плану је изградња и реконструкција деонице Грделица-граница Македоније 
(Е-80) у дужини 86км. Неопходан је и завршетак Е-75 и Е-80 и пратећих објеката, као и 
постављање сигнализације на путу. 

                                                           
6 Група аутора,Нишки лексикон,Службени гласник и Град Ниш,Београд,2011.г.,стр.334 
7 Јовичић,Ж.,Туризам Србије,НИП Туристичка штампа,Београд,2002.г.,стр.15 

http://sr.wikipedia.org/
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Аеродром ,,Константин Велики'' у Нишу други је по величини аеродром у Србији после 
Београдског аеродрома. Обновљен је 2003.године и од 2010.године у понуди има велики 
број линија које спајају Ниш са Европом и светом. Аеродром је од центра Ниша удаљен 
само 3,5км, смештен је на северном излазу из Ниша који води ка Београду. 

Долинама река поред магистралних путева иду и железничке пруге. Овај вид саобраћаја је 
од посебног значаја за привредни развој и транспорт робе и енергената. Савремени ауто 
пут Е – 75 прати и железничка пруга која повезује Ниш са Београдом на северу, односно 
Солуном на југу. И у правцу истока железничком пругом ова територија је повезана са 
Бугарском. Трансбалканска пруга је у прошлости била од огромне важности. Полазна 
станица је била у Пећи на Косову и Метохији. Пруга је повезивала редом Приштину, 
Куршумлију, Прокупље, Ниш, Зајечар и завршавала се на Дунаву у Прахову. Данас је 
значај ове пруге далеко мањи. 

Може се рећи да се са простора Нишавског округа путеви и пруге зракасто пружају у свим 
правцима. Ниш представља регионално саобраћано чвориште. Овоме у прилог говори 
чињеница да је Нишка железничка станица некада била прва по промету путника. 
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4. Град Ниш 

4.1 Туристичко-географски положај 

Град Ниш је највећи град у југоисточној Србији, налази се у нишкој котлини, на 43°19' 
северне географске ширине и 21°54' источне географске дужине. Град се простире на 
површини од 597 км2 (око 0,7% површине Србије и 21,8% површине Нишавског управног 
округа). Град Ниш је седиште Нишавског управног округа. 

Град Ниш је природни, друштвени, привредни, образовни, здравствени, културни и 
спортски центар југоисточне Србије. Административно, град Ниш је подељен на пет 
општина: Палилула, Пантелеј, Медијана, Црвени Крст и Нишка Бања. Град има 74 
приградска и сеоска насеља.8 

 
Слика бр. 3. Географски положај Ниша 

Извор:http://sr.wikipedia.org 
 

Ниш се налази на раскрсници значајних националних, балканских и европских 
саобраћајних праваца. Кроз територију града пролазе аутопут и железничка пруга који 
повезују север и југ Србије. Главни регионални путеви и железничке пруге воде из Ниша 
ка Копаонику, Новом Пазару и Црној Гори, Косову и Метохији, Тимочкој и Неготинској 
крајини. Два значајна правца транспортне мреже, Коридор 10 (Салзбург – Љубљана – 
Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Велес – Солун) и Коридор 7 (пловни пут Дунавом 
који повезује Немачку са Црним морем), директно или индиректно повезују Ниш са 

                                                           
8 Група аутора,Нишки лексикон,Службени гласник и Град Ниш,Београд,2011.г.,стр.348 

http://sr.wikipedia.org/
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ширим европским окружењем. Ови путни правци били су познати још од најстаријих 
времена као правци кретања народа, робе и војске. "Via Militaris" у периоду Рима и 
Византије и "Цариградски друм" у средњевековном периоду у доба Турака. Данас су то 
главни магистрални европски правци на Балкану, који Ниш чине раскрсницом Европе са 
малом Азијом и Црноморског подручја са Медитераном. 

4.2 Климатске карактеристике 

Ниш се налази у појасу умерено-континенталне климе (топла лета и умерено хладне 
зиме), која погодује развоју туризма. Средња годишња температура у Нишу износи 
11,2°C. Најтоплији месец је јул са просечном температуром од 21,2°C, а најхладнији 
јануар са средњом температуром од 0,2°C. Просечни ваздушни притисак је 992,74 
милибара. Ниш годишње има 123 кишовита дана и 43 дана под снегом. Просечна јачина 
ветра је нешто мања од 3 бофора. Просечна вредност падавина је 577,79 мм (највише у 
октобру - 67,8 мм, а најмање у фебруару - 35,5 мм). У периоду 1993-2002. просечна 
количина падавина је била 565,1мм (годишњи распон од 386мм до 662мм), а просечна 
годишња температура 12,1°C (распон од 11,0-13,1°C). Честина ветра је 81-105 дана/год. 
Ово подручје карактерише богата геоморфолошка разноврсност (планине, клисуре, 
кањони, вртаче, увале, сачувани клифови, равнице и др.).  
 

4.3 Природне туристичке вредности 

Територија града Ниша је богата препознатљивим природним ресурсима и лепотама, које 
су погодне за развој различитих видова туризма. Успех би био унапредити те природне 
потенцијале и искористити их на најбољи начин у сврху даљег развоја туризма града 
Ниша. Природни ресурси града Ниша и околине погодују развоју пољопривреде, туризма 
и спорта и од велике су важности за даљи развој града. Међу најзначајнијим ресурсима су:  
 

Сићевачка клисура представља долинско сужење реке Нишаве, дужине 17 километара, са 
великим падовима тока, честим променама правца речног тока и слаповима. У овом 
мирном амбијенту, налази се више од 30 остатака цркава и манастира, изузетне историјске 
вредности. Због својих природних вредности, Сићевачка клисура је проглашена Парком 
природе. Пет километара од села Сићево, на путу Ниш-Софија, налази се Хотел ,,Сићево'' 
са 72 лежаја, окружен спортским теренима за кошарку, одбојку, рукомет и фудбал, 
идеалан за организовање спортских кампова, а живописна околина омогућава занимљиве 
шетње, планинарење и риболов. Атрактивна клисура реке Нишаве, идеалан је простор и за 
кајакаштво, па су овде до сада одржана бројна међународна такмичења.  
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Слика бр.4. Сићевачка и Јелашничка клисура 

Извор:http://sr.wikipedia.org 
 

Јелашничка клисура, на 15 км источно од Ниша, са обиљем природних лепота, 
атрактивних камених облика и водопада, као и раритетном флором, проглашена је за 
Специјални резерват природе. Ендемски примерак су биљке Ramonda Serbica и Ramonda 
Natalie, које су овде пронашле идеалне услове за раст.  
 

Сува планина се налази на 15км источно од Ниша. Као масив представља засебно 
геолошку и климатску целину у југоисточном делу Србије. Највиши врхови Суве планине 
су: Трем (1.810м), Соколов камен, Мосор, Црни камен, Ширина и други.  
Бојанине воде, излетиште на обронцима Суве планине, на 25км од града, има ски стазу 
дугу 900м, са висинском разликом од 320м, на којој је инсталиран ски лифт типа 
„тањирача“. Стаза је погодна за такмичења у слалому. На Сувој планини (Бојанине воде) 
постоји планинарски дом "Студенац" са смештајним капацитетима од преко 50 лежајева, 
аутентичним рестораном са камином и рибњацима са пастрмком (специјалитет куће је 
пастрмка испод сача).  

Церјанска пећина (515м), налази се на 14км од Ниша. У својим подземним дворанама 
крије необично благо. Каменички вис (око 800 м н.в.) је излетиште у непосредној близини 
Ниша, удаљено 14км од центра града. Током зиме, место нуди могућности за зимске 
спортове, са ски стазом дугом 350м, стазом за санкање и два ски лифта.  
 

Један од туристичких потенцијала Ниша је „Бања Топило“, са веома квалитетним 
геотермалним изворима, која се налази на 25 км од Ниша у долини Топоничке реке. 
Топла, минерална вода од 34°C извире из око 18 извора. Вода се користи у терапеутске 
сврхе и помаже код лечења реуматских болести и болести нервног система, код 
хроничних обољења желуца, запаљења жучне кесе, бубрега и мокраћних канала. Бања 
Топило нема довољно изграђену инфраструктуру и потребна су знатна. 

http://sr.wikipedia.org/
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4.4 Антропогене туристичке вредности 

Град Ниш својим културним наслеђем туристима пружа прилику да се упознају са 
његовом богатом историјом чија ризница датира од далеких праисторијских периода.  

Археолошко налазиште Медијана налази се на некадашњем римском путу „Via 
Militaris”, данашњем Е-80. (Ниш-Софија). На подручју од 40 хектара, на коме се простире 
овај локалитет, могу се видети остаци житнице, занатског центра, вила, терми, као и вилу 
са перистилом која је украшена богатим подним мозаицима. У згради музеја, на самом 
локалитету, могу се видети неке од камених скулптура, предмета који су служили за 
свакодневну употребу (зделе, крчази, лампе...), као и остатке оловних цеви којима је из 
Нишке Бање допремана топла, лековита вода. Део римских камених скулптура – портрета 
римских божанстава, накита, новчића и других употребних предмета пронађених на 
Медијани може се видети и у Археолошкој сали Народног музеја у Нишу. 

 
Ћеле Кула је јединствен споменик у свету настао је као последица велике битке на Чегру. 
Овај страшан споменик сазидан је на путу за Цариград као опомена онима који дижу буну 
против Турског царства. На све четири стране куле налази укупно 56 редова, у сваком 
реду по 17 лобања што је укупно износило 952 лобање. Временом је већи део лобања 
нестао или је оштећен, тако да је данас у кули остало свега 58 лобања. 1938. године 
изграђена је капела која је заштитила Ћеле кулу од даљег пропадања. 

 
Концентрациони логор на Црвеном крсту представља један од малобројних сачуваних 
фашистичких логора у Европи. Једна од чињеница које овај логор издваја од осталих, је та 
да је из овог логора 12. фебруара 1942. године изведено масовно бекство логораша. 12. 
фебруара 1967. године на дведесетпетогодишњицу бекства логораша, простор логора је 
претворен у Спомен-музеј „12.фебруар“.  
 

Слика бр. 5. Локалитет Медијана и Логор Црвени крст 
Извор:http://sr.wikipedia.org 

http://sr.wikipedia.org/
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Нишка тврђава смештена на обали реке Нишаве, у центру града, представља једно од 
најочувањих здања турске војне архитектуре на средњем Балкану. Изграђена је на 
простору од преко 22 хектара, са бедемима који су дугачки 2100 метара, зидинама 
високим 8 м, просечне ширине 3 м. Осим добро очуваних масивних камених зидина и 
капија, у Тврђави налазе се бројни остаци бурне нишке историје: један од најстаријих 
остатака је збирка надгробних споменика (Лапидаријум, I – IV век), Хамам, предивно 
турско купатило представља најстарији сачуван објекат из периода турске владавине на 
простору Ниша, Бали бегова џамија, Споменик кнезу Милану Обреновићу и 
ослободиоцима Ниша (1878. године)...9 

На брду Чегар, надомак Ниша, на месту где се одвијала чувена битка из I српског устанка 
налази се споменик подигнут у знак сећања на храбре војнике и њиховог команданта 
Стевана Синђелића, који су погинули на овом месту. Данашњи споменик у облику куле – 
која симболизује војно утврђење, подигнут је поводом 50 година ослобођења Ниша, а 
откривен је 1. јуна 1927. године. 

 

Слика бр.6.Тврђава и споменик на Чегру 
Извор:http://sr.wikipedia.org 

 

5.Стратегија развоја туризма града Ниша 

Израда Стратегије развоја туризма града Ниша заснива се на учешћу свих битних актера и 
принципима равномерног развоја туристичких потенцијала и садржаја, усклађених са 
националним и међународним смерницама. 

Стратегија развоја туризма града Ниша има за циљ модернизацију и развој туристичке 
понуде града, квалитетније позиционирање града на домаћем и међународном тржишту 
                                                           
9 Група аутора,Нишки лексикон,Службени гласник и Град Ниш,Београд,2011.г.,стр.506-508 

http://sr.wikipedia.org/
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кроз систем одговорног планирања и развијања, као и кроз саму реализацију иновативних 
програма изграђених на сопственим предностима, потенцијалима и изазовима глобалне 
конкуренције. 
 

Процес израде Стратегије развоја туризма града Ниша (2011-2016.) започео је доношењем 
Решења градоначелника Ниша о прихватању учешћа у изради Стратегије развоја туризма, 
које је донето 26.06.2010. године. Процес је трајао 6 календарских месеци. 

 

5.1 Карактеристике развоја туризма у Нишу 

5.1.1 Смештајни капацитети 

Подаци о броју и структури смештајних капацитета различити су у зависности од извора 
података. Да би се приказало релативно скорије стање коришћени су подаcи Туристичке 
организације Ниша, према којима подручје града Ниша, укључујући и Нишку бању, на 
крају 2010. године располаже следећим смештајним капацитетима: 10 
 

• Хотели 4* - 2  
• Хотели 3* - 5  
• Бањска лечилишта – 2  
• Пансиони и преноћишта – 18  
• Хостели – 9  

Структура хотела на подручју града Ниша према категоријама је следећа:  
Табела бр.1. Структура хотела по категоријама – подручје града Ниша 

Категорија 
хотела 

Број хотела  Учешће 

***** 0 % 0 
**** 2 % 20 
*** 5 % 50 
** 0 % 0 
* 0 % 0 
Бањска 
лечилишта 

 
2 

 
% 20 

Остало 1 % 10 
Укупно 10 %100 

Извор: Подаци Туристичке организације Ниша (www.nistourism.org.rs) 

                                                           
10 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.34 
 

http://www.nistourism.org.rs/
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Из  табеле се види да у структури хотела по категоријама доминирају хотели са 3*, следе 
хотели са   4* и смештај у објектима за бањско лечење, док хотели са 5*, 2* и 1* нису 
уопште заступљени.  
 

У табели број 2. изложен је приказ смештајних капацитета нишких хотела по категоријама 
(стање крајем 2010. године) 

Табелабр.2.Смештајни капацитети нишких хотела по категоријама 
Хотел  Број Соба Број лежаја 
4* 104 209 
Best Western My Place  30 56 
Тami Residence  74 153 
3*  295 593 
Александар  60 120 
Амбасадор  116 232 
Наис  86 175 
Нишки Цвет  24 48 
Панорама лукс  9 18 
Бањска лечилишта  428 859 
Озрен/Партизан(Нишка 
бања)  148 299 

Институт“ Нишка бања”  
(Радон,Зеленгора,Терме)  280 560 

Остали хотели  15 30 
Хотел Светлост плус  15 30 
Укупно  842 1691 
Извор: Подаци Туристичке организације Ниша (www.nistourism.org.rs) 

 

Табела бр.3.Структура смештајних јединица и лежаја по категоријама хотела 
Категорија  Број соба Учешће % Број лежаја Учешће % 
4*  104 12,4% 209 12,4% 
3*  295 35% 593 35% 
Бањска 
лечилишта  428 50,9% 859 50,8% 

Остало  15 1,7% 30 1,8% 
Укупно  842 100% 1691 100 
Извор: Подаци Туристичке организације Ниша (www.nistourism.org.rs) 

Као што се може видети из табеле 3 у хотелима Ниша и Нишке бање по броју смештајних 
јединица и лежаја убедљиво доминирају смештајни капацитети категорисани као бањска 
лечилишта, тачније хотели Озрен / Партизан и Хотели Института Нишка бања (Радон, 



Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа                                             Јелена Вучковић 
 
 

Ниш,2013 16 
 

Терме и Зеленгора). Након тога следе хотели категорије 3* (35% укупног броја лежајева), 
односно хотели средње категорије. С обзиром да хотели у бањском лечилишту такође 
спадају у средњу категорију рангирану као 3*, може се рећи да хотели средње категорије у 
граду и бањском лечилишту збирно чине 85,9% укупног броја лежајева. Након тога следе 
хотели средње више категорије 4* (12,4% укупног броја лежајева), док некатегоризовани 
хотели чине свега (1,8% укупног броја лежајева). Хотели високе категорије (5*) и хотели 
ниже категорије (1* и 2*), као што је већ поменуто, уопште нису заступљени у хотелској 
понуди града Ниша.  

У складу са подацима из табеле број3, у следећој табели је приказана структура 
смештајних јединица (соба) и лежаја по категоријама у хотелима на подручју Ниша:  
 

Табелабр.4. Структура смештајних објеката по броју лежаја 
Врста објекта  Број лежаја Учешће у % 
Хотели  832 24,5% 
Бањска лечилишта  859 25,5% 
Пансиониипреноћишта 593 17,5 
Хостели  178 5,2 
Приватни смештај  925 27,3 
Укупно   3384 100 
Извор: Подаци Туристичке организације Ниша (www.nistourism.org.rs) 

Из претходне табеле може се закључити да су по броју лежајева доминантан тип 
смештајних капацитета смештајни капацитети бањског лечилишта у Нишкој бањи (25,5%) 
и хотелима (24,5%%), док је веома задовољавајуће учешће пансиона и преноћишта 
(17,5%). Поред тога, велики број лежајева је евидентиран у приватном смештају, највише 
у Нишкој бањи (27,3%). Смештајни капацитет у пансионима и преноћиштима на подручју 
Ниша износи 593 лежаја, док је укупан број лежајева у хостелима 178. 

 

5.1.2 Карактеристике туристичке тражње 

Град Ниш спада у ред туристичких места са преко 300.000 хиљада ноћења годишње, са 
учешћем у укупном броју туриста Србије са нешто више од 4%.За реалну оцену 
туристичког промета неопходно је узети у обзир разлику у структури туристичког 
промета који се оствари у Нишкој бањи као бањском лечилишту и остатку града Ниша 
који покрива територију четири градске општине (Медијана, Палилула, Црвени Крст и 
Пантелеј). Због тога су у наставку анализе коришћени упоредни подаци за Нишку бању и 
остатак града Ниша. 11 
 
                                                           
11 Стратегија  развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.37 

http://www.nistourism.org.rs/
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Табела бр.5. Број туриста и ноћења на подручију Ниша у периоду 2000-2009.године 
Година Укупан број туриста Укупан број ноћења 

2000 91 081 496 395 
2001 72 994 372 997 
2002 73 166 239 650 
2003 63 079 220 203 
2004 68 953 236 778 
2005 68 704 211 934 
2006 56 334 258 974 
2007 85 609 311 843 
2008 87 774 326 252 
2009 84 251 304 631 

Извор: Подаци Туристичке организације Ниша (www.nistourism.org.rs) 

Туристички промет на подручју Ниша након 2000. године, када је забележено 90.081 
туриста и 496. 395 ноћења, имао је негативну динамику. У 2006. години регистровано је 
56.334туриста, што је минималан број туриста у периоду након 2000. године. 
Интересантно је да те 2006. године није забележен минималан број ноћења, већ 2005. 
године када је регистровано свега 211.934 ноћења. Након 2006. године, у наредним 
годинама туристички промет бележи позитивну динамику у периоду 2007-2009. године, с 
тим што је 2009. године опет забележен благи пад у односу на 2008. годину, услед 
последица светске економске кризе.Број ноћења у 2009. години је 304.631 и готово је 
дупло мањи од 1989 године. када је забележено 194.050 туриста који су остварили 586.952 
ноћења. Дакле, позитивна динамика забележена је само у последње три године, што је 
добар показатељ да туристички сектор излази из кризе. 

Основни индикатор структуре туристичког промета указују на доминантно учешће 
домаћих туриста. У укупном броју туриста у 2009.години, однос домаћих и страних 
туриста износио је 59,7% у корист домаћих.  

Табела бр.6. Учешће домаћих и страних туриста у туристичком промету (мерено бројем 
туриста) у 2009.години 
Година   Домаћи Учешће у % Страни Учешће у % 
2009 
 

ГО Медијана, 
Палилула, 
Црвени Крст и 
Пантелеј 

 
29 679 

 
 

47,7 32 460 52,3 

 ГОНишкабања 20 619 93,2 1 493 6.8 
Укупно  Град Ниш 50 298 59,7 33 953 40,3 
Извор: Статистички годишњак Србије 2010. година 
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Међутим, уколико се посебно погледа учешће броја домаћих и страних гостију, посебно за 
Нишку бању као лечилишно место, и остататак града Ниша, подаци су потпуно другачији. 
У Нишкој бањи однос домаћих и страних гостију је 93,2% у корист домаћих, док је у 
остатку града Ниша тај однос 52,3% у корист страних гостију. Дакле може се закључити 
да је доминантно учешће домаћих гостију у укупном броју туриста који посећују Нишку 
бању, док је у остатку града Ниша другачије учешће страних гостију, који су у незнатно 
већем броју у односу на домаће. 

Други основни индикатор туристичког промета - број ноћења, показује такође доминантно 
учешће домаћих у односу на стране туристе, и то 83,8% у корист домаћих. Такође, као и 
код идикатора броја туриста, и у броју ноћења постоји јасна разлика између учешћа у 
броју ноћења које остваре домаћи и страни туристи у Нишкој бањи и остатку града Ниша, 
што је приказано у Табели 10.  
 

Табела бр.7. Учешће домаћих и страних туриста у туристичком промету (мерено бројем 
ноћења) у 2009.години 
Година   Домаћи Учешће у % Страни Учешће у % 
2009 
 

ГО Медијана, 
Палилула, 
Црвени Крст и 
Пантелеј 

44 131 
 49,4 45 026 50,6 

 ГОНишкабања 211 267 98 4 207 2 
Укупно  Град Ниш 255 398 83,8 49 233 16,2 
Извор: Статистички годишњак Србије 2010. година 

 

Туристички промет у Нишу карактеришу боравци који су дужи у односу на просечну 
дужину боравка у Србији. Наиме просечна дужина боравка у Нишу у 2009. години је 3,6 
дана дана, док је просечна дужина боравка у Србији у 2009. години 3,3 дана. Уколико се 
посматра по годинама, уочава се негативна динамика просечне дужине боравка туриста, 
где је 2000. године просечна дужина боравка износила 5,5 дана, док је 2009. године 
износила 3,6 дана. 

Уочава се разлика у просечној дужини боравка домаћих и страних гостију у корист 
домаћих, јер је у 2009. години просечна дужина боравак домаћих гостију била 5,1 дан, док 
је просечна дужина боравка страних гостију износила 1,5 дана. Такође, може се увидети 
да је у периоду након 2000. године дошло до знатно већег опадања просечне дужине 
боравка страних гостију, док је просечно задржавање домаћих гостију задржало 
приближно исте вредности.  
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Табела бр.8. Просечна дужина боравка туриста на подручију Ниша 
Година                      Просечна дужина град Ниш 

 Домаћи Страни Укупнo 
2000  5,6 2,3 5,5 
2001  5,4 1,8 5,1 
2002  3,5 1,6 3,3 
2003  4,0 1,6 3,5 
2004  4,2 1,6 3,4 
2005  3,8 1,5 3,1 
2006  5,5 1,6 4,6 
2007  5,0 1,3 3,6 
2008  4,8 1,6 3,7 
2009  5,1 1,5 3,6 
 Извор: Статистички годишњак Србије 2009. година 

Уколико се подаци о просечној дужини боравка туриста посматрају посебно за Нишку 
бању као лечилишно место и остатак града Ниша, добијају се потпуно другачији подаци. 
Наиме, просечна дужина боравка у Нишкој бањи је знатно већа (2009. године просечна 
дужина боравка износила је 9,7 дана) у односу на остатак града Ниша (2009. године 
просечна дужина боравка износила је 1,4 дана). Дакле, одвојено посматрано, туристички 
промет у остатку града Ниша карактеришу релативно кратки боравци који су испод 
републичког просека. Такође, уочљива је драстична просечна дужина боравка домаћих и 
страних гостију у Нишкој бањи у корист домаћих. 

 

5.2 Swot анализа 

SWОТ (Strenths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализа представља анализу снага, 
слабости, шанси и претњи. То је предуслов за сам процес стратешког планирања – 
дефинисање општих и посебних циљева, програма и пројеката. Помоћу ове технике 
обављенаје: 
 

• Екстерну анализу – анализу шанси које нам се пружају за туристички развој. У складу са 
основама које су постављене Стратегијом туризма Републике Србије, ресурсе је 
неопходно усмерити на изградњу и неговање сопствених дугорочних потенцијала иза 
којих ће стајати производи и понуда коју је знатно теже копирати, што ће представљати 
стратешке ресурсе за успех у будућности. Поред тога, екстерном анализом сагледане су 
претње – ризици који су могући у процесу спровођења стратегије туризма. Као претња је 
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идентификовано све оно што је изван утицаја заједнице, као што су промене на 
међународном и државном плану – законодавне, друштвене и политичке промене, јачање 
конкурентских дестинација и демографска кретања.  

• Интерну анализу – анализу снага и предности којима заједница располаже на почетку 
процеса стратешког планирања, и сопствених слабости које могу угрозити спровођење 
стратегије туризма. Код интерне анализе веома је важна објективност и сагледавање 
унутрашњих проблема из различитих перспектива.  
 

Табелаброј 9.  SWOT анализа12 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 повољан географски положај  
 чувена гостопримљивост и гостољубивост 

становника Ниша  
 саобраћајно чвориште  
 препознатљиви гастрономски 

специјалитети  
 богатство подземних геотермалних вода 

нишке котлине  
 дугогодишње искуство организованог 

бањског туризма Нишке бање  
 недирнута пространства брда и планина 

на самом ободу града која пружају 
изванредан потенцијал за туризам 
специјалних интереса  

 родни град цара Константина Великог   
 културно-историјско наслеђе различитих 

епоха и култура  
 конкурентне цене ванпансионске 

потрошње  
 аутохтона јужњачка музика  
 препознатљива непосредност јужњачког 

духа становништа - мераклијско уживање  
 оригинални догађаји и манифестације са 

дугогодишњом традицијом  
 постојање Туристичке организација Ниша,  
 средње туристичке школе и факултета за 

туризам 

 непостојање туристичког бренда и 
свести о Нишу као туристичкој 
дестинацији  

 недостатак локалне визије и стратегије 
развоја туризма  

 недовољно развијена туристичка 
инфраструктура  

 непримењивање закона, контроле и 
казнене политике код инцидената на 
подручју  

 заштите животне средине и 
комуналних преступа  

 недовољна туристичка сигнализација  
 лоше одржавање културних добара  
 непрепознавање туризма као 

профитабилне привредне делатности  
 недостатак квалификованих 

туристичких менаџера  
 недовољна комуникација локалних  
 институција које учествују у креирању 

туритичког производа 

                                                           
12 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.40 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 прослава Миланског едикта 2013. године  
довршетак аутопутева на коридору 10 ка 
Бугарској и Македонији  
 

 Европско рукометно првенство 2012. 
године  

 јачање јавно-приватног партнерства  
 раст тражње за организацијом сајамских 

манифестација у јужној Србији  
 могућност коришћења фондова Европске 

уније  
 близина ски центара на Копаонику и 

Старој планини 

 могућа нестабилна политичка и 
економска ситуација  

 цетрализација Србије и одлив младог 
становништва у главни град  

 јачање конкурентских дестинација 

 

5.3 Кључне области за развој туризма у Нишу 

На основу анализе профила заједнице и мишљења локалних интересних група повезаних 
са туризмом утврђенасу питања/области од највећег значаја за даљи развој туризма града 
Ниша. Кључне области којима ће се бавити Стратегија развоја туризма града Ниша су: 
развој туристичке инфраструктуре, развој маркетинга и развој малих и средњих предузећа. 

5.3.1 Развој туристичке инфраструктуре 

 Инфраструктура представља најважнији инструмент целокупног развоја једне локалне 
заједнице. Степен развијености инфраструктурних система и услуга директно утиче на 
обим и интензитет коришћења створених, изграђених ресурса као и на коришћење 
природних богатстава свих врста. Геостратешки положај града и његове карактеристике 
привредног и туристичког центра јужног дела Србије говоре у прилог значаја доступности 
савремене саобраћајне и комуникационе инфраструктуре у области развоја туризма: 
коридор X и крак Xc, мрежа магистралних, регионалних и локалних путева, железничке 
пруге, аеродром и планиране пруге за велике брзине, железничко чвориште, робно-
претоварни центар, оптички каблови, транзитне централе, ТВ и CТ предајници као и 
струјни далековод 400кW. На бази SWОТ анализе и њеног осврта на инфраструктуру, 
Комисија за стратешко планирање констатовала је предности и то: повољан геостратешки 
положај, добра саобраћајна инфраструктура, аеродром, саобраћајно чвориште, железничко 
чвориште.Слабостима града Ниша у области туристичке инфраструктуре је недостатак 
локалне визије и стратегије развоја туристичке инфраструктуре, потом лоше одржавање 
културних добара, непримењивање законских мера и казнене политике код инцидената на 
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подручју заштите животне средине и комуналних преступа, недовољно развијена 
туристичка сигнализација.Стратегијом развоја туризма града Ниша потребно је 
предвидети циљеве развоја и програме помоћу којих ће се унапредити постојећа и 
изградити нова туристичка инфраструктура. 

 

5.3.2 Развој маркетинга 

Полазећи од суштинске улоге маркетинга у изградњи жељене тржишне позиције, 
маркетинг је у стратешком приступу развоја туризма града препознат као једна од 
кључних области. Маркетинг града као туристичке дестинације захтева иновативан 
приступ управљању маркетинг активностима како би се обезбедило жељено стратегијско 
позиционирање кључних туристичких производа, усклађивање стратегијских циљева свих 
учесника у туристичком ланцу вредности и одрживост локалних ресурса. Повећање 
конкурентности и перформанси туристичке индустрије града Ниша условљено је 
повезивањем туристичких атракција и парцијалних производа и представљањем Ниша као 
нове, пожељене и привлачне туристичке дестинације. 13 

Стратешки маркетинг план заснован је на SWОТ анализи. Маркетинг план се односи на 
период од пет година што се поклапа са временским оквиром за реализацију стратегије 
развоја туризма града Ниша. Стратешки маркетинг план има задатак да идентификује 
диферентне предности Ниша на којима ће градити своју конкурентност и позицију на 
тржишту. Стратегијом позиционирања дефинисан је начин на који Ниш треба да оствари 
жељену тржишну позицију, односно, имплементира визију града као туристичке 
дестинације. Туристичка дестинација представља амалгам производа који се конзумирају 
од стране потрошача под именом дестинације. Укљученост великог броја различитих 
организација у креирање и испоруку туристичког производа дестинације отежава 
усклађивање њихових различитих интереса и циљева. Успешно тржишно позиционирање 
дестинације у таквим условима треба да обезбеди стратегијско усклађивање циљева 
стејкхолдера, њену дугорочну привлачност и конкурентност. Стратегијске акције треба да 
интегришу жеље потрошача и свих учесника у креирању вредности за њих: локалног 
становништва, предузетника, инвеститора, туроператора, посредника и осталих 
интересних група.  

5.3.3 Развој малих и средњих предузећа 

Град Ниш има основне институционалне параметре за подршку локалној пословној 
заједници (Канцеларија за ЛЕР, Регионални Центар за развој МСП-а и предузетништва, 
Центар за женско предузетништво, Бизнис инкубатор центар, Регионална Привредна 

                                                           
13 Стратегија развојатуризма  града Ниша 2011-2016.г.,стр.44 
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Комора), које функционишу уз директну или индиректну подршку националних 
надлежних институција и агенција, међународних програма и институција, као и других 
организација. У сектору туризма, најзначајнији партнер локалном бизнис сектору је 
Туристичка организација Ниша, чија је основна делатност промоција и нуђење 
туристичког производа града. Ипак, међу значајнијим слабостима, чланови Комисије за 
стратешко планирање издвајају непрепознавање туризма као профитабилне привредне 
делатности, као и недостатак квалификованих туристичких менаџера и недовољно 
квалитетну комуникацију између локалних институција и представника туризма у 
креирању туристичког производа. 

Sектор МСП-а учествује са релативно малим уделом у привреди Ниша.Уочени су следећи 
недостаци који се тичу развоја привредног сектора: смештајни капацитети не 
задовољавају стандарде квалитета, недостатак система категоризације алтернативних 
смештајних капацитета, недостатак додатних услуга и специјализације за туристичке 
производе, недостатак удруживања хотелског сектора, организатора путовања и 
путничких агенција и недостатак сарадње јавног и приватног сектора22. Потребно је 
посебно истаћи да би стање смештајних капацитета било знатно боље да је приватизација 
највећег хотелског-туристичког предузећа у Нишу „Србија – туриста“ била успешнија. 
„Србија – турист“ располаже са три хотела: Амбасадор, Наис и Озрен.  
На основу процене стања и анкете о ставовима привредног сектора, као и стратешких 
смерница националних и локалних докумената, стратегијом развоја туризма у области 
МСП-а треба да буду обухваћени следећи циљеви развоја: унапређење људских ресурса, 
креирање бољег управљачког модела у туризму, јачање конкурентности МСП-а и заштита 
животне средине.  
 

5.4 Стратешка визија и општи и посебни циљеви развоја туризма у Нишу 

 
Стратешким планирањем се комбинују дугорочне перспективе (визија, циљеви) и 
краткоточне мере (програми, пројекти). Сврха стратешког планирања јесте да се створи 
рационална основа за постизање договора око конкретних програма и пројеката, који се 
реално могу спровести у року од пет година, што је животни век већине стратешких 
докумената који се односе на економски развој.14 
 

Општи циљеви су уопштене изјаве о томе шта једна заједница жели да буде или да 
постигне; произилазе из дефинисаних кључних питања и стратешке визије и представљају 
широке смернице у процесу доношења одлука. Општи циљеви се планирају дугорочно. 
                                                           
14 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.47 
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 

 
ОПШТИ ЦИЉ 1: РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА, МОНОВАЛЕНТНЕ И ПОЛИВАЛЕНТНЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.1: ТУРИСТИЧКА РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОСТОРА И ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НИША КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.2: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА  

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.3: ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОНОВАЛЕНТНЕ И ПОЛИВАЛЕТНЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

ОПШТИ ЦИЉ 2: : ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ НИША КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 ПОСЕБАН ЦИЉ 2.1: ПОЗИЦИОНИРАТИ НИШ КАО ТУРИСТИЧКУ ДЕСТИНАЦИЈУ  

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.2: РАЗВИЈАЊЕ ТРАЖЊЕ ЗА ПОЈЕДИНИМ ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.3: ПРОМОЦИЈА ПРОСЛАВЕ ГОДИШЊИЦЕ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА 2013.ГОДИНЕ 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.4: УНАПРЕЂЕЊЕ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

 

ОПШТИ ЦИЉ 3: РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И УПРАВЉАЧКОГ МОДЕЛА ТУРИЗМА 
ГРАДА НИША МОДЕЛА ТУРИЗМА ГРАДА НИША 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.1: УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У МАЛИМ И СРЕДЊИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.2: УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЧКОГ МОДЕЛА ТУРИЗМА ГРАДА НИША 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.3: ДОПРИНОС ЛОКАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.4: ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ПОЛИТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЊЕНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У 
МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА 
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5.5 Анализа конкурентности 

Доживљај туристичке дестинације је основни производ у туризму који се нуди 
потенцијалним туристима, на чему се заснива конкурентност туристичке дестинације на 
тржишту. Способност менаџера да ускладе више туристичких параметара у једну 
функционалну целину која ће бити профитабилна, уз побољшање добробити локалног 
становништва и очување природних и културних вредности дестинације, представља 
основу конкурентности туристичке дестинације. 15 

За неку дестинацију можемо рећи да је конкурентна на тржишту уколико инвестиције 
повезане са туризмом имају вишу стопу профитабилности него инвестиције у другим 
туристичким дестинацијама. Што је већа профитабилност дестинације, утолико ће она 
постати привлачнија за инвеститоре. Конкурентност туристичке дестинације је тесно 
повезана с различитим елементима туристичке понуде као што су нпр. бројност и 
квалитет смештајних капацитета, разноврсност и квалитет угоститељске понуде, природна 
и културна баштина, стање комуналне инфраструктуре, гостољубивост, туристичка 
законска регулатива, доступност, туристичка сигнализација итд.  

Конкурентност Ниша на туристичком тржишту мора се посматрати, пре свега, у контексту 
конкурентости Србије као туристичке дестинације. У Стратегији развоја туризма 
Републике Србије вршена је, током 2005. године, оцена конкурентности туристичког 
сектора Србије на бази анкетног истраживања ставова представника локалних интересних 
група повезаних с туризмом и оцене достигнутог нивоа квалитета туристичког производа 
Србије у односу на кључне факторе успеха. Међу неколико дестинација, рађено је и 
анкетирање у Нишу.  

У следећој табели је дат преглед ставова испитаника о поједним елементима 
конкурентности за Србију, Београд, Војводину и Ниш. Оцењивање елемената 
конкурентности вршено је методом бодовања у распону од 1 (најлошије) до 6 (одлично).  
 

Табела бр.10. Ставови испитаника о поједним елементима конкурентности 
СТАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 

 
Србија Подручје 

Београда Војводина Podrucje Cacka Подручје Ниша 

Информације и 
презентација 2,6 2,7 2,5 2,9 2,2 

Доступност и 
превоз 2,8 3,1 2,8 2,6 2,5 

                                                           
15 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.50 
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Туристичка 
сигнализација  2,4 2,8 2,1 2,6 2,1 

Природна и 
културнабаштина 3,7 3,6 3,6 3,9 3,6 

Смештај 3,0 2,9 2,9 3,6 2,7 
Речни туризам 1,7 1,8 1,6 - - 
Ресторани 3,8 4,1 3,6 3,9 3,8 
Садржаји 3,0 3,3 2,9 3,0 2,6 
Комунална 
инфраструктура 2,9 2,8 2,9 3,2 2,7 

Социјални 
елементи и 
људски ресурси 

3,9 4,0 3,8 4,1 3,9 

Законии 
легислатива 2,6 2,5 2,5 2,8 2,5 

Тражња 2,8 2,9 2,7 3,2 2,5 
Остало 2,7 2,9 2,6 3,0 2,4 
Просечна оцена 
подручја 3,1 3,2 2,9 3,3 2,9 

На основу дате табеле није тешко закључити да постојећа туристичка инфра- и 
супраструктура Ниша не задовољава савремене потребе туриста, те да су потребна знатна 
улагања у развој туристичке привреде града. У категорији смештаја и социјалних 
елемената и људских ресурса, Ниш је боље позициониран у односу на Војводину, док се у 
свим осталим категоријама налази или дели последње место са неком другом 
дестинацијом. На основу просечне оцене, подручје Ниша вредновано је оценом 2,9, као и 
Војводина, у односу на 3,1 бодова колико има читава Србија. Поред тога, ниједна 
категорија није оцењена већом оценом од републичког просека, што недвосмислено 
говори о недовољној развијености туристичког сектора на подручју Ниша. Најниже оцене 
имају туристичка сигнализација (2,1) и информације и презентација (2,2) па у том смислу 
на унапређење ове две категорије треба обратити посебну пажњу. Најбоље оцењене 
категорије јесу социјални елементи и људски ресурси (3,9) и ресторани (3,8), али су и ове 
катеорије лошије оцењене у односу на Београд и Чачак. 

Према исказаним ставовима испитаника, подручја Чачка и Београда имају већу просечну 
оцену конкурентности у односу на просек земље (+6% и +3%), док подручја Војводине и 
Ниша имају нижу оцену конкурентности (-6%). Мишљења испитаника о стању 
конкурентности туризма на подручју Ниша најбоље осликава чињеница да је десет од 
тринаест (77%) елемената конкурентности оцењено испод просека (3,0 или мање), а 
ниједан од елемената конкурентности није оцењен са 4,0 или вишом оценом.  
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5.5.1 Конкурентност Ниша као туристичке дестинације 

У Стратегији развоја града Ниша, анализирана је привредна структура, на основу 
тросекторског модела. На основу ове анализе уочено је да терцијарни сектор учествује са 
највећим процентом у стварању националног дохотка, иза ког следе индустрија и 
пољопривреда, са нижим процентом. С друге стране, учешће терцијарног сектора је 
далеко испод нивоа неких европских градова сличне величине, што се посебно односи на 
допринос туризма у укупном дохотку.16 
 

На основу анализе дате у Стратегији развоја туризма Републике Србије и оцене економске 
конкурентности Ниша, као дестинације у оквиру производа градски одмори, пословни 
туризам и MICE, кружне туре, специјални интереси, догађаји, здравствени туризам, 
планине и језера и рурални туризам, уочени су следећи недостаци: 

а) Туристичке компаније и ривалитет  

- Врло мало смештајних капацитета задовољава стандарде квалитета,  
- Недостатак система категоризације алтернативних смештајних капацитета,  
- Смештајни капацитети не нуде додатне услуге за производе градских одмора,  
- пословног туризма и MICE, кружних тура, специјалних интереса и 

здравственогтуризма,  
- Недостатак сарадње и удруживања између хотелског сектора, организатора 

путовања и путничких агенција,  
- Недостатак сарадње јавног и приватног сектора у циљу координираног развоја 

туристичког производа,  
- Низак ниво процедура за контролу квалитета у смештајном сектору,  
- Низак ниво диверзификације и специјализације туристичких производа, активност 

и услуга. 

б) Услови тражње  

- Недостатак имиџа и позиционирања у сврху развоја производа градских одмора, 
пословног туризма и MICE, кружних тура, специјалних интереса и догађаја, и за 
домаћу и за међународну тражњу,  

- Недостатак специфичних информација везаних за активности и услуге у вези са 
горе наведеним производима,  

- Низак степен свести и информисаности на страним тржиштима о догађајима у 
Нишу. 

                                                           
16 Стратегија развојатуризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.52-55 
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Сектор подршке/понуде  

- Недостатак специјализоване дестинацијске менаџмент организације ДМО 
(DestinationMenagementCompany), као организатора производа, активности и пакета 
за домаће и стране туристе,  

- Низак ниво активности забаве,  
- Недостатак специјализованих компанија за организивање пословних конгреса, 

ОПК (Professional Congress Organizers) као организатора производа, активности и 
пакета за пословни туризам и MICE.  

- Недовољна организација као и промоција постојећих догађаја на 
интернационалном тржишту (нпр. Нишвил),  

- Недостатак специфичних пакета за промоцију производа градских одмора у Нишу, 
производа пословни туризам и MICE, кружних тура, специјалних интереса и 
догађаја,  

- Низак ниво специјализованих трговина са локалним сувенирима, рукотворинама. 
- Ресторани нису специјализовани и углавном су са једнаком понудом ниског, 

средње-ниског или средњег квалитета,  
- Низак ниво употребе локалних атракција у туристичке сврхе, нарочито као 

подршкапроизводу кружних тура и здравственог туризма, као и недостатак 
стратешких смерница за њихову даљу промоцију и развој,  

- Недостатак интернационално релевенатних догађаја који ће привући туристе,  
- Ограничења у вези са бањским туризмом, јер је систем бања у функцији система 

социјалног осигурања, под ингеренцијом Министарства здравља.  
 

г) Фактори производње  

- Доступност друмским путем је лимитирана због лошег квалитета саобраћајница,  
- Доступност железницом је лимитирана због лошег квалитета укупне железничке 

инфраструктуре,  
- Доступност ваздушним путем је лимитирана због непостојања сталних летова, 

нарочито нискобуџетних авио компанија,  
- Низак ниво квалитета јавног транспорта (аутобус, воз, такси),  
- Недостатак система јавног превоза за туристе и посетиоце,  
- Недостатак специјализованих водича,  
- Низак ниво перформанси система за побољшање урбане естетике, заштиту и 

очување градског наслеђа,  
- Недовољно коришћени културни ресурси у туристичке сврхе,  
- Низак квалитет система за заштиту, очување и одржавање културних и природних 

ресурса,  
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- Недовољна употреба културних и природних ресурса у туристичке сврхе, због 
лоше туристичке сигнализације, неадекватног прилаза, непостојања урбане опреме, 

- Недостатак привременог система означавања за догађаје,  
- Непланска градња и уништавање простора (проблеми са чистоћом, фасадама кућа, 

дивљим депонијама, парковима итд.).  
 

Градски одмор у Нишу има велики развојни потенцијал због доброг саобраћајног 
положаја и све веће тражње на интернационалним тржиштима за кратким одморима у 
градовима. Ниш има потребне ресурсе и атракције које је врло лако понудити домаћим и 
страним туристима, а развој градског одмора треба да представља први корак према 
развоју осталих производа, попут кружних путовања, посебних интереса и догађаја. 
Успешни развој градског туризма не може се очекивати без сталних и бројних ваздушних 
веза са главним европским градовима и пре свега присуства нискобуџетних авио 
компанија. Ниш треба да понуди производе који се заснивају на властитим вредностима, 
попут културног наслеђа, локалне гастрономије, забаве, трговине, као и архитектуру и 
амбијенталне целине везујући их за одређене историјске догађаје. Не треба заборавити ни 
квалитет саобраћајница, јер градски одмори умногоме зависе од добрих услова 
доступности до саме дестинације и унутар ње. 

Mодел развоја градског одмора у Нишу треба да садржи следеће кључне планове и 
активности: привлачење нискобуџетних авиокомпанија, план брзе рехабилитације хотела, 
мотела и дечијих одмаралишта, довођење страних хотелских ланаца, повезивање са 
кључним организаторима градских одмора на европском тржишту, унапређење трговине, 
забаве и ресторатерских услуга, штампање модерног итинерера Ниша и календара 
интернационално релевантних догађаја, едуковање специјализованих водича за обилазак 
Ниша и околине и друго.  
 

5.6 Модел раста туризма у граду Нишу до 2016.године 

Савремена кретања на туристичком тржишту која се односе на стабилан раст раст тражње 
услед повећања дискреционог дохотка, веће интересовање за новим дестинацијама и краће 
али чешће одморе и кластерски приступ Стратегије развоја туризма Републике Србије 
утицале су на формирање модела раста туризма града Ниша. Стратегија развоја туризма 
Републике Србије из 2005. године дефинисала је четири кластера: Београд, Војводина, 
Југоисточна Србија и Југозападне Србија. Град Ниш припада туристичком кластеру 
Југоисточна Србија. Према националној стратегији, кључни производи кластера 
Југоисточна Србија су: 

- Кружна путовања  
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- Специјални интереси  
- Планине и језера  
- Здравствени туризам  
- Рурални туризам 

Обзиром да је град Ниш представља економски, образовни и политички центар у кластеру 
са најразвијенијом инфрастуктуром, утврђено је да се поред туристичких производа према 
националној стратегији додају и следећи:  

• Градски одмор  
• Пословни туризам и MICE  
• Догађаји  
• Планине 

Уважавајући савремена кретања на туристичком тржишту, глобалне трендове у 
управљању слободним временом и туристичко-ресурсну основу града Ниша, утврђени су 
следећи туристички производи:  

• Градски одмор  
• Специјални интереси  
• Здравствени туризам  
• Пословни туризам и MICE  
• Догађаји  
• Кружна путовања  
• Планине 

Моделу развоја туризма града Ниша се приступило на методолошки начин. Анализиране 
су две варијанте:  

• Реалистична  
• Оптимистична 

 

5.6.1 Реалистична варијанта 

Портфолио туристичких производа представља сумирање целокупне туристичке понуде. 
Са једне стране даје приказ тренутног стања а са друге пружа перспективе развоја самих 
производа и на крају дестинације. Дефинисање портфолиа туристичких производа има за 
циљ да створи конкурентску предност и тако на дуги рок заштити економске интересе 
града Ниша. 17 
                                                           
17 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.71 
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Табела бр.11. Портфолио туристичких производа за град Ниш и процена тржишног 
потенцијала 

 
 

Туристички 
производ 

 
Доминантни 

sмештајни 
капацитет 

Данашња 
процена 
процена 
ноћења 

 
Данашња 

процена у % 

Процена 
тржишног 

потенцијала 
2016.- ноћења 

Процена 
тржишног 

потенцијала 
2016.- ноћења 

у % 
Градски 
одмор 

Хот.(3*) и 
хостели 30.463 10 77.954 15 

Специјални 
интереси 

Хостели, прен. 
и пан. 6.093 2 25.985 5 

Здравствени 
туризам  

Хот.(3*-4*), 
прен. и пан. 215.374 71 259.848 50 

Пословни т. + 
MICE  хотели (3*-4*) 30.463 10 77.954 15 

Догађаји хотели(3*), 
прен. и пан. 15.232 5 51.970 10 

Кружна 
путовања хотели (3*-4*) 3.960 1 15.591 3 

Планине 
хотели (3*) и 
прив.см. 3.046 1 10.394 2 

УКУПНО  304.631 100 519.696 100 
 

Табела број 11 представља портфолио туристичких производа за град Ниш као и процену 
тржишног потенцијала у 2016.години. Доминантан туристички производ је здравствени 
туризам и то захваљујући Нишкој бањи. Иако је предвиђено повећање броја ноћења, 
процењује се да ће се тржишно учешће смањити за око 20 процената. Глобалан раст „City 
Break“ као туристичког производа вероватно ће утицати и на град Ниш у петопроцентном 
повећању. Предвиђа се доминација пословног туризма укључујући и MICE уз процену 
тржишног потенцијала за 5 процената, узимајући у обзир репозиционирање и 
ревитализацију аеродрома Константин Велики. Највеће учешће у укупном броју 
остварених ноћења у 2016. години би имали производи здравствени туризам (50 %), 
градски одмор (15 %), пословни туризам укључујући MICE (15 %) и догађаји (10%). 

Табела број 12 приказује стање 2009. године и пројекцију која се односи на 2016. годину 
када су у питању ноћења домаћих и иностраних туриста. Ноћења страних туриста у 
оствареном броју туристичких ноћења би имала учешће од око 33% док би се на домаћа 
ноћења односило близу 68% укупних ноћења. Када се пореди тренутна дистрибуција (10% 
према 90%) са будућом, закључује се да је то стабилан и значајан раст у корист страних 
туриста. Уколико бисмо изоставили планине као туристички производ, однос домаћих 
туриста према страним би био још драстичнији (78% - 12%). Разлог изостављања јесте 
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дестинација Бојанине воде која представља главно излетиште становника града Ниша што 
указује на структуру туристичке тражње.  

Услед недостатака поузданих података, није било могуће прецизно утврдити структуру 
ноћења према туристичким производима. Полазећи од броја и процењене структуре броја 
ноћења у 2009. години, процењује се да ће у 2016. години град Ниш реализовати близу 520 
хиљада ноћења. У односу на 2009. годину показује повећање од 1,68 пута тј. стопу раста 
од 6,2% годишње.  
 

Табела бр.12.Процена и пројекција домаћих и иностраних ноћења у Нишу по туристичким 
производима 

                                  2009                                                                            2016 
Туристички 
производ Укупно Домаћи % Страни % Укупно Домаћи % Страни % 

Градски 
одмор 30.463 27.417 90 3.046 10 77.954 62.363 80 15.591 20 

Специјални 
интереси 6.093 5.788 9 95 305 5 25.985 19.489 75 6.496 25 

Здравствени 
туризам 215.374 193.837 90 21.537 10 259.848 181.894 70 77.954 30 

Пословни т. 
+ MICE 30.463 24.370 80 6.093 20 77.954 54.568 70 23.386 30 

Догађаји 54.568 70 23.386 762 5 51.970 44.175 85 7.796 15 
Кружна 
путовања 3.960 3.762 95 198 5 15.591 13.252 85 2.339 15 

Планине 3.046 3.046 100 0 0 10.394 520 5 9.874 95 
УКУПНО 304.631     519.696     

Табела број 13 представља квантификоване циљеве који обухватају укупна ноћења, 
просечан боравак и укупан број лежајева. Стопа раста ноћења од 6,2 % у поређењу са 
стопом раста лежаја указује на дуже пословање током године. То доводи до закључка да је 
неопходно у најкраћем улагати у смештајне капацитете. Просечни боравак ће се 
неочекивано повећати што није у корелацији са растом туристичких производа градски 
одмор и пословни туризам. Разлог је у природи пословања Нишке бање где доминира 
здравствени туризам и посебно лечилишни туризам који захтева боравак дужи од 3 дана.  
 

Табела бр.13. Квантификовани циљеви – реалистична варијанта 
 2009 2016 стопа раста годишња 
Ноћења 304.631 519.696 6,2 
Просечан боравак 3,6 4,9 2,2 
Лежаји 3.560 4.500 1,23 
Запослени – ХиТ 304.631 519.696 6,2 
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Са растом броја ноћења, повећали би се и смештајни капацитети и то са 3.560 лежајева у 
2009. години на око 4.350 лежајева у 2016. години. Примећује се скромно повећање 
учешћа хотела са једне стране и смањење учешћа преноћишта и пансиона за 3% са друге 
стране. Незнатан тренд повећања учешћа хотела у укупној понуди ипак шаље добар 
сигнал будућем менаџменту туристичке дестинације јер доминацијом основних 
смештајних капацитета се утиче и значајно повећање квалитета саме дестинације. 

 

5.6.2 Оптимистична варијанта 

 Према амбициозној варијанти на основу броја и процењене структуре ноћења по 
карактеристичним туристичким производима у 2009. години, град Ниш би у 2016. години 
могао да реализује близу 650.000 ноћења домаћих и иностраних туриста. У односу на 
2009. годину представља повећање 2,08 пута.18 
 

Табела бр.14.Портфолио туристичких производа за град Ниш и процена тржишног 
потенцијала – оптимистично 

Туристички 
производ 

Доминантни 
смештајни 
капацитет 

Данашња 
процена- 
процена 
ноћења 

Данашња 
процена у % 

Процена 
тржишног 

потенцијала 
2015.- ноћења 

Процена 
тржишног 

потенцијала 
2016.- ноћења 

у % 
Градски 
одмор 

хотели(3*)и 
хостели 30.463 10 128.716 20 

Специјални 
интереси 

Хостели и 
прив.см. 6.093 2 45.051 7 

Здравствени 
туризам 

хотели (3*-4*) 
и прив.см 215.374 71 225.253 35 

Пословни 
туризам+MICE 

хотели (3*-4*) 30.463 10 122.280 19 

Догађаји хотели(3*), 
прен. и пан. 15.232 5 77.229 12 

Кружна 
путовања 

хотели (3*-4*) 3.960 1 25.743 4 

Планине хотели (3*) и 
прив.см. 3.046 1 19.307 3 

УКУПНО  304.631 100 643.579 100 

Табела број 14 показује да би страни туристи имали учешће од око 39 % у 2016. години 
док би домаћи имали око 61 %. Уколико се изузму планине као туристички производ, 
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долази се до још већег поларизовања од 70% у корист домаћих туриста. Највећи значај би 
имали туристички производи: здравствени туризам (35 %), градски одмор (20%), пословни 
туризам укључујући MICE (19%) и догађаји (12 %).  
 

Табела бр. 15. Процена и пројекција домаћих и иностраних ноћења у Нишу по 
туристичким производима – оптимистично 
годишња 
стопа од  
6,20% 

2009 2016 

Туристички 
производ 

Укупно Домаћи % Страни % Укупно Домаћи % Страни % 

Градски 
одмор 

30.463 27.417 90 3.046 10 128.716 90.101 70 38.615 30 

Специјални 
интереси 

6.093 5.788 95 305 2 45.051 31.535 70 13.515 30 

Здравствени 
туризам 

215.374 193.837 90 21.537 10 225.253 146.414 65 78.838 35 

Пословни т. 
+ MICE 

30.463 24.370 80 6.093 20 122.280 79.482 65 42.798 35 

Догађаји 15.232 14.470 95 762 5 77.229 57.922 75 19.307 25 
Кружна 
путовања 

3.960 3.762 95 198 5 25.743 19.307 75 6.436 25 

Планине 3.046 3.046 100 0 0 19.307 1.931 10 17.377 90 
УКУПНО 304.631     643.579     

 

Квантификовани циљеви указују на високу годишњу стопу раста ноћења од чак 7,1 %. 
Годишња стопа раста лежаја не прати раст борја лежаја и ставља акценат на проблем 
недостатка смештајних капацитета. Очекивање градње нових смештајних капацитета 
углавном прати стопу раста броја запослених. Овај податак ипак указује на могуће 
проблеме са недостатком запослених у најпосећенијим периодима у граду Нишу.  

 

Табела бр.17. Квантификовани циљеви – реалистична варијанта 
 2009 2016 стопа раста годишња 
Ноћења 304.631 643.579 7,1 
Просечан боравак 3,6 4,9 2,9 
Лежаји 3.560 5.500 2,23 
Запослени – ХиТ 304.631 6 643.579 7,1 

 



Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа                                             Јелена Вучковић 
 
 

Ниш,2013 35 
 

 

5.6.3Закључна разматрања 

 

Реалистична и оптимистична пројекција раста туризма града Ниша представља резултат 
анализирања низа фактора који директно и индиректно могу да утичу на коначан исход. 
Карактеристике туристичког сектора у Нишу 2016. године огледају се у побољшању свих 
истражених параметара у зависности од моделске пројекције. Узимајући у обзир обе 
позитивне тенденције, приступило се извођењу следећих карактеристика: 

- Створен и позициониран бренд Ниша као нове дестинације која укључује следеће 
туристичке производе: градски одмор, специјални интереси, MICE, здравствени 
туризам, догађаји и кружна путовања, 

- Изузетно добра саобрачајна повезаност са емитивним тржиштима, 
- Повећана тражња за одабраним туристичким производима, 
- Реконструисање постојећих и изградња нових смештајних капацитета у складу са 

светским хотелским стандардима, 
- Долазак нових хотелских ланаца уз јачање позиције већ присутних, 
- Давање приоритета унапређењу природне и урбане околине, 
- Јачање имиџа, угледа и капацитета туристичког сектора на подручју града Ниша. 

 
Овакав приступ захтева развој који прати савремене тенденције на светском туристичком 
тржишту, уважава европска турстичка кретања и мења слику када је у питању домаћи 
туризам. Предвиђени модели раста би требало да резултирају општем друштвеном и 
привредном развоју града Ниша.19 

Да би се пројекције оствариле, неопходна су улагања у туристичке производе и јачање 
њихових капацитета. Посебан акценат се ставља на ангажовање капитала малих и средњих 
предузећа који би створили повољну пословну и инвестициону климу. Све то би 
резултовало бржем привредном развоју града Ниша и утицало на квалитетнији живот 
његових грађана. 
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5.7 Маркетинг план и циљеви развоја 

Стратешки маркетинг план интегрални је део стратегије развоја туризма града Ниша и 
формулисан је с циљем да подстакне и усмери процес развоја туризма и унапреди 
конкурентску позицију града као туристичке дестинације. Маркетинг план се односи на 
период од пет година и резултат је осмишљеног стратегијског приступа управљању 
туристичком дестинацијом и развијања маркетинг стратегија и програма за конкретни 
тржишни сегмент. 20 
 

5.7.1 Маркетинг циљеви 

Полазна основа у стратешком маркетинг плану туристичке дестинације града Ниша су 
маркетинг циљеви. Полазну основу у дефинисању примарних и секундарних маркетинг 
циљева и целокупног развоја туризма града Ниша представља стратешка визија Србије  и 
формулисана визија града Ниша. У том смислу, идентификован је примарни маркетинг 
циљ развоја туризма града Ниша: ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТ НИША КАО 
ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ. Из овог примарног циља произилазе следећи 
специфични маркетинг циљеви: 

1. Позиционирати Ниш као туристичку дестинацију на домаћем и иностраном 
тржишту; 

2. Развијање тражње за појединим туристичким производима дестинације; 
3. Промоција прославе годишњице Миланског Едикта 2013. године; 
4. Унапређење маркетинг менаџмента туристичке дестинације. 

 
1.Позиционирати Ниш као туристичку дестинацију на домаћем и иностраном 
тржишту Полазна основа у развијају плана стратегијског позиционирања туристичке 
дестинације града Ниша је непостојање јасног и препознатљивог имиџа града. У том 
смислу било је неопходно сагледавање постојећег имиџа града, односно његове слике код 
туриста, с једне стране, тако и пословне јавности, тј. носилаца туристичке понуде, с друге 
стране. Перцепције туриста и пословне јавности су од суштинског значаја за изградњу 
жељеног имиџа и конкурентности туристичке дестинације. Потрошачи доживљавају 
одређену дестинацију као укупно искуство суштински састављено од атрибута ресурса, 
услуга и производа који представљају колекцију професионалног и личног интереса свих 
људи који живе и раде у њој. Респектабилан имиџ и репутација обезбеђују креирање 
задовољства туриста, њихово враћање дестинацији, ширење позитивних ставова на нове 
производе и марке, на постојећим и новим тржиштима, као и могућност постизања 
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премијских цена. Степен сатисфакције туриста је најважнији резултат имиџа дестинације 
и представља субјективну процену перципираног укупног искуства у односу на очекивања 
и перцепције о карактеристикама једне дестинације. Кључне карактеристике дестинације 
обухватају:  
 

- Привлачност (Attractions) - природне и стечене атрактивности значајне за 
мотивацију туриста за долазак у дестнацију;  

- Приступачност (Accessibility) – односи се на развој и одржавање ефикасних 
саобраћајних веза;  

- Погодности (Amenities) - рецептивни садржаји, објекти за смештај, трговину, 
забавни садржаји, као и остале услуге, пријатност домаћег живота, обичаји, начин 
понашања, комфор; 

- Доступност пакет аранжмана (Available packages) од стране туристичких 
посредника;  

- Активности (Activities) – односе се на све доступне активности и оно чиме ће се 
потрошач бавити током боравка;  

- Помоћне услуге (Ancillary services) – услуге банке, поште, таксија, здравствених 
установа, итд. 

Стварање препознатљивог имиџа који интегрише наведене елементе, један је од кључних 
циљева туристичке дестинације града Ниша. Да би био извор конкурентске предности, 
имиџ мора бити стабилан као би се остварио дугорочан утицај на туристе у процесу 
доношења одлуке о куповини. Имиџ дестинације састоји се из две повезане компоненте: 
опажљиве (спознајне) оцене, која се односи на знање и веровања појединаца (туриста) и 
осећајне процене, која се односи на осећања појединаца према конкретној дестинацији. 
Ове компоненте заједно стварају слику код туристе која је основ наредних куповина и 
избора. Перцепције потрошача се формирају у зависности од идентитета дестинације и 
маркетинг стратегија носилаца туристичке понуде. 

Маркетинг истраживање пословне јавности реализовано октобра-новембра 2010. године, 
показало је да пословна јавност види Ниш као дестинацију која је усредсређена на 
пословни туризам, здравствени туризам, догађаје и манифестације и градске одморе. С 
друге стране, дискусијом чланова радне групе за маркетинг произашло је схватање да 
Град Ниш нема имиџ туристичке дестинације, што је делом резултат непостојања јасне 
визије, циљева и стратегија развоја туризма града. Због тога неминовност постаје 
креирање туристичког бренда Ниша, који треба да интегрише туристичке вредности које 
Ниш поседује и тражене користи циљних тржишта и сегмената. Главне предности на 
којима Ниш треба да гради своју конкурентност:  
 



Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа                                             Јелена Вучковић 
 
 

Ниш,2013 38 
 

- Геостратешки положај Ниша и Коридор 10 дају Нишу посебно место на европском 
туристичком тржишту;  

- Природни ресурси у околини Ниша (минералне вода, пећине, клисуре, планине);  
- Културно-историјско наслеђе (античко богатство, споменици);  
- Бројни догађаји и манифестације (Фестивал глумачких остварења, Нишвил, Нимус) 
- Људи, са својим духом, гостопримством, љубазношћу.  

 

2. Развијање тражње за кључним туристичким производима дестинације. Полазна 
основа у развијању плана производа града Ниша су географска сегментација тржишта на 
основу које су идентификовани циљни сегменти тржишта којима ће поједини производи 
бити таргетирани. Маркетинг стратегију је потребно профилисати полазећи од 
карактеристика појединих туристичких производа, с једне, и захтева тржишних сегмената, 
с друге стране. У дефинисању кључних туристичких производа града Ниша пошло се од 
портфолиа производа Србије као туристичке дестинације, портфолиа производа кластера 
Југоисточне Србије коме град Ниш припада, као и особености туристичких ресурса града. 
34 На основу дискусије чланова радне групе за маркетинг, као што је у претходном 
одељку наведено, преовладало је мишљење да су кључни производи дестинације:  

1. Пословни туризам и MICE (Meetings, Incentives, Congress and Events)  
2. Здравствени туризам, Spa и Wellness;  
3. Догађаји;  
4. Градски одмори (Ciy Break);  
5. Специјални интереси;  
6. Кружна путовања;  
7. Планине.  

 

Пословни туризам и MICE.У сагледавању улоге и значаја пословног туризма и MICE као 
производа туристичке дестинације града Ниша, пошло се од визије развоја туризма града 
Ниша и кључних основа за позиционирање Ниша на тржишту. Захваљујући географском 
положају и постојећој саобраћајној инфраструктури, Ниш има могућности за развијање 
туристичке понуде и успешно позиционирање на тржишту пословног туризма и MICE. 
Поред географског положаја, за успешно позиционирање града на међународном MICE 
тржишту, град треба да искористи близину иностраних тржишта, постојање аеродрома, 
образовни и научни потенцијал. За успешно пласирање пословног и MICE туризма 
неопходна су улагања у одговарајућу инфраструктуру и прилагођавање хотелског 
смештаја града. Нужно је такође укључивање града Ниша у пројекат Конгресног бироа 
Србије „Serbian Destination Alliance“ чији ће задатак бити менаџмент конгресних и 
сајамских активности, активан наступ на MICE тржишту и промовисање овог производа. 
Овај пројекат ће такође бити први корак ка успостављању Конгресног бироа Ниша. С 
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обзиром да се пословна путовања често комбинују са забавом, неопходно је промовисање 
посебних интегрисаних пакета производа који ће имати за циљ да продуже дужину 
пословних путовања и усмере туристе на коришћење других туристичких производа 
дестинације.  
 

Здравствени туризам, Spa и Wellness.Геотерминалне воде су основни ресурс на коме се 
заснива здравствени туризам града Ниша. У продаји овог туристичког производа град 
Ниш има дугу традицију и искуство, а може бити и производ будућности како на домаћем, 
тако и иностраном тржишту. Пенетрација на овом тржишту је повезана је са промотивном 
кампањом бања Србије, што је предвиђено Стратегијом туризма Србије. Промоцијом 
треба повећати свесност туриста о бањама као производу и обезбедити диферентно 
позиционирање Нишке Бање. Маркетинг активности треба усмерити не само ка особама 
са здравственим проблемима, већ и здравим особама који желе одмор, Spa и Welness 
третмане. 

Догађаји.Диферентна предност града Ниша у односу на остале градове Србије, а што није 
искоришћено у маркетинг сврхе су догађаји. У граду Нишу се у току године организује 
велики број догађаја - културних, забавних, музичких, спортских. Неки од њих су 
међунарног значаја и по броју посетилаца и имиџу су се издвојили од осталих (последњих 
година, то је Нишвил/Nisville). Они пружају могућност за управљање тражњом у току 
године (повећање тражње у периодима ниског нивоа). Успешно позиционирање догађаја 
као туристичког производа на тржишту Ниша захтева професионализацију управљања и 
формирање ПР (Public Relation – Односи с јавношћу) догађаја у циљу њихове промоције и 
комерцијализације. Многи догађаји који су националног значаја имају потенцијал за 
интензивније пенетрисање на тржишту региона. Они пружају могућност за понуду 
додатних садржаја и туристичких производа (кружна путовања, специјални интереси – 
рафтинг на Нишави, итд.).  
 

Градски одмори (City Break). Главне претпоставке за развој градског одмора су: положај 
града Ниша, доступност бројних видова саобраћаја, могућност повезивања са лоw цост 
летовима, постојање хотела средње и више категорије, историја, култура, гастрономија и 
забава, повољан однос вредности за новац. Могућности транзитног туризма нису 
искоришћене, а транзитна понуда је оскудна и ниског квалитета (осим мотела Наис, 
Сићева и малог броја угоститељских објеката). У том смислу неопходно је развијање 
одговарајуће инфраструктуре - кампова, одмаралишта, паркинга, телефонских говорница 
и осталих пратећих елемената (тоалети, шлеп службе). Такође, неопходно је 
интензивирање и језичко прилагођавање туристичке сигнализације, билборда и изградња 
већег броја Туристичких информативних центара, посебно на улазним местима у град 
(наплатне рампе). Формирање додатних садржаја усмерено је на задржавање туриста и 
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подразумева отварање шопинг центара, забавних центара за децу, развијање понуде за 
ноћни живот. Напоре треба усмерити на обучавање професионалних и квалитетних 
туристичких водича.  

Специјални интереси.Ниш има неискоришћени потенцијал за комерцијализацију овог 
производа. Неки облици понуде специјалних интереса већ постоје (параглајдинг, 
рафтинг), али они нису интегрисани у укупну туристичку понуду. Маркетинг напори 
треба да буду усмерени на развијање пакета производа специјалних интереса и 
повезивање са другим туристичким производима (пословни туризам, здравствени, градски 
одмори) и сарадња са професионалним организацијама из иностранства. Неопходна је 
професионализација управљања овим производом на нивоу Туристичке организације 
града Ниша у циљу стварања одговарајућих услова за масовније коришћење приородних 
потенцијала у околини града. У циљу повећања свесности потенцијалних туриста према 
овом производу дестинације неопходно је пружање информација путем различитих 
средстава - Интернета, каталога, пакета промотивних материјала, сајмова. Развијање 
производа као што су специјални интереси захтева јасније позиционирање спортско-
рекреативног туризма града. Рекреативни центар Чаир, са спортском халом, градским 
стадионом, комплексом затворених и отворених олимпијских базена, велики број 
тениских терена, клупских стадиона итд., пружају могућност за организовање домаћих и 
међународних спортских догађаја. Развијање овог сегмента туристичке понуде захтева 
јасније опредељење Града ка искоришћењу постојећих потенцијала али и изградњу нових 
спортских објеката и садржаја.  
 

Кружна путовања.Геостратегијски положај града Ниша пружа изузетне могућност за 
развијање кружних путовања као туристичког производа. Укључивање у одговарајуће 
програме тура у Србији (градови Србије) и повезивање тура које се организују у земљама 
у окружењу могу се искористити за позиционирање Ниша на овог сегменту туристичког 
тржишта. Развијање кружних путовања као производа дестинације захтева прилагођавање 
постојећих капацитета и изградњу нових капацитета и садржаја.  
 

Планине.У Стратегији развоја туризма Републике Србије истакнуто је да су планине један 
од ресурсно најјачих производа Србије, али не и маркетиншки (осим Копаоника). Такође, 
овом Стратегијом је предвиђено развијање планинског туризма и јачање њиховог 
маркетиншког наступа. Једним делом територија града Ниша обухвата Суву планину, на 
којој већ постоји ски центар Бојанине воде који омогућава граду Нишу да своју 
туристичку понуду допуни додатним елементима и повеже са кључним производима 
дестинације. Управо због постајање ски центра Бојанине воде, стратегијом је предвиђено 
даљи развој овог туристичког производа. Потенцијал ски центра Бојанине воде није 
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довољно искоришћен за развијање туризма града, поред осталог и због због непостојања 
одговарајуће саобраћајне инфраструктуре. 

 

3.Управљање портфолиом производа дестинације. Успешно конкурентско 
диференцирање туристичке дестинације захтева адекватно позиционирање портфолиа 
производа. Полазећи од односа производ/тржиште (постојећи или нов) могуће је 
идентификовати следеће стратегије раста:стратегија пенетрације тржишта, стратегија 
развоја производа, стратегија развоја тржишта и стратегија диверзификације. 

 

 

4. Промоција прославе годишњице Миланског Едикта 2013. године  

Имајући у виду карактер и важност у периоду за који се развија Стратегија развоја 
туризма града Ниша, централна државна прослава 1.700 година од Миланског Едикта 
(313-2013. године) се као догађај издвојио од осталих, а његова промоција је 
идентификована као засебан, парцијални маркетинг циљ. Полазна основа у дефинисању 
овог циља је да се ради о догађају који је непоновљив, тј. који се догађа једном у историји 
(или у 100 година), у овом случају у родном месту Константина Великог – граду Нишу.21 
Кључне карактеристике Миланског Едикта су:  

- Међународни карактер;  
- Мега карактер;  
- Специјални карактер;  
- Непоновљивост (обележава се једном у 100 година). 

Међународни карактер прославе Миланског Едикта као најважнијег документа 
хришћанске цивилизације и потреба за међународном промоцијом и комерцијализацијом 
захтевају да се његовом организовању и обележавању приступи плански и стратегијски. 
Ради се такође о мега догађају који својим обимом и величином може утицати не само на 
развој туризма и привредне активности града Ниша, већ и целе земље. Специјални 
карактер догађаја какав је прослава Миланског Едикта подразумева специјални програм 
његовог одржавања, специфичан приступ у његовом организовању, а посебно управљање 
промотивним активностима. Догађај као што је прослава Миланског Едикта је такође 
јединственост и вечита актуелност. Његовој непролазности посвећена је Међународна 
конференција:“Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског Едикта“ која је 
одржана у Нишу од 24-26. фебруара и то једна од низа манифестација такве врсте. 
                                                           
21 Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016.г.,стр.93 
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5.Унапређење маркетинг менаџмента туристичке дестинације  

Управљање туристичком дестинацијом један је кључних фактора будућег развоја туризма 
града Ниша. Пад туристичке тражње у граду Нишу захтева професионализацију 
менаџмента дестинацијом у циљу формулисања квалитетне политике управљања 
туристичком понудом, промоцијом и продајом. Маркетинг стратегија треба у таквим 
условима да обезбеди стратегијско усклађивање циљева различитих стејкхолдера 
туристичке дестинације, њену дугорочну привлачност и конкурентност. Стратегијски 
циљеви дестинације, стога, морају инкорпорирати циљеве свих стејкхолдера укључених у 
креирање вредности за туристе и дугорочних интереса окружења. 

Дестинацијски маркетинг менаџмент је веома важан сегмент у развоју туризма и има 
кључну улогу у остваривању мисије, циљева и смерница који су дефинисани стратегијом. 
Преовладава схватање да традиционалне туристичке организације (градске, локалне, 
кластерске) не дају жељене ефекте, због чега се доводи у питање потреба за таквом врстом 
организације. Проблеми и критике туристичких организација односе се на:  

• Нејасност и нефокусираност циљева и пословних мисија,   
• Ограничења и тешкоће у финансирању буџета,  
• Структуре су често бирократске, непрофесионалне и нису специјализоване,   
• Маркетиншка технологија и алати су застарели и несофистицирани,  
• Мала или никаква сарадња са приватним сектором.22 

Туристичка организација Ниша има централно место у маркетинг систему туризма града 
Ниша, која с једне стране сарађује са националном туристиском организацијом у циљу 
реализације циљева дефинисаних Стратегијом развоја туризма Србије (ТОС), а с друге 
стране синхронизује рад туристичких субјеката у граду Нишу. Да би се избегле ситуације 
неусаглашености циљева и обезбедио интегрисани маркетинг наступ и унапредиле 
маркетинг активности (активности истраживања, промоција, развој производа, однос с 
туристима) потребна је нова орјентација, понашање и функционисање ове организације.  
 

 
 

 

                                                           
22Стратегија развоја туризма Републике Србије, Horwath Consulting Загреб и Економски факултет Београд 
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6. Општина Нишка бања 

6.1 Туристичко-географски положај  

Нишка Бања је градско насеље у градској општини Нишка Бања на подручју града 
Ниша у Нишавском округу. Нишка Бања спада у II групу најразвијенијих бања Србије 
заједно са Бањом Ковиљачом, Буковичком Бањом и Матарушком Бањом. Нишка бања 
налази се у југоисто;ној Србији, удаљена је од центра Ниша 10км. Смештена је на 
падинама Коритника, на југоисточном ободу Ниске котлине, на крајњем северозападу 
огранка Суве планине. 

Простор у коме су се развили Ниш и Нишка бања припада Доњем Понишављу, које је 
велики географ Јован Цвијић означио централним на Балканском полуоству. Доње 
Понишавље је зона спајања и прозимања, простор изванредног континенталног и 
интерконтиненталног транзита, раскрсница пруга и путева за све стране света.23 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Слика бр.7. Општина Нишка бања 

Извор:http://sr.wikipedia.org 
 
Нишка бања има изузетно повољан саобраћајно-географски положај, налази се на 
раскрсници најважнијих, балканских и европских путних и железничких саобраћајних 
праваца, који воде са севера из правца Београда, и са југа из 
правца Скопља долином Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље ка Блиском 
истоку.  

Од Ниша и Нишке бање воде важне саобраћајнице ка Београду, Скопљу, Прокупљу, 
Зајечару, Заплању и Димитровграду које имају регионални, међународни и 
међуконтинентални значај. Од пута који води ка Бугарској  бања је удаљена 1км, а од 
Београда 10км. Од ауто-пута који се пружа правцем север-југ према Македонији и 
                                                           
23 Група аутора,Енциклопедија Ниша,природа,простор,становништво,Градина,Ниш,1995.г.,стр127 
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Грчкој,којиуједнопредстављадеомеђународногКоридора 10 
којивезујесредњуизападнуЕвропусајугоистокомнашегконтинентаидаљесаБлискомистоку, 
бањајеудаљена 20км. ДанашњипутодБеоградакаНишу, НишкојбањииДимитровграду, 
којисеупрошлостизваоВиаМилитарис, 
представљаојевековимауназадједаноднајзначајнијихпутевауЕвропи. 

НајвећизначајзаиностранитуризамНишкебањеиматакозваниЈугоисточнитуристичкиправац
којиодсредњеЕвропеводикајугоистокунашегконтинента. 
Овајпутниправацсерачваутриправцаодкојихсузанаснајзачајнијадвапута: 
првикојиводиодисточнихАлпа, долиномСавекаБеограду, 
идругикојиповезујегорњеПодунавље (прекоБеча, БудимпештеиСуботице) саБеоградом. 
СобзиромдасеовадваважнапутаукрштајууБеоградуазатимрачвајууНишуиидудаљекаБугарс
кој, ГрчкојиТурској, 
долазиседозакључкадапоменутесаобрацајницеимајувеликизнацајзаразвојиностраног, 
пресвегатранзитногтуризмаитоуоквируцелеСрбије. Тренутносерадинаизградњиауто-
путаНиш-Софија, 
штоћенасумњиводопринетивећемразвојукакоиностраногтакоитранзитногтуризмауНишуи
Нишкојбањи. Великимеђународнизначајиманишкиаеродром ,,КонстантинВелики” 
којисенакомреконструкције 2003.годинеактивирао, 
штодоприносиповећањудоступностипростораијачањутуристичкогпрометаујугоисточнојСр
бији24.  

6.2 Климатскекарактеристике 

Нишкабањасеодликујеумерено-континенталномклимом. 
Одликеовеклимесусуваитоплалета, хладнезимесаснегом, израженагодишњадоба, 
безјакихветрова, малаколичинападавиа, облачностиивлажностиваздуха. 
Самедицинскестранегледишта, Нишкабањаимаседативно-рекреативнуклиму.25 

СредњагодишњатемператураваздухауНишкојБањије 11,2°C. 
Највишупросечнутемпературуваздухаимајул 21,6°C, анајнижујануар -0,2°C. 
Јесењимесеци, којисуобичносуви, 
суначниитоплијисуодпролећнихмесециипогоднијисузапосетеиборавакубањи. 
Пролећасупријатнасаповременимпадавинама. 
Летосеодликујевисокимтемпературамаваздуха, 
аповетарацишумскиваздухдоносеосвежењеисмањујунеподношљивеврућине. 
Зимесухладне, безјакихветрова. 

                                                           
24 Јовичић,Ж.,Туризам Србије, Туристичка штампа,Београд,2002.г.,стр.14 
25 Група аутора,Енциклопедија Ниша,природа,простор,становништво,Градина,Ниш,1995.г.,стр.147 
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УНишкојбањигодишњеима 140 данасатемпературомваздухаизнад 15°C, 
тосуданиодсрединемајадопочеткаоктобракојисувеомаповољнизатуристичкакретања. 
Температуреваздухаизнад 20°Cјављасеу 110 данагодишње, одјунадосептембра. 
СматраседасутадаусловиборавкауНишкојбањинајповољнији, 
тесесањимапоклапаиглавнатуристичкасезона.26 

РелативнавлажностваздухауНишкојбањигенералнонијевеликаниунајкишовитијиммесецим
а. Највећавлажностјеудецембру 87%, анајмањауавгусту 69%. 
Иосталимесецисеодликујумаломрелативномвлажношћу, 
штојевазнозагодишњитокоблачностикаоизаинтензитетидужинусунчевогзрачења. 
Нишкабањасеодликујемаломколишиномпадавина. Годишњепадне 500 до 
600мматмосферскогталога, штопредстављапогодностзатуристичкакретања. 
Највишепадавинасејављаумајуанајмањеумарту. Облачностјетакођемала, 
најмањајеуавгустуанајвећаудецембру. Нишкабањаимагодишњевишеод 2000 
сатисасунцемитонајвисеујулуиавгусту, анајмањеудецембруијануару. 
Светопраћенојевеликимбројемданабезветрова, тј. тишинамакојечине 45% 
целокупногвремена. Одветрованајвећуучестлостимајусеверозападнииисточни, 
алионинеутичубитнонапроменувремена.  

Збогсвојихмикроклиматскихособености, 
Нишкабањасенамећекаоврлопријатноклиматскоместо. 
ЛековитосвојствоклиматаНићкебањеповећавајуиспарењатермоминералнихизвораибигра. 
Заједносатермоминерлнимводамаирадиоактивнимрадоном, 
климаНишкебањепредстављаосновуздравствено-
лечилишнихитуристишкихвредностиовогместа. 

6.3 Хидрографскекарактеристике 

БројхидрографскихобјекатауНишкојбањикаоињенојоколини, 
самосталноиликомплементарнодоприносеукупнојатрактивностибањскогпросторакаоитури
стичкој-рекреативној, анарочитозрдавственојфунцкијисамебање. 

УНишкојбањипостојипетизворатермалнелековитеводе: Главноврело, Сувабања, 
Школскацесма, ПасјачаиБањица. Свиизвориприпадајугрупиземноалкалниххомеотерми 
(36-38°C), благоминерализованих, сакапацитетомодоко 56 литараусекунди. 
Триглавнаизворасу:Главноврело, Сувабања, Школскацесма. 

Главно врело.Главно врело налази се у подножју Коритника, мало изнад бањског парка и 
извире на месту над којим је подигнут базен број 4.Овај извор је један од најиздашнијих 
извора термоминералне воде у Србији.У просеку, издашност овог извора је 50 литара у 

                                                           
26 Станковић,С.,Нишка бања,Туристичка штампа,Београд,1982.г.,стр8-11 
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секунди.У просеку је температура извора између 38,2°С и 38,5°С. Главно врело, по 
балнеолошкој класификацији, спада у радиоактивне хомеотерме, с обзиром да му је 
температура приближна температури човечјег тела. Радиоактивност ове воде износи 10,53 
до 13,40 Махових јединица. Водом са Главног врела снабдева се главно купатило са два 
базена, које се налази у средишту бање.27 

Сува бања.Сува бања се налази 300 метара источно од Главног врела и виша је од Главног 
врела за 30 метара. Температура воде варира између 12°С и 37°С, а у просеку даје 14 до 42 
литра воде у секунди. Припада радиоктивним хомеотермама чија се радиоактивност креће 
између 5,96 и 6,75 Махових јединица. Радиоактивност је највећа при максималној 
температури воде Суве бање. 

Школска чесма. Поред старе бањске школе смештен је један од најрадиоактивнијих 
извораСрбије, назван Школска чесма, чији назив потиче од саме локације на којој се 
налази.На основу бројних анализа утврђено је да радиоактивност овог извора износи 
између36,36 и 54,70 Махових јединица. Температура воде Школске чесме износи 17-19°С, 
докје издашност 2,5 литра по секунди. Према балнеолошкој класификацији, 
Школскачесма припада хипотермама, са знатним садржајем калцијума, 
магнезијума,хидрокарбоната, оксида алуминијума, оксида гвожђа и силицијум-диоксида. 
Користисе за лечење бањских гостију. Предвиђа се преуређење Школсе чесме које ће 
сеогледати у побољшању каптаже чиме ће се добити већа количина лековите воде. 

 

6.4 Балнеолошкасвојства 

БалнеолошкасвојстваНишкебање, каоприродноглечилиста, 
заснивајусенахидрохемизмутермланихвода, 
неисцрпномприродномеманаторијумуурадиоактивномпросторуимикроклиматскимодлика
маамбијента.28 

Главне балнеолошке факторе Нишке Бање, поред климатских, чине термоминералне воде 
које непрекидно протичу кроз бањске базене и каде, лековити гасови, пелоиди, промена 
средине, дијететски режим, активан и пасиван психофизички одмор. 

Поредлековитихвода, 
запотребелечењауНишкојбањикористесерадиоактвинибигарирадиоактивнигасрадон. 
ЗаНишкубањунарочитојекарактеристичанрадиоактивнибигар. Онпредстављамекану, 
трошнуишупљикавустенукојаприпадагрупикречњака. 
Настајеталожењемизводекојасадржиповећануколичинураствореногкалцијум-карбоната, 
                                                           
27 Станковић,С.,Нишка бања,Туристичка штампа,Београд,1982.г.,стр14 
28 Васић,Ј.,Нишка бања,Народна библиотека Србије,Ниш,2007.г.,стр19 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
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познатекао ”тврдавода”. РадиоактивнибигарјеуНишкојбањинастаоталожењемкалцијум-
хидрокарбонатаизводеГлавногврела. Бигарјеуприродивеомаредак, 
алијеубањиодизузетногзначаја. 
Наталоженјеувидупространезаравниуцентралномделубање, 
измеђунекадашњегхотелаСрбијаиглавногбањскогкупатила. 
Радонпредстављагасовитирадоактивниелемент. Иакоактивностовоггасабрзоопада, 
онпредстављаиндуковануактивностусвојојоколиништопредстављапредусловњеговогкори
шћењаубаленотерапијскесврхе. Радиоактивношћусеодликујуигасовикојиизбијајуизбигра. 
Тимеседошлонаидејудасеизбиграрадиоактивнигасрадонодводиуспецијалнепросторијеиин
халирањемкористизалечење. ОвоггасаиманајвишеубигрунизводноодГлавногврела, 
исподбањскогпростораинатераси, којајенижаодхотелаРадон, 
штопогодујеприроднојинхалацијизавремешетњебањскимпарком.29 

ЛечењеуНишкојбањисеобављакупањемурадиоактивнојводи, 
пијењемминералневодеиинхалирањем, затимелектротерапијом, 
кинезитерапијомипелоидотерапијом. Лечење пацијената у Нишкој Бањи се обавља у 
 Институту за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичких и кардиоваскуларних 
болести „Нишка Бања“, који располаже са три стационара „Радон“, „Зеленгора“ и 
„Терме“, савременом опремом за дијагностику, лечење и рехабилитацију реуматских и 
кардиоваскуларних болести и за оперативно лечење у домену ортопедске хирургије. 

Термоминералнавода, радиоактивнигасилековитипелоид, 
узпријатнуклимуиодговарајућумедикаментозупружајудобруосновузауспешнолечењеследе
ћихболести:  

1. Реуматскеболестиисроднастања, 
2. Обољењареспираторнихоргана, 
3. Неуролошкаобољења, 
4. Болестиметаболизма, 
5. Кардиоваскуларнеболести, 
6. Гинеколошкаобољења.30 

 

6.5 Врстетуризма 

Основнаделатност, 
алиивидтуризмапокомејеНишкабањапознатауСрбијијесвакакоздравственитуризам. 

                                                           
29 Станковић,С.,Нишка бања,Туристичка штампа,Београд,1982.г.,стр19 
30 Група аутора,Енциклопедија Ниша,природа,простор,становништво,Градина,Ниш,1995.г.,стр.151 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%E2%80%9C,_%D0%9D%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0%E2%80%9C,_%D0%9D%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
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Поредосновногвидатуризма, развијенисуидругиоблицитуристичкогпромета: спортско-
рекреативни, манифестациони, транзитни, конгресни, излетничкииекскурзионитуризам. 

Здравственитуризам.ЗдравственитуризампредстављадоминантанобликтуризмауНишкојб
ањи. Основнездравствено-лечилишнеитуристичкевредностибањејесутермоминералневоде, 
блатоигасовивеликихлечилишнихвредности, алииврлопријатнаклима. 
Солиднаматеријалнабазасаврхунскимстручњацимапојединихобластимедицине, 
близинаНишакаонајвећегдисперзивногцентра, иблизинаКоридора 10, 
додатнодоприноседаборавакуНишкојбањибудекориснијиипријатнији. 
НосилацразвојаздравственогтуризмајестеИнститут “Нишкабања”. 
УбудућемпериодутребарадитинатомедаНишкабањапостанемеђународниздравствено-
лечилишницентар. 
Стогатребаштовишевршитиулагањауинфраструктурусамогместаиподизањуквалитетапону
де. Нарочитапажњасетребаобратитиразвоју wellnessтуризма, каодеоздравственогтуризма, 
уциљупривлачењастранихтуриста.  

Спортско-рекреативнитуризам. 
Рекреативнитуризамсеможеокарактерисатикаосадржајфизижкогвежбањанамењенактивно
модморутуриста. 
Туристичкарекреацијаданаспредстављазначајансегментуцелокупнојрелаксацији. 
Рекреацијаутуризмусеспроводикомбинацијомприроднихфакторакаоштосуваздух, 
сунцеивода, којипозитивноутичунаорганизамиошувањездравља. 

Спортско-рекреативнитуризамуНишкојбањисејављакаодопунскивидтуризма. 
Нишкабањаимадобруосновузаразвојовогвидатуризма, пресвегаупогледуинфраструктуре. 
Поседујечетиритенискатеренауоквируспортско-рекреативногцентра “Вртоп”, 
одкојихсудвареконструисанаипрекривенашљункомтакодасемогуорганизоватитурнириутен
ису. Поседујеитеренезавеликиималифудбал, рукомет, одбојку, 
затворенибазенсатермоминералномводом, балонсалузадворанскеспортовеихиподром. 
Изнадглавногбањскогпарка, 
налазесепешачкестазекоједајумогућностљубитељимаприродедаузшетњууживајуублагодет
имаКоритника. ИсамаоколинаНискебањепружаодличнемогућностизабављењеспортом, 
какоаматерски, такоипрофесионално. Тусемислинапараглајдинг, 
стазенападинамаКоритника, 
којенекористесаморекреативцинегосетуиодржавајутакмичењаупараглајдингунационалног
имеђународногзначаја. БлизинарекеНишавепружамогућносткајакарења. 
НаделуНишавепоредНишкебањесвакегодинесеорганизујеНишавскарегатакојаокупинастот
инељубитељаспортованаводи. 
ОпштинаНишкаБањајепокровитељ иорганизаторбројнихспортскихманифестација. 
ЗаједносаКошаркашкимсавезомСрбијеопштинаНишкаБања организујетрадиционални уск
ршњиминибаскетфестивалкојијеушаоузваничникалендартакмичења организације ФИБА. 
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Овотакмичењесвакегодинеокупиоко 1.000 
младихкошаркаша из нашеземље, Македоније,Бугарске, 
Мађарске и РепубликеСрпске.ВеомазапаженаспортсканадметањауНишкојБањисуиџудоку
п, турниррукометнихветеранаиветеранкијугоисточнеЕвропе, 
рукометнопрвенствосредњихшколаградаНиша, шаховскитурнири, спортсколето „Женева“ 
ивидовданскискупветерана 63. 
падобранскебригаде.Нишкабањатребанаставитисадаљимулагањимауовајвидтуризма, 
јошвишеобогатитипонудуспортско-рекративногсадржаја, 
изградитииобновититеренеиоспособитиихзатакмичењамеђународногранга. 

Манифестационитуризам. УНишкојбањипосебноместозаузимајукултурно-
етнографскеиспортскеманифестације. Токомлетаубањисеорганизује 
“КултурнолетоуНишкојбањи”, манифестацијанетакмицарскогкарактера, којасесастојиод 
40-аккултурних, уметничких, 
забавнихиспортскихдешавањатокомтрајањатуристичкесезонеодјуладосептембра. Уоквиру 
“Културноглета” можемоиздвојитипрославуславеНискебање, СветиИлија, 
кадасеубањиорганизујевашар. ТребапоменутииПихтијадутуристичко-
угоститељскуманифестацијуутрадиционалнојприпремипихтија, каои “Данивинаимерака”, 
којиокупевишестотинавиноградараиљубитељавинаизсвихместасаподручјабањскеопштине. 
Удружењежена “Круна” организујекултурно-уметничкуманифестацију “Данијоргована” 
иманифестацију “Етносусрети”. Уорганизацијилокалногкоњичкогклуба “Чегар” 
сеодржава “КоњичкикупСветиИлија” нахиподромууНишкојбањи, 
купјемеђународногкарактера.Убудућемпериодувластиубањитежицекаразвојуманифестаци
јаекстремнихспортова, аусловизањихимајууправоуоколинибање: 
наКоритникуиуЈелашничкојиСићевачкојклисури.  

Транзитнитуризам. 
Транзитнитуризамјеусловљендобримположајемместапремапрометнијимсаобраћајницама. 
Управозбогизванредногсаобраћајно-географскогположаја, 
Нишкабањаимаодличнеусловезаразвојовогвидатуризма.ОностоНишкубањуцинипогодном
заразвојтранзитногтуризмајестеблизинаКоридора 10 којиводикаСофији. 
Поредгостијукојикористездравственеуслугебање, 
већидеотуристаубањичинеитранзитнитуристичијијеборавакврлократак. 
Какобисеповећалоучешћетранзитногтуризмауукупномтуристичкомпрометубање, 
потребнојепобољшатиинформисаностпутникакојисенађунаКоридору 10. 
Тосеможеучинитидељењемпропагандногматеријалаљудимакојипрелазеилинаплатнурампу 
“Наис” илиграницуизБугарскеуСрбију. 
Поредосновнихинформацијаобањиињеномтуристичкомсадржају, 
материјалбитребаодасадржииинформацијевезанезаоколинуНишкебање, 
какобипролазнитуристибилиумогућноститодапосетеитимепродужеборавакубањи. 
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Конгреснитуризам. 
Конгреснитуризампредстављадеоманифестационогтуризмакојисеиспољаваувидуконгреса,
симпозијума,конференција,семинараинаучно-стручнихскупова. 
Већидеоскуповасеодржававанглавнетуристичкесезоне, којајевезаназалетњемесеце, 
штојеодзначајазарационалнокоришћењеобјекататокомцелегодине. 
НосилацконгресногтуризмаубањијеИнститут “Нишкабања” 
којиимасвеусловезаорганизовањеовогвидатуризма. Такосеустационару “Радон” 
користиамфитеатаркапацитета 300 места, сасавременомтехничкомопремом. 
Свакегодинеинституту “Радону” 
организујетрадиционалнипролећнисимпозијумреуматологаикардиолога, 
азимисеодржавапословнискуп,,Бизнисутуризму'', уорганизацијипривреднекомореНиша. 
ОвајвидтуризмаимасветлубудућностуНишкојбањи, 
мадајепотребнопроширитипонудуобјекатазаконгреснитуризам, 
тусепресвегамислинаукључивањехотела “Озрен” и “Партизан” ињиховихкапацитета. 

Излетничкитуризам. 
Излетничкитуризамтребатретиртатикаотипкомбинованогпрометакојиукључујерекреативн
иикултурниаспект. 
Рекреативниаспектпроизилазиизтогаштосуизлетикраткотрајнииимајукарактеросвежења, 
доксекултурниодносинатодаизлетипредстављајуодразнавикаисвестипозначењуовогкретањ
а. ИзлетничкитуризамуНишкојбањисепресвегаогледаудневним, 
полудневнимкретањимаНишлијапремабањи. 
ДугинизгодинаНишкабањапредстављаомиљеноизлетиштеНишлија. 
ЗаонекојиборавеуНишкојбањикаоњенигостипружасемогућносторганизовањаизлетадоокол
нихлокалитета: Бојаниневоде,Јелашничкеклисуре, Чегра, Медијане, Ћелекуле. 

 

6.6 Туристичкипромет 

Сезонска концетрација промета у бањама Србије је веома изражена.Када је у питању 
Нишка Бања, сезонска концетрација њеног туристичкогпромета није још увек изражена у 
великој мери. Углавном током целе године имамоприближан исти промет по месецима. 
Највећа концетрација промета јавља се токомлетњих месеци, док најмање се бележи 
током зимског периода. Промет страних туриста има поприлично изражену сезоничност, 
јер они највише ноћења остварујутоком летњих месеци, док их у зимском периоду готово 
нема.31 

Нажалост, ипоредопремљеностиИнститутазапревенцију, 
лечењеирехабилитацијуреуматскихикардиоваскуларнихболестиињеговогвеликогстручног
                                                           
31 Станковић,С.,Нишка бања,Туристичка штампа,Београд,1982.г.,стр33-37 
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потенцијала, каоибалнеолоскихидругихприроднихвредности, 
посеценостНишкебањеподложнајесталнимосцилацијама. 
ПремастатистичкимподацимаРепубличкогзаводазастатистикузапоследњетридеценијеможе
сеуочитидајепосећеностбањеупериодуод 1976. до 
1987.годинеприличноуједначенаикрећесеураспонуод 31.209 гостијудо 41.659 гостију. Од 
1988.годинедоданас, каопоследицаекономскекризе, 
грађанскогратанапросторубившеСФРЈ, 
иНАТОагресиједолазилоједовеликогварирањапосећености. 
Уовомпериодунајвећипадпосећеностизабележенје 1993.године, 
којајеупамћенапохиперинфлацији. УНишкојбањијетегодинеборавилосвега 19.007 гостију. 
Највећапосећеноступериоду 1988-2004.годинезабележенаје 
2000.годинекадајеуНишкојбањиборавилочак 45.588 гостију. 

УукупномпрометутуристичкихноћењабањскихместауСрбији, 
Нишкабањајенатрећемместу, изаВрњачкебањеиСокобање. 

Табелабр.16.ТуристиибројњиховихноћењауНишкојбањиупериодуод 1970-2011.године 
Година Туристи Ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 
1970 39.968 38.159 1.809 308.809 306.406 3.403 
1975 38.600 37.600 1.000 428.000 426.300 1.700 
1980 33.532   458.183   
1985 34.123   443.969   
1990 36.145 26.144 10.001 271.695 260.654 11.041 
1995 31.696 31.102 594 207.990 205.319 2.671 
2000 47.588 47.139 449 420.903 417.934 2.969 
2005 26.176 22.612 3.564 147.155 139.365 7.790 
2006 22.678 21.105 1.573 201.349 195.546 5.803 
2007 26.906 25.172 1.734 233.233 228.802 4.431 
2008 26.299 25.174 1.125 236.731 227.580 9.151 
2009 22.112 20.619 1.493 215.474 211.267 4.207 
2010 21.049 19.980 1.069 212.034 208.772 3.262 
2011 21.614 20.357 1.257 198.606 194.985 3.621 

Извор: Републички завод за статистику 

Након 2000.године број туриста варира између 21.049 и 29.363 туриста. У погледу ноћења 
туриста, у периоду од 2001. до2005.године долази до благог пада, да би се од 2005.године 
до данас тај број стабилизовао и износио око 20.000 ноћења годишње.Из приложеног 
можемо видети да Нишка Бања још увек није достигла прометкоји је имала седамдесетих 
и осамдесетих година. Поред лошег државно-политичкогуређења, оно што је још 
допринело лошем промету бање јесте недовољно улагање уинфраструктуру и проширење 
туристичке понуде бање. 
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Табела бр.17: Укупан број туриста у бањама Србије и Нишкој Бањи за 2012.годину 

Месеци 
 

Бање Србије 
Укупно 

Нишка бања 
Укупно Домаћи Страни 

Јануар 16.704 1.322 1.098 224 
Фебруар 8.174 911 911 0 
Март 18.748 1.071 1.044 27 
Април 28.721 1.255 1.155 100 
Мај 38.403 1.675 1.617 58 
Јун 38.231 1.597 1.358 239 
Јул 44.213 1.904 1.461 443 
Август 54.592 1.928 1.549 379 
Септембар 34.859 1.872 1.615 257 
Октобар 30.720 2.414 2.384 30 
Извор: Републички завод за статистику 

На основу досадашњих објављених података о броју туриста и ноћења за2012.годину, 
можемо приметити да Нишку Бању прати тренд који имају и остале бањеСрбије када је у 
питању пораст и пад промета. Ако сагледамо укупан број туристабањских места Србије, 
приметићемо да највећи број туриста се јавља током летњесезоне у периоду од јуна до 
септембра. Максимални број туриста у бањама Србије зебележен је у августу, а најмањи у 
фебруару. Код Нишке Бање је готово током целегодине забележен приближан број 
туриста, изузетак је октобар где је број туриста биовећи од 2000. Месец у коме је 
забележен најмањи број туриста у бањи је фебруар, штосе поклапа са подацима за остале 
бање Србије. Када је реч о броју ноћења, видимо да бање Србије бележе највећи број 
ноћења током августа, а најмањи током фебруара. У Нишкој Бањи број ноћења прати број 
туриста, тако да имамо и овде константност броја ноћења по месецима. Највећи број 
ноћења у бањи забележен је уавгусту, а најмањи у фебруару. 

 

6.7 Стратегија развоја туризма Нишке Бање 

Целокупна привреда Нишке Бање данас се базира на развоју туристичког потенцијала, пре 
свега валоризацији термоминералних вода, као и развоју других туристичких потенцијала 
који су неопходни за квалитетну туристичку понуду. Сви потенцијали Нишке Бање 
усмерени су ка развоју туризма, капацитета, броја иквалитета угоститељских услуга. 
Значај бање за град Ниш и целу земљу је неоспоран. Нишка Бања је један од главних 
иницијатора за развој бањског туризма у Југоисточној Србији. 

Здравственом туризму, као доминантном облику туристичког промета у Нишкој Бањи, и 
даље треба придавати највећи значај. С тога, треба и даље радити на специјализацији бање 
као центра који се бави лечењем кардиоваскуларних иреуматских обољења.Оно што 
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Нишка Бања свакако треба искористити у циљу побољшања своје понуде јесте не само 
близина Коридора 10, већ и близина града који је највећи дисперзивни центар Југоисточне 
Србије и трећи град у Србији. Оваква специфичност окружења пружа могућност Нишкој 
Бањи да организује излете стационарним гостим абање до оближњих локалитета самог 
града, као што су Медијана, Чегар, Ћеле кула, Бубањ. Такође, пружа се могућност и 
довођења туриста из Ниша на излете у бањи, што би за бању имало велики промотивни 
значај. Одличан саобраћајно-географски положај Нишке Бање, који је условљен близином 
Коридора 10, пружа одличне могућности задаљи развој транзитног туризма, као једног од 
водећих видова туризма у бањи. Свакако треба што више радити на промоцији бање 
дељењем пропагандног материјала транзитним туристима како би у будућем периоду, у 
већој мери, користили услуге ипонуду Нишке Бање. Близина значајних природних 
вредности ствара велику персективу развоја ексремних спортова. Основни проблем са 
којима се суочавају спортисти који се баве екстремним спортовима, како у Србији тако и у 
Нишкој Бањи, јесте недостатак уређених терена као и недовољна популаризација ових 
спортова. Овај нови спортски потенцијал омогућио би да многи туристи само због тога 
дођу у Нишкој Бањи. Околина Нишке Бање располаже изузетним теренима и 
локалитетима како за ове, тако и за остале видове ексремних спортова: Сићевачка 
клисура, Јелашничка клисура, Бојанине воде и сл. За успешан развој ових спортова, поред 
изградње објеката, потребно је и систематско информисање о екстрмним спортовима како 
туриста тако и мештана. 

Како би се остварио даљи напредак у било ком сектору туристичког промета,неопходно је 
побољшати кавалитет понуде смештајних капацитета и културно- забавног садржаја. 
Регулационим планом Нишке бање, који је донет 2002.године,предвиђа се, уз постојеће 
смештајне капацитете, изградња нових хотела и читавихкомплекса. Предвиђена је 
изградња хотелског комплекса у источном делу, на локацији``Борићи`` и североисточно 
од ње, као и стационара и хотела у долини северно одстационара ``Радон``. Ови 
новопројектовани хотелски комплекси требало би дадопринесу даљем развоју 
здравственог, али и развоју спортског и конференцијскогтуризма. Уочљив је такође и 
недостатак ресторана и кафе-барова, па је потребнопредвидети и ове угосититељске 
капацитете у слопу тих будућих хотела.Нишка бања има богато културно-историјско 
наслеђе које би требалопотенцирати и даље развијати. У том смислу потребно је 
предвидети музеје, изложбенепавиљоне и галерије. За сада, Нишка бања се може поносити 
организовањем``Културног лета у Нишкој Бањи``, манифестације која траје током читаве 
летњесезоне и која садржи око 40-так манифестација различитог садржаја. Међутим, не 
радисе довољно на промоцији ове манифестације. Свакаконедостатак Нишке Бање јесте 
непостојање затвореног простора за ову намену, тако даби требало предвидети и 
изградити затворену вишенаменску салу, како биманифестациони туризам трајао 
подједнако током целе године. 
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Власти Општине Нишка Бања започели су бројне пројекте који би требали да уближој 
будућности допринесу побољшању туристичке понуде бање. Један од већихпројеката 
јесте и стварање комплекса ``Ада Женева`` где је предвиђено изградњаспортских, 
хотелских и угоститељских капацитета за пријем више од 15.000 посетилацадневно. 
Комплекс би требао да се изгради на Нишави, преко пута Нишке Бање, наместу које је 
некад било познато као бањско речно купалиште Женева. На том меступредвиђен је 
велики кампинг простор за мале спортове, тениски центар. Такође, у непосредној близини 
овог комплекса је предвиђена и изградња аква парка на површини од 5,5 хектара, који би у 
свом садржају имао отворени и затворени базен,специјализоване ресторане, хотеле ниже 
спратности, отворене и затворене терене зарекреацију и спорт. Међутим, ти пројекти још 
увек нису започети, тако да и даљеостаје питање изградње ових комплекса. Уколико ови 
пројекти не буду реализовани ускоријој будућности, то може бити веома погубно не само 
по туризам Ниша, већ и Нишке Бање. 

Узећи у обзир да Нишка Бања има велике квалитетне ресурсе за развој туристичке 
привреде, даљи циљеви стратегије развоја туризма у бањи се могу дефинисати на следећи 
начин: 

• Бржи свеобухватни развој преко потпуније употребе постојаћих капацитета; 
• Брже и значајније појављивање Нишке Бање као туристичке дестинације на 

међународном тржишту; 
• Стварање услова за даљи развој домаћег туризма; 
• Унаређене целокупне орагнизације ефикасног управљања туристичког развоја; 
• Стварање таквог туристичког окружења који ће стимулисати инвестирање као и 

пословање у областима предузетништва и приватизације.  

 
 
Табела 15: Пројекти ГО Нишка бања   
„Извор минералне воде - извор здравља и задовољства“ 
 
Циљ: Јачање сарадње у пограничном региону побољшањем коришћења и управљања 
минералним водама 
Резултати: Идентификовани медицинско-биолошки и медицинско-социјални предуслови 
за развој бањског туризма у пограничном региону. 
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Извор: goniskаbanja.org.rs 

7.Општина Алексинац 

7.1 Туристичко-географски положај 

Општина Алексинац налази се у југоисточном делу Републике Србије и простире се 
између 43°22' и 43°43' северне географске ширине и 21°29' до 21°56' источне географске 
дужине, а сам град Алексинац између 43° 32' и 43° 33' северне географске ширине и 21°42' 
до 21°43'. Територија општине заузима површину од 707 km2.  

АлексинацјесмештенуАлексиначкојкотлининасаставудолинарекаМоравицеиЈужнеМораве.
Територија општине Алексинац се налази на тромеђи између Ниша, Крушевца и 
Сокобање. Општином доминира Алексиначка котлина окружена планинама Озрен на 

 
„Изградња мини голф терена са светлосним ефектима“ 
 
Циљ: Промоција коришћења обновљивих извора енергије, подизање свести грађана о 
могућностима коришћења обновљивих извора енергије и побољшање услова живота на 
конкретном примеру, промовисање општине као „енергетски ефикасне“ и „зелене“ 
општине 
Резултати: Подршка развоју одрживог туризма повећањем нивоа опремљености и 
стварањем услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких 
услуга. 
„Уређење „Старе бање“, Сићевачке и Јелашничке клисуре и чишћење дивљих депонија 
на територији општине“ 
 
Циљ: Основни циљ пројекта је очување животне средине и природе, унапређење 
квалитета живота и стварање услова за развој туризма 
Резултати: Након имплементације пројекта и његове евалуације, уз сагласност 
представника локалне самоуправе и осталих учесника у креирању политике локалне 
самоуправе, измена правне регулативе која се доноси на нивоу општине како би се овакав 
облик заштите животне средине и природе најугроженијим подручјима инкорпорирао у 
општинске одлуке са јасно дефинисаним буџетом. 

„ЈачањекапацитетауправеГОНишкеБањезаприступањеСрбијеЕвропскојунији“ 

Циљ: Подизањекапацитетапредставникауправе, 
јавнихпредузећаиНВОзаевропскеинтеграционепроцесе, 
промовисањеевропскихвредностиуСрбијикрозинституцијеЕУ, 
Формирањепројектногтимаиуправљањепројектнимциклусомизградњерегионалнеипословн
еинфраструктуре (ИПА – 3) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
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северу и истоку (планински врх Лесковик), док се на западној страни протеже Мали и 
Велики Јатребац. 

Према Просторном плану Републике Србије Алексинац спада у ред већих градских 
центара са развијеном, стабилном и уравнотеженом функцијском структуром. Град се 
налази у средишту комуникационих праваца, који представљају саобраћајну артерију 
изузетног међународног значаја који средњу Европу спајају са источном и јужном 
Европом (Коридор 10).  

Слика бр. 8. Општина Алексинац 
        Извор: http://sr.wikipedia.org 

 

Геостратешки положај је веома повољан јер преко територије општине Алексинац воде 
важни саобраћајни (железнички и путни) правци који повезују Алексинац са важним 
регионалним, републичким и мећународним центрима и центрима економских 
активности. Удаљеност Алексинца од главних привредних центара и аеродрома у земљи и 
непосредном окружењу је: Београд - 207 km; Ниш - 30 km; Софија - 180 km; Скопље – 230 
km; Приштина – 155 km.32 

 
 

 
 

Општина Алексинац повезана је са суседним општинама путевима регионалног и 
међународног значаја: на северу са општином Ражањ и општином Сокобања (Зајечарски 
округ), на истоку је општина Сврљиг, на југу су град Ниш и Прокупље (Топлички округ), 
на западу је општина Крушевац (Расински округ). Удаљеност Алексинца од центара ових 
општина је 20 до 45 километара што чини да, осим саобраћајних, ове општине имају и 
добре везе у оквиру економске сарадње и друштвено-политичког живота. 

 

7.2 Климатске карактеристике 

На подручју општине Алексинац влада умерено-континентална клима која се одликује 
већим годишњим температурним колебањима. Клима је под утицајем континенталних 
ваздушних струјења, нарочито оних из правца запада, истока и југа. Температура ваздуха 
показује велику устаљеност, разлике у току дана и ноћи, као и разлике прем годишњем 
добу су умерене. Највише мразних дана има у јануару (просек 24), а тропских дана када је 
                                                           
32http://www.aleksinac.org- Званична орезентација општине Алексинац 
 

http://sr.wikipedia.org/
http://www.aleksinac.org-/
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температура већа од 30˚C просечно има највише у јулу и августу.Најчешћи ветрови су 
северозападни, источни и југоисточни.33 

 

7.3 Природне туристичке вредности 

Алексинчка општина је окружена са неколико планина које уједно представљају и 
најважније геоморфолошке туристичке вредности, и које се могу искористити за развој 
различитих облика туризма. То су планине Велики и Мали Јастребац, Озрен и Буковик. 
Такође, веома је значајно и Бованско језеро. 

Јастребац је планина која се налази у јужном делу Србије, на простору између Ниша, 
Алексинца, Крушевца, Блаца и Прокупља. Састоји се од два масива Великог и Малог 
Јастебца. Излетиште „Јастребац“ се налази на 480 м надморске висине и располаже 
добрим смештајним капацитетима. Вештачко језеро омогућава купање у летњим 
месецима, а зими гостима стоји на располагању ски лифт са ски-стазом дужине 300 мУ 
централном делу планине, у долини Ломничке реке, налази се узгајалиште крупне 
дивљачи високе трофејне вредности. Ловци могу да лове јелена,дивљу свињу и срндаћа. У 
оквиру ловишта „Велики Јастребац“ налази се излетиште са језером и угоститељским 
објектима, ловачком кућом и осталим ловно-техничким објектима, који задовољавају 
стандарде ловног туризма. 

 

Озрен је планина у југоисточној Србији, највиши врх је Лесковик 1.178 m. Налази се 
источно од Алексинца, а у близини је Соко Бања и средњовековни Соко град.  Познато 
климатско лечилиште, богато озоном, једна од најшумовитијих планина у Србији. На овој 
планини се налазе две болнице, за лечење плућних и очних болести, као и водопад 
Рипаљка, највиши у Србији (11м). На планини се сваке године одрзавају планинарске 
акције ,,Јесењи успон на Лесковик” и ,,ЈоргованиЛесковика”, 
којепривлацевеликибројпланинараизцелеСрбије. 

Бованско језеро сеналази на Сокобањској Моравици код Бовна између Сокобање и 
Алексинца. Језеро је удаљено преко 20км километара од Алексинца, а 12 км од Сокобање 
и налази се на регионалном путу Алексинац-Сокобања-Књажевац. 
БлизинабањскихлечилистаипланинскоокружењечинеБованскојезероправимбисеромтурист
ичкепонудеАлескинца. Поредкупањаиспортскогриболова, 
најезерусемогуразвијатиинекеврстенаутичкихспотрова, каоштојеједрење. 
Језеројебогаторибљимфондомипајесамимтимјакоатрактивнозапецароше. 

                                                           
33 Анонијевић,Д.,Алксиначко поморавље,Београд,1971.г.,стр.21 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%99%D0%BA%D0%B0
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Слика бр.9. Бованско језеро 
Извор: http://sr.wikipedia.org 
 
 

7.4 Врсте туристичког промета 

Сеоски туризам. Формирањем комисије за категоризацију туристичких објеката и њеним 
почетком рада, почео је озбиљан рад на формирању туристичке понуде руралног 

Алексинца. До сада је завршена 
категоризација неколико 
домаћинстава из села Липовица и 
Радевца.Подјастребачко село 
Радевац гостима нуди очувану и 
здраву природу, чист ваздух, и 
традиционлану домаћу храну, као 
и могућност излета до Рибарске 
бање и Руске цркве. Село Липовац 
се налази на 400м надморске 

висине, у непосредној близини манастира Св.Стефан, и нуди могућност потпуног 
активног одмора и духовног мира. 

Манифестациони туризам.Културне манифестације имају дугу традицију у општини 
Алексинац, поготово манифестације на селу. Најзначајније манифестације су: 
 

• ,,На Морави воденица стара”, туристичко културна манифестација чији је 
покровитељ скупштина општине Алексинац. Манифестација садржи изложбу 
старих заната, домаће радиности, сувенира и меда, затим ,,Алексиначко етно вече” 
са народним обичајима, изворним песмама, фолклором. 

• ,,Пекарски дани” туристичко привредна манифестација у организацији 
Пољопривредне школе ,,Шуматовац”. 

http://sr.wikipedia.org/
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Од осталих манифестација треба поменути  Дане поезије ,,Веснино пролеће”, изложбу 
меда у Алексинцу, Дане јагоде, Јесењи ликовни салон, Алексиначки летњи фестивал 
АЛЕФ, Сајам књига. 

 

7.5Стратегија развоја туризма Општине Алексинац 

Потенцијали општине Алексинац за развој туризма су у богатом историјском наслеђу, 
културно-историјским споменицима и објектима од историјског значаја, као што су: 
Манастир Св.Стеван у Липовцу, Спомен Црква Н.Н.Рајевског (гроф Вронски из ''Ане 
Карењине'') у Г.Адровцу, Делиград, Шуматовац, Манастир Св.Роман, црква 
Св.Богородице (Св.Нестор) у Витковцу, у природним богатствима (Бованско језеро, 
ловишта, термални извори) и изузетном географском положају (Коридор 10, близина 
Сокобање и Ниша).34 

Угоститељство и туризам, као и привреда у целини, пословали су у последњој деценији 
XX века у амбијенту који им није погодовао. Били су изложени деловању многобројних, 
изузетно неповољних, фактора економске и политичке природе (низак ниво 
инвестиционих улагања, пад животног стандарда становништва, смањен број посета 
иностраних и транзитних туриста), који су битно утицали на услове привређивања и 
лимитирајуће деловали на могућности развоја. Раније познати објекат транзитног туризма 
“Мотел Морава“ на ауто путу код Алексинца и угоститељско предузеће “Морава-турист“ 
сада имају потпуно маргиналну улогу због озбиљне економске и кадровске кризе и стања 
објеката. 

Стање у угоститељству општине Алексинац (нарочито смештајни капацитети) ограничава 
могућности развоја туризма. Општина Алексинац располаже са 420 лежаја у објектима за 
смештај. Међутим, у већину смештајних капацитета годинама није улагано, а један број се 
налази у толико лошем стању да објекти нису ни категоризовани. Структура смештајних 
капацитета и њихов квалитет не удовољавају захтевима савремене туристичке потражње. 
Број угоститељских објеката који пружају услуге исхране на територији општине 
Алексинац је довољан, али им је структура неодговарајућа. Углавном су то кафане, 
кафићи, бифеи и киосци. Мали је број квалитетних ресторана са разноврсном понудом и 
специјализованих ресторана са традиционалном кухињом. 

Приватизација преосталих смештајних капацитета у друштвеном власништву важна је са 
становишта подизања њиховог квалитета, јер су постојећи капацитети у друштвеном 
власништву углавном запуштени па се од нових власника очекује њихово 
осавремењивање. Такође, посебним средствима из фондова за развој туризма и рурални 
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развој треба помоћи сеоским домаћинствима да граде сопствене капацитете за смештај 
туриста и пратеће објекте туристичке понуде. Нарочито је важно интензивирати 
промотивне активности туристичких организација (ОТИС и др.). Од посебног значаја је 
обнављање постојећих путева и изградња нових како би најзначајније туристичке локације 
постале лакше доступне. 35 

ОТИС: Априла 2003. године одлуком Скупштине општине Алексинац основана је 
Општинска организација за туризам и спорт, ОТИС-Алексинац, чији је основни задатак у 
области туризма унапређење и промоција туристичке понуде општине Алексинац. У 
складу са тим ОТИС обавља следеће послове:  

• припрема програме развоја туризма и одговарајућа планска акта;  
• подстиче унапређење општих услова за боравак туриста и прихватање туриста у 

транзиту;  
• прати и анализира кретања на домаћем и иностраном тржишту; 
• усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 

подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању 
атрактивног амбијента у туристичким и културно-историјским местима на 
територији општине Алексинац;  

• обезбеђује пропагандно-информативна средства којима се популаришу и 
афирмишу туристички потенцијали општине;  

• усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката и других 
организацијана формирању и пласману туристичких производа;  

• сарађује са туристичким организацијама у земљи и иностранству;  
• припрема Оперативни програм развоја туризма општине (туристичка понуда 

Алексинца и околине, излетнички, транзитни и сеоски туризам, конгресна понуда, 
хотели, ресторани, туристичка пропаганда, сувенири...);  

• организује активности у циљу унапређења квалитета услуга у туризму, развијања 
свести, туристичке културе, очувања и заштите животне средине;  

• реализује васпитно-образовне активности, припрема и организује културно-
туристичке манифестације. 

Приоритетне активности ОТИС-а усмерене су на уређење постојећих туристичких 
дестинација и њихову појачану промоцију. У наредном периоду предстоји:  

• формирање туристичко-информативног центра,  
• уређење порти цркава са културно-историјским обележјима,  
• уклањање дивљих депонија у близини туристичких дестинација,  
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• уређење и одржавање саобраћајница, постављање и одржавање туристичке 
сигнализације.  
 

Спровођењем ових активности, уз унапређење смештајних капацитета створиће се услови 
за категоризацију туристичких дестинација и објеката. Упоредо, ОТИС ће максимално 
радити на маркетингу и промоцији туристичких потенцијала општине.  

Циљеви развоја туризма су у функцији развоја приоритетних области привреде, при чему 
је од изузетне важности допринос туризма очувању и заштити животне средине.  

Посебни циљеви развоја туризма у општини Алексинац су:  

• комплетирање и заокруживање постојеће туристичке понуде, подизање квалитета 
угоститељских и туристичких услуга,  

• развој малих и средњих предузећа у овој области као подршке туристичкој понуди,  
• повећање обима туристичког промета,  
• боље коришћење смештајних капацитета,  
• побољшање позиције на туристичком тржишту.  

Поред економске важно је стимулисати социјалнуфункцију туризма, посебно у сфери 
спорта и едукације деце и младих стварањем услова за дневни, недељни одмор и 
рекреацију становништва (уређењем излетишта, туристичким и комуналним опремањем, 
уређењем ловишта и сл.).Потребно је да Општина, у сарадњи са надлежним републичким 
органима, обезбеди услове за едукацију постојећих и потенцијалних даваоца туристичких 
услуга везано за стандарде смештаја и пружања туристичких услуга.36 

Како би се циљеви развоја могли реализовати потребно је да развојна политика у туризму 
буде заснована на следећим критеријумима:  
 

•  омпатибилност са друштвеним циљевима развоја,  
• концепт одрживог и усклађеног развоја туризма, односно његова економска, 

еколошка, демографска усклађеност на подручју општине,  
• уважавање дугорочних потреба, интереса и жеља потрошача,  
• развој локалног туризма, као основе туристичког промета,  
• оријентисаност туристичке понуде ка специфичним тржишним сегментима,  
• заснованост на концепту регионализације туристичких простора,  
• подстицање развоја малих и средњих предузећа у области туризма,  
• коришћење резултата истраживања туристичког тржишта на свим нивоима,  
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• усаглашеност комуналне инфраструктуре са потребама туризма,  
• комплементарност садржаја туристичке понуде,  
• специјализација угоститељских објеката, 
• отварање установа културе ка туризму. 

Развојне перспективе туризма у општини Алексинац заснивају се на дефинисању 
објективног места ове делатности и доприноса који она може дати развоју и афирмацији 
општине у складу са Стратегијом развоја туризма републике Србије која ће бити завршена 
до краја 2006.године. 

У општини Алексинац очекује се даљи развој следећих видова туризма:  

• ловни и риболовни туризам,  
• транзитни туризам,  
• сеоски туризам,  
• излетнички туризам,  
• спортско – рекреативни туризам,  
• културни туризам.  

Ловни туризам може бити веома атрактиван сегмент туристичке понуде Општине, 
посебно за инострано тржиште. Он је у прошлости, поред транзитног, био 
најпрофитабилнији вид алексиначког туризма и представљао значајан извор девизних 
прихода. На територији oпштине Алексинац постоје два ловишта укупне површине 57.500 
ha. Заступљена су сва три типа ловишта: Равничарски, Брдски и Планински.Повратком 
наше земље на међународно туристичко тржиште, а имајући у виду да овај регион 
представља значајно ловно подручје у овом делу Србије, стварају се претпоставке да се 
значајно повећа број ловаца из Италије, Грчке и других земаља и увећа укупан приход од 
туризма. Ради остварења тог циља неопходно је усмерити активности ка повећању фонда 
дивљачи, побољшању станишних услова, уређењу ловишта, планском одстрелу дивљачи, 
изградњи смештајних капацитета (ловачког дома) и појачаном промотивном наступу на 
ино-тржишту. 37 

Транзитни туризам .Са гледишта урбанистичког развоја Алексинца и насеља у његовој 
приградској зони, одпобројаних фактора развоја туризма посебан значај има зона аутопута 
са изграђенимобјектом мотела "Морава" и пратећим садржајима. Достизање туристичког 
промета уовом објекту који је оствариван крајем осамдесетих година 20. века, у погледу 
бројатуриста и броја ноћења, представља амбициозан, али реалан циљ за чије остварење 
супотребна значајна улагања у обнову, модернизацију и проширење објеката који 
чинесадржај овог угоститељско - туристичког комплекса. У условима великог дефицита 
уробној размени са иностранством, активирање потенцијала у зони аутопута за 
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развојтранзитног туризма је посебно значајно због девизног прилива који се може 
остварити одстраних туриста. Туризам као делатност може бити непосредан повод и 
додатни мотив заинтензивније активности у овом правцу. 

У туристичке капацитете Општине можемо уврстити и Установу за одмор и рекреацију 
деце ''Липовац'' у Липовцу која је саграђена на темељима старе школе из 1870. године која 
је била интернатског типа. Као таква радила је до 1971. године. Одлуком СО Алексинац од 
1977. године ради као Дом за одмори рекреацију деце, а од 1992. године мења назив у 
Установа за одмор и рекреацију деце ''Липовац'''. Основна делатност установе је 
рекреативна настава, одмор и рекреација деце за време летњих и зимских распуста, 
организација логоровања, камповања, дечјих радионица. Услуге установе користе пре 
свега, основне школе и предшколска установа, а пружа изванредне могућности за развој 
различитих туристичких програма (ловни туризам, спортски клубови, културни 
ансамбли...)  
Неки од могућих стратешких потенцијала Алексинца су: 

• Позитиван однос свих грађана према госту који посети град; традиционална 
српска гостољубивост коју истичу сви који посете нашу земљу и која је један од 
потенцијалних брендова( на неки начин ); 

• Географски положај града је изузетан и самим тим, изузетно битан- Аутопут Е-
75, Коридор 10; железничка пруга, аеродром Ниш; 

• Нетакнута природа са околним планинама – Озрен и Јастребац које скоро дани 
су експлоатисане у туристичком смислу, као и језеро – Бован које јесте 
акумулација за водоснабдевање града, али има и туристичке потенцијале; 

• Културно-историјска баштина – манастир Св. Стеван у Липовцу; спомен црква 
Н. Н. Рајевског у Адровцу; манастир Св. Роман; Делиград и Шуматовац; 

• Ловишта – традиција ловног туризма већ постоји, једино што би је требало 
унапредити, или бар вратити на некадашњи ниво јер је био поприлично 
значајан извор прихода. Равничарска, брдска и планинска ловишта са око 
57.500 ha површине, многобројне врсте дивљачи са око 14 000 јединки, као и 
пратећа ловна инфраструктура су свакако добро полазиште. 38 

Правци искоришћења и унапређења туристичке понуде39 

1. Позитиван однос грађана према госту 
• организовање тематских едукативних трибина, 
• организовање гостовања на локалним медијима (позвати представнике 

изМинистарстава за туризам, НИП, финасије, ТОС-је), 
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• организовање различитих манифестација које би популарисале туризам 
међусуграђанима („Улица уметности“ – изложбе, улични портретисти, вечери 
поезије, народногстваралаштва, мини позоришне представе, дечији карневал, 
улични турнири СК- ва градаи сл.) 

• стимулисање изградње или реконструкције смештајних објеката у граду и на 
селукоји су у функцији туризма. 

2. Географски положај града 
• што боље искористити Коридор 10 за транзитни туризам (улагање у повезане путне 

правце са Коридором 10 ка језеру Бован, ловиштима и сл.), 
• све путеве у општини, део по део у зависности од финансијских могуђности, 

реконструисати и при том мислити на туристичку инфраструктуру 
(обележавање,одморишта, паркинзи, инфо пунктови и сл.), 

• проверити стање и додатно обележити туристичке и обичне путоказе према 
Алексинцу. 

3. Нетакнута природа 
• развој руралног туризма (организовати састанке и спровести анкете о 

заинтересованости), 
• организовати једнодневне и викенд боравке промо група (новинари, агенти и сл.), 
• усвајање и спровођење еколошких прописа у случају и језера и планина 

(контроладивљих депонија, у акције уређења укључити све заинтересоване-пре 
тога маркетиншке активности), 

• израда пројеката едукације (за старије и школску омладину у којој и сами постају 
касније едукатори). 

4. Културно-историјска баштина 
• манастирске туре- манастир Свети Стеван у Липовцу; манастир Свети Роман; 

спомен црква Свети Роман у Горњем Адровцу; 
• историјска тура- спомен подручје са црквом у Делиграду (утврђење од земље и 

дрвета из Првог српског устанка) и Шуматовац; 
• градска тура- пошто су у Алексинцу некада били прва Царина, Карантин, Окружно 

средиште, Први телеграф у Србији, од овог садржаја (наравно, реконструисаног) 
направити мини градску туру. 

 

 

7.6 SWOT анализа 

SWOT анализа туризма и привреде Алексинца40 
                                                           
40Стратешки план за економски развој Општине Алексинац,јул 2006.г.,стр.93 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 

 Добар геостратешки положај – кроз 
територију општине пролази Коридор 10 
који обухвата ауто-пут Е 75, железничку 
пругу Београд-Ниш 

 Природни ресурси-руде, воде, шуме, 
земљиште, песак 

 Квалификациона радна снага 
 Развијен предузетнишки дух 
 Постојање индустријских капацитета 
 Постојање еколошки здравих зона 
 Општина је фискално конкурентна 

окружењу  
 Бованско језеро 
 Културно-историјско наслеђе 
 Гостољубивост 
 Ловни и риболовни потецнијал 
 Хидро-термални потенцијали 

 

 Уситњеност пољопривредних поседа 
 Техничка заосталост 
 Недостатак маркетинга приватних 

предузећа 
 Недовољно инвестиција 
 Одлив високошколског и струшног 

кадра 
 Недостатак смештајних капацитета 
 Непостојање оспособљеног кадра за 

развој туризма 
 Непостојање маркетинга за туризам 
 Недостатак кадрова за развојне 

пројекте 
 Слаб раст производње 
 Недовољно развијена саобраћајна 

инфраструктура  
 Нема информативних центара и 

агенција за развој МСП 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 
 

 Јавно-приватна партнерства 
 Близина тржишта града Ниша  
 Развој и промоција постојећих радних 

зона 
 Маркетиншка промоција Општине и 

лобирање у циљу привлачења инвестиција 
 Постојање производних капацитета 
 Близина великих потрошачких центара 
 Транзитни туризам 
 Лов и риболов 
 Сеоски туризам 

 
 Постојање конкурентијих већих, 

развијенијих, суседних општина и 
градова Нишавског округа  

 Одлив високошколског и струшног 
кадра 

 Нестабилна политичка ситуација 
 Законска ограничења за коришћење 

природних ресурса 
 Сива економија 
 Корупција 
 Непостојање старих заната 

 SWOT анализа показује да цела територија Алексинца има различитепредности на нивоу 
земље и региона. Светска конкуренција у туристичкој бранши не руководи само 
критеријумимапроизвода и квалитетима туристичке понуде, већ и пре свега, стварању и 
унапређењудугорочних стратегија. Ово би требало да се односи на стварање 
различитих“јединствених” производа који одређену дестинацију чине различитом у 
односу на конкуренцију.41 

                                                           
41Просторни план Општине Алексинац,2011.г.,стр.45 
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8. Општина Дољевац 

8.1 Туристичко-географски положај 

Општина Дољевац је општина Нишавског округа у централној Србији.  Заузима површину 
од 121 км2 на којој, према прелиминарним резултатима пописа из 2011. године, у 16 
насеља живи 19.158 становника у са 6.759 домаћинстава. По површини долази у ред 
најмањих општина у Србији. 

Општина Дољевац се налази на простору југоисточне Србије у оквиру јужног Поморавља, 
као део нишко-лесковачке котлине где обухвата јужни део нишке котлине и северни део 
лесковачке које пресеца Корвинградски теснац који је 
најистуренија тачка планине Селичевице. 

Туристичко-географски положај детерминишу најближи 
домаћи и међународни туристички правци који се одвијају 
друмским, железничким и ваздушним везама. 

Друмски саобраћај за сада има примарни значај за развој 
туризма. На то битно утичу два фактора:  

1. општи значај услуга и предности друмског 
саобраћаја у савременом туристичком простору  

2. повољан положај општине у односу на екстерну 
друмску мрежу. 

 

 
 
Слика бр. 11. Општина Дољевац 

                                   Извор: http://sr.wikipedia.org 
 

Најзначајнији је правац коридор 10, то јест ауто-пут Е-75 Будимпешта- Нови Сад- 
Београд- Ниш-Скопље- Солун- Атина, који пролази кроз општину Дољевац. Овај путни 
правац је свакако најзначајнији зато што повезује општину Дољевац са западном Европом 
(где су највећи емитивни центри), и јужним Медитераном (где су највећи рецептивни 
центри). 42 

Поред аутопута Е-75 значајну улогу имају и путеви: део старог аутопута који пролази кроз 
општину, магистрални пут Ниш-Дољевац-Лесковац-Врање и регионални пут Ниш-
Дољевац-Прокупље-Куршумлија (овом саобраћајницом општина је повезана са Косовом и 

                                                           
42Стратегија развоја туризма општине Дољевац,2012. до 2016.г.,стр.23 
 

http://sr.wikipedia.org/
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Метохијом и планином Копаоник и даље према Јадранском мору). Од локалних путева 
значајнију улогу има пут Ниш-Орљане-Прокупље. Укупна дужина саобраћајне мреже у 
општини је 91 km.  

Улога железничког саобраћаја је знатно мања у односу на друмски саобраћај, најважнија 
пруга је на коридору 10 Београд-Солун. Пруга Дољевац- Куршумлија - Косово поље је 
изгубила на свом значају. Од великог значаја за туризам је близина аеродрома Константин 
Велики у Нишу. 

Због повољног саобраћајно-туристичког положаја велики потенцијал је транзитни 
туризам, мада постојеће саобраћајнице и саобраћајна средства која су у функцији развоја 
туризма, својим квалитетом нису у могућности да задовоље разноврсне потребе туриста.  

 

8.2 Климатске карактеристике 

На подручју општине влада умерено-континентална клима са изразитим континенталним 
карактеристикама, топлим летима и умерено хладним зимама. Прелазна годишња доба се 
одликују варијабилним временом са топлијом јесени од пролећа. Клима општине је веома 
повољна пре свега за развој излетничког, транзитног, ловног и културног туризма. 

8.3 Антропогене туристичке вредности 

У скоро сваком селуОпштине Дољевац налазе се споменици или спомен плоче палим 
борцима и жртвама фашистичког терора. У Пуковцу се налази и спомен биста Светиславу 
Станковићу, највећем хероју са овог подручја у II светском рату. Од културно-историјски 
споменика треба поменути средњевековни град Копријан, црква Св.Петке у Ћурлини и 
црква Св.Јована код Орљана. 

Град Копријан, данашњи Курвин град или Корвин град, спада у ред значајних споменика 
српске средњевековне историје и културе. Као средњевековно утврђење налази се у групи 
најзначајнијих уметничких споменика световне архитектуре из задњих деценија XIV и 
прве половине XV века. Ово су једини остаци неког средњевековног града на територији 
данашње општине Дољевац, па самим тим требало би искористити и туристички 
валоризовати. Не постоје добри прилазни путеви а и град је препуштен зубу времена. У 
погледу активирања града Копријана у туристичке сврхе и његове валоризације у плану је 
регулација локалитета, изградња прилазног пута са паркинг местима, изградња пешачких 
и трим стаза као и видиковца у непосредној близини зидина са којег се пружа изванредан 
поглед на долину Мораве и цео крај. 
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Слика бр.12. Град Копријан 
Извор:http://sr.wikipedia.org 

 

Манифестациони туризам последњих година је у великој експанзији. Манифестације су 
огроман туристички потенцијали служе за туристичку промоцију подручја у којима се 
организују. Манифестације су пре свега у вези са локалном културом, фолклором и 
обичајима датог подручја. Носиоци манифестација у општини Дољевац су Народна 
библиотека Дољевац и Спортски савез Дољевца.   

Одманифестацијаистичусе: 

• Добричка бостанијада у Мекишу. Ову манифестацију организује Народна 
библиотека из Дољевца у сарадњи са Месном заједницом Мекиш и подршку 
општине Дољевац. Манифестација окупи од 5.000–7.000 људи из ближе и даље 
околине. 

• ''Карневал цвећа''. Ова манифестација траје два дана и одржава се у холу Народне 
библиотеке.Манифестација изложбеног карактера, учествује десетак излагача из 
целе Србије. Окупља велики број љубитеља хортикултуре а у вечерњим часовима 
се организује богат културно – уметнички програм.  

• ''Европски дани здраве хране''. Манифестација је едукативног карактера, састоји се 
од предавања стручних лица који грађанима дају сугестије по питању здраве 
исхране и изложбе лековитог биља.  

• ''Јужноморавске рибље чаролије '', манифестација културно-спортског карактера. 
Ова манифестација окупља око 250 учесника који се такмиче у спорстком риболову 
и такмичења у спремању рибље чорбе. Манифестација траје један дан и окупи 
преко 3000 људи.  

• ''Дани европске баштине'' у организацији Народне библиотеке. Састоји се од 
неколико манифестација од којих је најзначајнији ''Сабор народног стваралаштва 
југоисточне Србије''.. Окупља велики број такмичара и публике која навија за своје 
суграђане. На сабор долазе и гости из Бугарске, Црне Горе и Босне и Херцеговине. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/
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8.4 Стратегија развоја туризма Општине Дољевац 

 
У складу са основним дугорочним циљевима, концептом и критеријумима развоја и 
организације туристичке понуде, Просторним планом Републике Србије централни део 
општине Дољевац је дефинисан као секундарни туристички простор кроз који пролази 
друмски међународни транзитни туристички правац I степена (ауто-пут Е-75 Ниш – 
граница БРЈ Македоније). Општина остварује и добру везу са Нишем као градским 
турисичким центром међународног значаја и главним подручјем регионалне туристичке 
тражње.43 

На основу валоризације туристичких вредности, комбиновањем потенцијала и активности, 
може се очекивати да туризам постане једна од битних привредних делатности у општини 
Дољевац. У наредном периоду ће се развијати ловни, транзитни, манифестациони, сеоски, 
излетнички и рекреативни туризам уз заштиту и коришћење природних и културно –
историјских вредности.44 

Концепција развоја туризма општине Дољевац базира се на развоју туристичке зоне 
саследећим садржајима и активностима: 

• презентација културних добара– првенствено средњевековног града Копријана, 
као непокретног културног добра од великог значаја, затим цркви св. Јована 
наКукумуги и „шупљег камена“ коме се од давнина приписују чудотворне и 
исцелитељске моћи. Културна добра на територији Општине представљаће 
комплементарни туристички мотив, како планираним видовима туризма на нивоу 
Општине, тако и регионалној културној туристичкој тури. Туристичку понуду 
обавезно употпунити постављањем информативно туристичких пунктова у самом 
општинском центру, планираним мотелима и бензиским станицама на коридору X 
са пратећим садржајима (сувенирницама); 

• развој спортско-рекреативног туризма- са акцентом на активностима на рекама у 
оквиру планиране туристичке зоне, пешачких и бициклистичких стаза у оквиру 
амбијенталне целине изразитих споменичких вредности Копријана, односно на 
рубним деловима Селичевице. Организација туристичке понуде на овим 
локацијама подразумева уређење видиковаца и излетишта, уређење водотока, 
риболовних стаза и речних плажа, пешачких и бициклистичких стаза, уз 
активирање простора у комерцијалне, угоститељске и рекреативне сврхе; 

• развој ловног туризма– који ће бити веома атрактиван сегмент туристичке понуде 
Општине, како за домаће, тако и за инострано тржиште. Поред разноврсне ловне 
дивљачи, планирају се и друге врсте услуга, а пре свега: смештај, исхрана, 

                                                           
43Просторни план Општине Дољевац 2007 –2021.г.,стр.43-44 
44Стратегија развоја туризма општине Дољевац.2012. до 2016.г.,стр.30 
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транспорт, културно-забавни и рекреативни услови и активности, због чега ће 
ловно-туристички производ у Општини имати и рекреативну, еколошку, 
економску, едукативну и културну компоненту.Главна ловна подручја 
организоваће се у комерцијалном ловишту „Лесковачко поље“ укупне површине 
12.098 ха, од чега ловне површине обухватају10.899 ха. 

• развој спортског риболова на водотоку Јужне Мораве, њеним притокама и 
планираном вештачком језеру представљаће значајан сегмент летње понуде. 
Риболов на сливном подручју предвиђен је на делимично уређеним риболовним 
стазама на токовима Јужне Мораве и њених већих притока. Планирани комплекс 
вештачког језера би био површине од око 30 хектара, од чега 16 хектра би 
обухватала водена површина језера. Риболов ће се вршити искључиво науређеним 
местима и боксовима за такмичарски риболов на којима ће се обезбедити услови 
запецање и дању и ноћу, што би омогућило и организовање професионалних 
такмичења.; 

• развој транзитног туризма, првенствено на траси Коридора X, односно на ауто-
путуЕ-75 Ниш – граница Македоније и регионалним путним правцима. Путници у 
транзиту по правилу не удаљавају од главних саобраћајница, те ће се уз исте 
формирати одговарајућа понуда. На овим трасама ће сеизградити транзитни 
информативни и одморишни пунктови са етно-садржајима трговине 
иугоститељства, у вези са туризмом на водама, ловним, риболовним, сеоским и еко 
туризмом. Уоквиру туристичке зоне биће изграђена два мотела са основним 
фунцијама обезбеђења угодногодмора и освежења возачима и путницима пре 
наставка путовања, као и допунскимфункцијама: промоције туристичких вредности 
Општине и Јужне Србије, запошљавањалокалне радне снаге и пласирања локалних 
производа и услуга. 

• сеоски туризам ће бити заснован на опредељењу домаћинстава која ће за ту 
врстуделатности исказати интересовање. Планира се целогодишња понуда, посебно 
у насељимаОрљане и Клисура, укључујући производњу еко-хране, етно-занатских 
производа, интегрисанаса ловним, риболовним и транзитним туризмом и другим 
видовима туристичке понуде уоквиру планиране туристичке зоне. 

На територији општине тренутно не постоји ниједан објекат за смештај и боравак туриста. 
Овим планом би требало предложити изградњу мањег објекта за смештај туриста и 
туристичко насеље на принципу бунгалова. На територији општине има доста ресторана и 
кафана. За развој туризма значајну улогу може да има ресторан ,,Мирна'' долина у 
подножју Селичевице недалеко од града Копријана.Заразвој сеоског и етно туризма 
погодни су планински делови општине, односно села Чечина, Русна и Перутина.45 

                                                           
45Стратегија развоја туризма општине Дољевац.2012. до 2016.г.,стр.49 
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8.5 SWOT анализа 

SWOT анализа развоја туризма у Општини Дољевац46 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Повољан географски положај oпштине  
  Добри природни ресурси  
  Расположиви људски ресурси  
 Повољан саобраћајни положај - 

Магистралне саобраћајнице - ауто пут, 
пруга, аеродром  

 Близина Ниша – потенцијалног емитивног 
и рецептивног центра  

 Веома богато културно наслеђе  
 Припремљени урбанистички и просторни 

планови  
 Постојање планова за даља улагања и  

стварања привлачног инвестиционог  
амбијента  

  Постојање слободних локација за  
изградњу материјалне базе  

  Традиција у пољопривреди и занатству  
  Разумевање и орјентација локалне  

самоуправе на подршку локалном  
туристичком развоју  

 Решени власнички односи  
 Постојање стратегије локалног  

економског развоја  
 Релативно низак ниво загађености  

животне средине  
  Пројекат реализације регионалног  

водовода  
 Погодно тло и климатски услови за  

производњу здраве хране  
 Организовано прикупљање и 

одвожењесмећа 

  Недостатак смештајних капацитета  
 Низак ниво стручности радне снаге  
  Лоша електроенергетска ситуација  
  Недовољно развијена 

институционална инфраструктура за 
подршку МСПП  

 Непостојање организованог 
удруживања - кластера  

 Недовољна искоришћеност природних 
ресурса  

 Недовољна искоришћеност ИТ  
  Недовољан регионални маркетинг  
  Недостатак регионалних брендова  
  Ниска конкурентност производа и 

услуга  
 Проблеми са избором и применом 

нових технологија, развојем нових 
производа  

 Недовољна конкурентност у односу на 
многа велика домаћа или страна 
предузећа  

  Недовољна оријентација ка 
иностраним тржиштима  

 Лоша контрола квалитета  
 Недостатак предузетничке културе и 

предузетничког духа  
 Недовољна информисаност 

становништва о питањима развоја 
туризма  

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

                                                           
46Стратегија развоја туризма општине Дољевац.2012. до 2016.г.,стр.50 
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 Искоришћење близине Коридора 10  
  Фондови ЕУ  
  Домаћи фондов –НИП,Фонд за развој,  

Национална служба за запошљавање  
(МСПП у општини Дољевац као једној од 
40 најнеразвијенијих имају посебне  
погодности у коришћењу свих наведених 
фондова)  

  Програми подршке развоју МСП-Владе 
Републике Србије  

  Интернационални програми (LEDIB,  
HELP, ЕXCHANGE2, RSEDP 2, МISP,)  

 Развој подстицајних мера од стране  
локалне самоуправе намењен  
потенцијалним инвеститорима  

 Позитивна локална фискална политика  
  Регионална сарадња - град Ниш  
 Сарадња са околним општинима сличних 

карактеристика (Житорађа, Мерошина и 
Гаџин Хан) 

 Повећање интеррегионалне сарадње 
(Македонија,Бугарска),трансфертехнолог
ије, знања, добрих пракси. 

 Конкуренција других региона са  
сличним потенцијалима  

 Лоша законска регулатива за  
започињање приватног бизниса  

  Честе промене услова пословања  
  Недостатак подстицајне развојне  

политике  
  Недостатак средстава за развојне  

пројекте  
  Недовољно ефикасан поступак  

заштите права по основу пословних 
трансакција судским путем, како би се 
обезбедило брзо, ефикасно и 
непристрасно решавање спорова  

  Економска нестабилност  
  Светска економска криза  
 Скупе инвестиције за улагање опрему 
  Политичка и макроекономска 

нестабилност у Србији 
 Недовољан ниво економског развоја 

друштва. 

 

Ревизијом стратегије одрживог развоја општине Дољевац, покренута су нека питања рада 
на развоју туристичке свести и понуде у подручју Општине Дољевац. У акционом плану 
Ревизије стратегије одрживог развоја општине Дољевац, дефинисани су стратешки 
циљеви унапређења туристичке понуде општине и следећи програми:  
 

• Институционална подршка развоју туризма, 
• Изградња, проширење и реконструкција смештајних капацитета, 
• Побољшање нивоа туристичких услуга, 
• Уређење туристичких потенцијала, 

Унапређење знања и подстицајне мере за производњу обновљивих извора енергије, 
• Организација промотивних активности и манифестација, 
• Унапређење еколошког образовања деце и одраслих, 
• Подршка промоцији развоју туризма, 
• Очување постојећих и проширење броја манифестација и догађаја, 
• Промотивни алати и успостављање сарадње на пољу туристичке понуде. 
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9.Општина Мерошина  

9.1 Туристичко-географски положај 

Општина Мерошина је општина у Републици Србији. Налази се уЦентралној Србији и 
спада у Нишавски округ. По подацима из 2002. општина заузима површину од 193 km² и 
има 14.812 становника. Највеће и главно насеље у општини је Мерошина са 873 
становника.Општина Мерошина се на северу граничи са Општином Алексинац,градском 
општином Палилула и градском општином Црвени Крст  Града Ниша на 
истоку, Дољевцем и Житорађом на југу и Општином Прокупље на западу. 

 

Повољан геостратешки положај условио је да Општина 
Мерошина има изузетно важан транзитни положај. Кроз 
општину пролазе важни путни правци државних путева 1. 
и 2. реда, општинских путева, некатегорисаних путева и 
уличне мреже у насељу Мерошина. Државни путеви су у 
релативно добром стању и са задовољавајућим стањем 
коловоза док су општински путеви недовољног профила, 
са генерално лошим стањем коловоза коме је потребна 
реконструкција док је око 20km општинских путева без 
савременог коловоза. 

 
 
 

 
Слика бр. 11. Општина Мерошина 

                                   Извор: http://sr.wikipedia.org 
 

Саобраћајно је добро повезана са суседним општинама. Укупна путна мрежа Општине 
представља 0,29% путне мреже Републике Србије, односно 8,33% путне мреже Нишавског 
округа. Добра повезаност свих насеља у оквиру општине, као и њена повезаност са 
великим центрима (Ниш и Прокупље), може се додатно побољшати. Реконструкција путне 
мреже је један од задатака у наредном периоду, као и радови на унапређењу хоризонталне 
и вертикалне саобраћајне сигнализације, па је потребно координираном модернизацијом 
повећати улагање у исту да би се довела на прихватљив ниво европског стандарда и 
оспособила за брз, ефикасан и безбедан транспорт.47 

                                                           
47Просторни план Општине Мерошина,2012-2024.г,стр.14 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D1%88)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D1%88)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/
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9.2 Климатске карактеристике 

На простору Општине заступљенје умерено топли климат са израженим степеном 
континенталности док његови виши делови имају оштрију климу услед веће висине и 
пошумљености. Најниже температуре ваздуха су у јануару, а највише у јулу.Од ветрова је 
заступљена кошава која преовлађује зими, у јесен и пролеће, док у лето ту улогу преузима 
северозападни. Лето и јесен су  најкишовитија годишња доба, док су зима и пролеће 
годишња доба са најмањом висином падавина. Снежни покривач траје 40 дана у просеку. 

9.3 Природне туристичке вредности 

Облачинско језеро је природно језеро у југоисточној Србији, 20км западно од Ниша, у 
близини Малог Јастребца, надомак села Облачина(општина Мерошина). На језеру се сваке 
године одржавају и такмичења младих спортскихриболоваца. Језеро редовно порибљава 
риболовачко удружење из Ниша које и газдује тренутно овим језером. Мотел не ради 
(ради само ресторан) јер су смештајни капацитети попуњени од 1995. године избеглим 
лицима из бивших република Југославије.Језеро са околином пружа изванредне 
могућности за одмор, забаву итуризам.48 

Крајковачко језеро је вештачка акумулација настала 1986.годинеизградњом бране на 
Крајковачкој реци , левој притоци Јужне Мораве. Језеро се налази на југозападним 
падинама планине Мали Јастребац, на око 2,5км северозападно од села Крајковац, у 
општини Мерошина. Купаче привлачи пријатна температура воде која је током лета око 
20°C степени, хладовина коју прави храстова шума, чист ваздух и чиста вода.. Боравак на 
овом језеру погодује и рибарима јер је богато сунчаницом, шараном, поточном мреном и 
ређе бабушком. 

 
Слика бр.14. Облачинско и Крајковачко језеро 

Извор:http://sr.wikipedia.org 
 
                                                                                                                                                                                           
 
48http://www.merosina.org.rs/- Званични сајт Општине Мерошина 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%88%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%88%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/
http://www.merosina.org.rs/-
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9.4 Стратегија развоја туризма Општине Мерошина 

Постојећа туристичка и рекреативна понуда није довољно развијена и афирмисана нити 
организована и повезана како у оквиру Општине тако и са суседним општинама. У 
Општини је 2008.године регистровано 560 туриста и 1.303 ноћења, што представља пораст 
у односу на предходну годину (481 регистованих туриста са укупно остварених 1.000 
ноћења). Општина партиципира са свега 0,6% укупног броја туриста и 0,4% укупно 
остварених ноћења у Нишавском округу. Туристичка понуда Општине примарно се 
ослања на одређени број субјеката већ опредељених и ангажованих управо у оним 
видовима туристичке понуде који представљају базу савремених, потенцијално 
конкурентних туристичких производа (спортско-манифестациони, ловни, риболовни и 
сеоски туризам). Међутим, у Општини постоје и други бројни, али недовољно 
искоришћени потенцијали за развој туризама. Туристичка атрактивност и квалитет 
туристичке понуде сагледани су кроз карактеристике стања: туристичких мотива; 
развијеност туристичких локалитета и подручја; као и повезаност туристичких мотива и 
туристичких локалитета. На територији Општине постоје разноврсни туристички мотиви 
који представљају добру основу за развој туризма, пре свега природне и створене 
вредности. Основне природне вредности су реке (Крајковачка, Јужна Морава и др.), 
потоци и језера (Облачинско и Крајковачко) које напланском подручју представљају 
потенцијал за развој риболова и водених спортова. Јужни делови Малог Јастребца, у чијем 
сатаву се налази заштићено природно добро – Споменик природе "Таткова земуница", 
својим рељефом и климатским вредностима представљају атрактивне мотиве за развој 
туризма. Богате су флором и фауном, стаништима ситне и крупне дивљачи и поседују 
потенцијал да обезбеде све врсте рекративног, спортског и ловног туризма, али су у овом 
тренутку недовољно искоришћени. Културно- историјске вредности, попут археолошког 
локалитета из јустинијанове епохе Кулина-Балајнац у атару села Градиште, бројни 
сакрални објекти, споменичка обележја и објекти народног градитељства су само 
делимично укључене у туристичку понуду и неопходно их је заштитити, валoризовати и 
адекватно укључити у мрежу туристичких мотива на територији Општине. 

Туризам на територији Општине развијан је у различитој мери на два основна локалитета: 
Облачинском језеру и подручју одмаралишта Јастребац у КО Девча. На подручју 
Облачинског језера, понуда спортско рекреативних и забавних садржаја готово да не 
постоји и углавном се своди на индивидуалну организацију посетиоца у зони код бране. 
Хотел са рестораном и бунгалови у низу поред самог језера тренутно су ван функције, док 
се спортски терени повремено користе. Одмаралиште Јасребац, које тренутно није у 
фунцији, се налази на шумовитом делу Малог Јастрепца,и састоји се од хотела са кухињом 
и рестораном и три депаданса укупног капацитета око 90 лежаја.49 

                                                           
49Просторни план Општине Мерошина,2012-2024.г,стр.43 
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Повезаност и доступност туристичких локалитета и мотива на територији Општине је 
смањена будући да, осим мањег броја локалних планинарских маршута, не постоји 
регионални систем пешачких и бициклистичких стаза које повезују значајне туристичке 
локалитете, области и рекреативне просторе на планском подручју што, поред туристичк 
умањује и рекреативне квалитете Општине. Стање путева је на појединим деоницама 
веома лоше што битно умањује приступачност и квалитет доласка до туристички 
најатрактивнијих излетишта или потенцијалних смештајних капацитета за сеоски туризам 
а до археолошког налазишта од великог значаја "Кулина" код села Балајнац пут уопште и 
не постоји што отежава туристичку активацију овог великог потенцијала. 

Без обзира на повољне могућности за развој туризма може се извести констатација да 
туризам није у довољној мери развијен на подручју Општине. Узрока има више, а 
најважнији су: непостојање Општинске туристичке организације, недостатак одговарајуће 
инфраструктуре и смештајних капацитета, комунална неуређеност, неизграђена водоводна 
и канализациона мрежа и сл. 

У складу са основним дугорочним циљевима, концептом и критеријумима развоја и 
организације туристичке понуде, општина Мерошина је Просторном планом Републике 
Србије 2020 сврстана у кластер средишње Србије који представља просторно-
фунционалну целину обједињене туристичке понуде. Територија oпштине је категорисана 
као секундарни туристички простор. Југоисточним делом oпштине, правцем север-југ, 
пролази друмски међународни транзитни туристички правац I степена, односно ДП I реда 
М-1 (ДП I А реда бр. 1) Ниш - граница Републике Македоније, док централним делом 
oпштине, правцем исток-запад, пролази друмски међународни транзитни туристички 
правац II степена, односно ДП I реда М-25 (ДП I Б реда бр. 14) Ниш-Прокупље-Приштина.  

Развој туризма на планском подручју, засниваће се на стратешким приоритетима 
доминантних видова туризма дефинисаних на основу примењених критеријума (мотивски, 
просторни, еколошки, економски, функционални и др.) и поштовања принципа одрживог 
развоја. Према утврђеним природним вредностима и досадашњим развојем материјалне 
основе, туристичка понуда oпштине засниваће се на: културно-историјским 
знаменитостима, повољном гео-саобраћајном положају, унапређењу постојеће 
материјалне основе на туристички највреднијим локалитетима, туристичким садржајима 
руралне зоне oпштине (кроз организовање домаћинстава за бављење сеоским туризмом и 
понуде спортско-рекреативних и манифестационих активности у атару села) и др.  

Наведени ресурси предодређују коришћење овог простора за развој следећих видова 
туризма: спортско-манифестационог, сеоског, излетничко-рекреативног, лова и риболова, 
транзитног и других видова туризма локалног и регионалног значаја.  
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Спортско–манифестациони туризам на основу морфолошких и климатских особености 
омогућује првенствено летње спортове на отвореном простору. Летње спортске 
активности, поред стандардних (кошарка, одбојка, тенис, мали фудбал, бициклизам и 
пешачке - тренинг туре на уређеним стазама и видиковцима), обухватиће и развој 
екстремних, као што су бициклистички крос, пењање и сл.  

Сеоски туризам подразумева стационарни вид туризма у приватном смештају (сеоским 
домаћинствима) и да би постао стабилан вид туризма у општини зависиће од укупног 
развоја специјализованих облика пољопривреде, унапређења услова сеоског становања и 
проналажења интереса мештана за пружање услуга туристима, па би и сам по себи, овај 
вид туризма допринео унапређењу и стабилизацији села. 50 

Излетничко–рекреативни туризам карактерише полудневна, дневна и викенд 
туристичка кретања, пасивна и активна рекреација (претежно домаћих туриста) као што 
су: шетње, излети, купање и планинарење до околних планинских масива и видиковаца, 
контакти са сеоским становништвом, сакупљање лековитог и ароматичног биља, а зими 
санкање, клизање и сл. Ово је иначе најмасовнији облик домаћег туризма. Он ће тај значај 
вероватно задржати и у будућности, само што ће његови економски ефекти варирати у 
зависности од опремљености и квалитета туристичке понуде сваког туристичког 
локалитета посебно. Излетничко-рекреативна туристичка кретања ка локалитетима на 
територији општине ће бити интензивнија уколико се она боље саобраћајно повежу са 
околним урбаним центрима у оквиру контрактивне зоне општине Мерошина. Близина 
иницијативних простора, односно контрактивна зона од великог је значаја за обим 
туристичког промета. У првој зони, од које се очекује највећа дисперзија туриста, чија се 
граница удаљености од локалитета туристичке понуде креће до 30km, налази се већи број 
насеља: Ниш (центар међународног значаја), Крушевац (центар националног значаја), 
Прокупље, Алексинац, Блаце (локални урбани центри), Житорађа и Дољевац (остали 
локални центри). У другој зони, коју карактеришемо као зону продуженог викенда (до 60 
km), налазе се насеља: Лесковац (центар националног значаја) и већи број локалних 
центара (Бела Плаланка, Власотинце, Сврљиг, Гаџин Хан, Бојник, Лебане, Брус, 
Александровац, Ћићевац, Сокобања, Књажевац и др.). Анализиран екстерни фактор се 
мора посматрати у склопу укупног развоја окружења, тако да сви наведени емитивни 
центри, као могући извори туристичке тражње, имају низак животни стандард 
становништва које, у овом тренутку, није адекватна циљна група за пикник и викенд 
туризам. 

 

                                                           
50Просторни план Општине Мерошина,2012-2024.г,стр.44 
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10. Општина Ражањ 

10.1 Туристичко-географски положај 

Општина Ражањ припада Нишавском округу у Републици Србији. Општина захвата 
величину од 289км. Административно припада Нишком региону, а саму општину 
сачињавају 23 насеља. Према попису из 2002. године у општини живи 11.362 становника. 

 
Општина Ражањ има повољан географски положај. Налази 
се на раскршћу Балканске и Карпатске Србије и Великог и 
Јужног поморавља. Окружена је општинама Крушевац, 
Алексинац, Сокобања, Бољевац, Параћин и Ћићевац, са 
којима је повезују три регионалана путна правца. Њеном 
територијом пролази најзначајнија републичка друмска 
саобраћајница ауто-пут Београд-Ниш. На североисточној 
страни Ражња налази се планина Буковик, а на северној 
превој Мечка. Варошица Ражањ се налази на 55км од Ниша 
према Београду, на надморској висини од 264м. Железничке 
станице Браљина и Ђунис на прузи Београд-Ниш, налазе се 
западно од Ражња, удаљене 10-так километара.51 

 
 
 

Слика бр. 15. Општина Ражањ 
                                                                                                                                     Извор: http://sr.wikipedia.org 

 
Tериторијом општине пролази међународни (европски) инфраструктурни коридор Х са 
својим деловима аутопутем Е-75 и међународном пругом Е-85. Овим коридором општина 
остварује непосредну везу са западном, централном, јужном и југоистичном Европом, али 
и са државним центрима: Београд, Ниш и Нови Сад као центри од међународног значаја. 
На овим правцима су и велики гранични прелази. Са ближим окружењем општина 
остварује непосредну везу државним путевима и то: државним путем другог реда број 214 
везу са Параћином, Ћићевцем и Алексинцом, државним путем другог реда број 121а са 
Соко Бањом и државним путем другог реда број 221 са Крушевцом.  

Најближи Нишки аеродром налази се на око 50 km од подручја општине Ражањ. Из овог 
се може се рећи да општина Ражањ располаже богатом мрежом државних и међународних 
саобраћајних коридора који се могу искористити за укупан развој општине. 

                                                           
51Просторни план Општине Ражањ,2011-2025.г.,стр.74 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/
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10.2 Климатске карактеристике 

За сагледавање климе потребно је издвојити две целине: подручје које се пружа од Јужне 
Мораве према планинским деловима и клима на планинским подручјима. Средња 
годишња температура у јужно-моравском долинском простору износи око 11˚C. 
Најхладнији месец је јануар са средњом температуром ваздуха од -0,8˚C, а најтоплији јул 
са 22˚C . Средња годишња вредност влажности ваздуха у Моравској котлини износи 
76,2%. Средња годишња количина падавина износи 650мм. Највише падавина је у мају, 
јуну и у јесењим месецима, а најмање у марту и фебруару.52 

 

10.3 Антропогене туристичке вредности 

Од антропогених туристичких вредности на територију општине Ражањ треба поменути 
културно-историјске споменике и манифестације. 

Од културно-историјскх споменика старијег датума важно је споменути манастир 
Св.Роман из IX века, налази се крај пута који води од Ражња према Крушевцу, на десној 
обали Јужне Мораве. Припада групи манастира који су подигнути пре Немањића. Затим 
треба споменути цркву Св. Петра и Павла у селу Грабову, и цркву у Раћњу ''Храм цбетог 
пророка Илије'' која је подигнута 1840. Године. 

Културне знаменитости: 

• Општинска народна библиотека са значајним фондом књига 
• Књижевни клуб ''Десанка Максимовић'' 
• Аматерско драмско позориште  
• Културно-уметничко друштво ''Сава Јеремић''. 

У Ражњу се одржава манифестација ''Дани Саве Јеремића'', која се организује на предлог 
КУД-а ''Саве Јеремића''. КУД носи име легендарног фрулаша. Прва манифестација 
одржана је 6. и 7. јула 2000.године, има за циљ очување од заборава наше народно 
стваралаштво, а посебно народну музику и фрулу као народни инструмент. 
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10.4 Природне туристичке вредности 

Јужна Морава протиче кроз југозападни део територије Општине Ражањ у дужини од 
20км. Изузетно је погодна за развој риболова тј. спортско-риболовног туризма јер обилује 
рибом.На територији Општине Ражањ постоје три ловишта: Варница којим газдује 
ловачко друштво ''Буковик'', Велика Река којим газдује ловачко друђтво ''Срна'' и Буковик 
којим газдује ЈП ''Србијашуме''. Од дивљачи су најзаступљеније срна, зец, фазани и дивља 
свиња. Атрактивност овог подручја омогућава развој ловног туризма као сегмента 
туристичке понуде.53На раскрсници Балканске и Карпатске Србије и Великог и Јужног 
поморавља налази се планина Буковик, која је изузетно погодна за развој спортско-
рекреативног туризма. Потребно је иницирати изградњу планинарских домова и спортско-
рекреативног центра.Лепота природе и њена очуваност, близина ауто-пута, повољни 
услови за производњу здраве хране, богатство шума разним биљем, ловном дивљачи и 
други садржаји стварају повољне услове за развој сеоског туризма. Комптелитањем 
инфрасруктуре и едукацијом стимулисаће се домаћинства за пружање услуга смештаја и 
исхране, припремае народних специјалитета за посетиоце итд. 

 

 

 

Слика бр. 16. Планина Буковик 
Извор: http://sr.wikipedia.org 

 

 

10.5 Стратегија развоја туризма Општине Ражањ 

Приоритетни потенцијал општине Ражањ je географски положај, град се налази на 
средокраћи путева кроз нашу земљу,али и шире, те је самим тим логичан след развоја 
транзитни туристички потенцијал. Увиђајући шта је приоритетни туристички производ, у 
Ражњу је саграђен мотел „Морава турист“ који је управо имао ту намену – садржаји 
подређени транзитном туристи. Kao други по важности туристички производ, у 
разматрање су узете археолошке ископине које датирају од пре н.е. и остаци римског пута. 
Манастир Св. Роман из IX века и Цркве Св. Петра и Павлаи Св. Пророка Илије су 
културно- историјске атракције које употпуњују туристичку понуду места.54 
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Остале атракције, потенцијално туристички занимњиве су излетишта на Варници (село 
Мађере), на Обрадовој столици (село Скорица) и на врху Буковика (893 н/м).  

 

Посебни циљеви развоја туризма су:  
 

- развој и унапређење транзитног туризма: у комуникацији са власником мотела 
„Морава турист“ размотриће се развојне могућности смештајних капацитета;  

- побољшање туристичког информационог система: побољшаће се туристичка 
сигнализација на прилазним путевима Ражњу, у самом граду ће се поставити 
туристичко–географске катре које ће садржати све податке интересанте 
потенцијалном туристи, тј. са информацијама о туристичким атракцијама краја;  

- развој сеоског туризма кроз различите едукативне пројекте, са посебним акцентом 
на еко туризам: ангажоваће се стручњаци за овај туристички производ који ће 
спровести едукативне радионице и организовати посета едукативног карактера у 
неку од општина у нађој земљи која се већ има развијен сеоски и еко туризам;  

- преуређење и експлоатисање римских локалитета у туристичке сврхе: после 
стручне процене приступиће се реконструкцији локалитета који ће се на различите 
начине туристички експлоатисати;  

- уређење ловишта: изградиће се нове и обновити старе ловачке чеке, као и мањи 
монтажни објекат за смештај ловаца – у I фази, а у II фази панорамске 
осматрачнице од дрвене грађе.  
 

Потенцијали Ражња су :  

• ископине из римског доба;  
• саобраћајна повезаност и сарадња са општинама Алексинац, Соко Бања и 

Крушевац у циљу развоја руралног туризма;  
• огроман потенцијал у производњи органске хране;  
• нетакнута природа овог планинског краја и прелепи крајолици препуни дивљачи.  

 

Планира се развој следећих видова туризма:  

• транзитни,  
• еколошки туризам,  
• рурални туризам,  
• културно-историјски туризам,  
• спортко-рекреативни туризам,  
• излетнички туризам,  



Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа                                             Јелена Вучковић 
 
 

Ниш,2013 82 
 

• ловни и риболовни туризам. 

Ражањ има, пре свега, предуслове за развој транзитног туризма првенствено због 
повољног геостратешког положаја општине, Ауто-пута Е-75. Увиђајући шта је 
приоритетни туристички производ, у Ражњу је саграђен мотел „Морава турист“ који је 
управо имао ту намену – садржаји подређени транзитном туристи.  

 Основни проблем је, поред неразвијености општине, непостојање смештајних капацитета, 
тако да је то сегмент на који би требало најпре обратити пажњу. Средства тражити од 
Републике,али и анимирати локално становништво барем за сегмент сеоског и еко 
туризма (акценат је на органској храни ).  
 

Са целогодишњом понудом уз планински, еко и етно туризам, ловни туризам, 
производњом еко хране, етно-занатских производа у близини туристичких и рекреативних 
комплекса, центара и места комерцијалне и друге понуде туризма. Лепота природе и њена 
очуваност, близина ауто-пута, повољни услови за производњу здраве хране,богатство 
шума разним биљем, ловном дивљачи и други садржаји стварају повољне услове за развој 
сеоског туризма. Комплетирањем инфраструктуре и едукацијом стимулисаће се 
домаћинства за пружање услуга смештаја и исхране, припремање народних специјалитета 
за посетиоце итд. 55 

Етно села треба организовати у типичној локалној форми појединачних објеката, 
поштујући традиционалну аутохтону архитектуру и специфичности локалне типологије. 
Село треба да буде и одговарајуће урбанистички уређено, са планским подизањем 
појединачних објеката и уређењем урбане средине, тргова, путева, и сл. Код уређења етно 
села од суштинског значаја је надовезивање на начина живота у прошлости, односно од 
убедљивости имитирања тог живота. Део сеоског становништва, треба активно да буде 
укључено у функционисање етно села. Етно села се могу организовати на целој 
територији општине где постоје услови за њихово формирање и заитересовани.  
 

Главне културно-историјске атракције које употпуњују туристичку понуду места 
представљају остаци римског пута, Манастир Св. Роман из IX века, Црква Св. Петра и 
Павла и црква Св. Пророка Илије. Културно историјски туризам је путовање особа из 
културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догадјаја, 
културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и 
споменика у циљу проучавања фолклора или уметности и ходочасништва“ - дефиниција 
UNWTO-a.  
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Неопходно је оспособити одговарајуће смештајно–угоститељске капацитете. Адаптацијом 
и реконструкцијом ауто-кампа крај мотела, од стране новог власника омогућио би се 
смештај великог броја туриста, пре свега у летњој сезони. Неопходна је и изградња 
пратећих објеката за брзо припремање хране, посластичарнице, трговина сувенирима и 
здравом храном из овог краја, неке занатске услуге итд. 56 

Специјална интересовања.Овај туризам обухвата разне истраживачке туре, егзотичне 
туре, пловидбе на рекама и језерима, јахање, лов, риболов и сл. Навешћемо само неке 
врсте специјалних интереса: бициклизам и маунти-бике, спелеологија, сплаварење, ловни 
туризам, брдско пешачење.  
 

Спортско-рекреативни туризам.Развој спортско-рекреативног туризма - са акцентом на 
активностима на језерима и рекама посебно дуж Јужне Мораве. Организација туристичке 
понуде на оваквим локацијама подразумева уређење видиковаца и излетишта, уређење 
водотока, риболовних стаза и речних плажа, пешачких и бициклистичких стаза, уз 
активирање простора у комерцијалне, угоститељске и рекреативне сврхе. У наредном 
периоду треба иницирати изградњу планинарских домова и спортско-рекреативног 
центра-обука и тренинг спортиста и друге активности.  

Излетнички туризам.Природне потенцијале представљају велики неискоришћени 
потенцијал реке Јужне Мораве, недирнута пространства планина, шума, аграрних 
подручја и ловно-риболовачких зона. Постоји велики број излетничких места као што су 
Обрадова столица изнад села Скорица, излетишта на Варници изнад села Мађера, 
двориште цркве Св. Петра и Павла у селу Грабову, двориште манастира Св. Роман, крај 
села Прасковча, врх планине Буковика са предивним пашњацима и планинским изворима 
(врх Рожањ 893 н/м), пећина у Скорици и сл. 

Ловни и риболовни туризам.Развој ловног туризма је веома атрактиван сегмент 
туристичке понуде Општине, како за домаће, тако и за инострано тржиште. Традиција 
ловног туризма већ постоји и треба је унапредити јер може бити значајан извор прихода. 
Обронци Буковика и Послонских планина пружају инзванредне могућности за развој 
ловног туризма. На територији Општине Ражањ постоје три ловишта која су уређена и 
поседују планове газдовања који су верификовани од стране Министарства за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду, те се врши планинско изловљавање и заштита 
дивљачи. Поред разноврсне ловне дивљачи, планирају се и друге врсте услуга, а пре свега: 
смештај, исхрана, транспорт, културно-забавни и рекреативни услови и активности, због 
чега ће ловно-туристички производ у Општини имати и рекреативну, еколошку, 
економску, едукативну и културну компоненту. За развој специфичног вида туризма какав 
је ловни туризам, поред ловачке куће са смештајним капацитетима намењених ловцима-
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туристима планира се и постављање осталих пратећих садржаја (ловно-техничких 
објеката, односно хранилишта, солишта, појилишта, спремишта за храну, хватаљки за 
дивљач, чека за осматрање и одстрел дивљачи за крупну дивљач и сл.) Потенијали 
риболовног туризма налазе се у сливовима Јужне Мораве. Риболов је углавном 
индивидуални (шаран, сом, караш и др.). Развој спортског риболова на водотоку Јужне 
Мораве, њеним притокама и језерима представља значајан сегмент летње 
понуде,претежно за излетничке кориснике, под условом да је усклађен са риболовним 
капацитетом вода и захтевима еколошке заштите слива.  

Да би мисија представљања Ражња као туристичке дестинације кроз одговарајућу 
квалитетну улсугу и производ била остварена, мора се подупрети следећим:  
 

• посвећеношћу свих грађана општине у општој визији и мисији,  
• квалитетом и професионализмом у свим активностима које се предузму,  
• активном сарадњом са свим “продавцима” туристичких производа,  
• континуираним усавршавањем знања и способности свих опредељених за 

пословање у туризму општине,  
• обједињеношћу свих заинтересованих страна у Општини.  

 

Приоритети у развоју туризма57 

• Побољшање атрактивности општине као труристичке дестинације (значајне 
туристичке манифестације): валоризација и промоција специфичности, 
препознатљивих за стране туристе. Посебне шансе имају еко и сеоски туризам;  

• Изградња и опремљеност капацитета и боља организација коришћења туристичких 
потенцијала Јужне Мораве уз функционално интегрисање понуде окружења;  

• Модернизација, комунално опремање и комерцијализација постојећих и 
потенцијалних смештајних капацитета (посебно у сеоским домаћинствима и 
постојећим викенд кућама) у туристичким дестинацијама у складу са 
међународним стандардима и трендовима у туризму.  

• Реализација садржаја туристичко – рекреативне понуде у простору Буковика и 
Послонских планина(планинарске и излетничке туре, јахање, планински 
бициклизам, етнолошки,  сеоски, ловни, риболовни и остали видови 
специјализованих врста туризма);  

• Израда урбанистичких планова, програма развоја туризма и техничке 
документације за изградњу и уређење предвиђених садржаја;  
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• Формирање информационог система о туристичким ресурсима и тражњи, увођење 
мониторинга туристичког пословања, промоције и пропаганде туристичких 
производа подручја;  

• Унапређење образовања, подизање квалитета услуга, гостољубивост, знање 
старних језика, развој различитих сервиса и сл;  

• Пружање одговарајућих погодности инвеститорима: посебно повратницима да 
улажу у туристичке објекте и планинарске домове, угоститељске објекте и сл.) и 
друге туристичке центре;  

• Увести олакшице (у смислу ослобађања од такси, ефикаснијег добијања потребних 
докумената, подршка и лобирање у добијању подстицајних средстава из 
републичких фондова и сл.) за градњу или реконструкцију смештајних објеката у 
околним селима, уз водотокове, у аутентичним амбијентима, у функцији туризма,  

• Путеве у општини, фазно у складу са финансијским могуђностима, реконструисати 
и опремити туристичком инфраструктуром (обележавање, одморишта, паркинзи, 
инфо пунктови, смештајно-угоститељски објкти и сл.);  

• Додатно обележити туристичким и саобраћајним путоказима пут према Ражњу и  
локалним туристичким дестинацијама.  

• Омогућити афирмацију верског туризма са специфичном понудом смештајних  
капацитета и промоцијом традиционалних вредности Ражња,  

• Изградити неколико мањих смештајних објеката, како за ловце, тако и 
потенцијалне туристе,  

• Оснивање Туристичке организације (продајни приручник, развити сајт, израдити 
промотивне производе, организовати промотивне туре за медије. 
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11.Општина Гаџин Хан 
 

11.1 Туристичко-географски положај 

Општина Гаџин Хан је општина Нишавског округа у Србији. На северу се граничи са 
општином Бела Паланка и градом Нишем, на југоистоку општином Бабушница, на југу су 
општине Власотинце и Лесковац, а на западу са општином Дољевац. По подацима из 
2004. године општина заузима површину од 325 км² (од чега на пољопривредну површину 
отпада 18.201 ха, а на шумску 10.610 ха). По подацима из 2002.године у општини је 
живело 10.464 становника.  

Подручје општине Гаџин Хан припада простору 
Југоисточне Србије. Област Гаџин Хан лежи између Суве 
планине, Бабичке Горе и Селичевице. Центар општине је 
насеље Гаџин Хан, обухвата још 33 села.  

Својом територијом општина Гаџин Хан излази у 
Поморавље, на реку Јужну Мораву и на аутопут Ниш – 
Скопље, тј. Коридор 10. Преко територије Општине 
пролазе три регионал-на путна правца. Локална путна 
мрежа је недовољно развијена. Гаџин Хан је повезан 
путем Р-242 са Ауто путем – 16 км. Последњих година 
захваљујући Министарству инфраструктуре и предузећу 
Путеви Србије, извршена је обнова и санација путне 
инфраструктуре на регионалним путним правцима Р-241, 
Р-242, Р-124.58 
 

Слика бр. 17. Општина Гаџин Хан 
  Извор: http://sr.wikipedia.org 

Регионални путни првци су у лошем стању и захтевају хитну реконструкцију и 
модернизацију. Локална путна мрежа је недовољно развијена. У перспективи развоја 
туризма у Заплању као важан чинилац потребно је унапредити и даље развијати постојећу 
саобраћајну инфраструктуру. Потребно је обновити постојеће и саградити нове путне 
објекте (бензинске пумпе, ауто сервисе, путну сигнализацију, паркиралишта и мотеле).59 

 

 
                                                           
58Стратегија одрживог развоја Општине Гаџин Хан,2012-2022.г.,стр.18 
59 исто,стр.81 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/
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11.2 Климатске карактеристике 

На територији Општине преовладава умерено – континентална, а у планинским пределима 
субпланинска. Гаџин Хан има умерено-континенталну климу у нижој зони, док на Сувој 
планини и Бабичкој гори она задобија карактеристике субпланинске и планинске климе. У 
Горњем Заплању преовладава нешто оштрија умерено-континентална клима, док је у 
Доњем Заплању она нешто блажа. Дужина периода без мразева износи 230 дана у Нишу и 
околини, а то је највећи број дана у Србији по том критеријуму (изузев Неготина). 
Климатске карактеристике Заплања имају предност у виноградарској производњи и у 
производњи семена и дувана, те јагодичастог воћа. Летњи месеци (јун, јул, август и 
септембар) су изразито топли што је повољна околност за производњу пољопривредних 
култура. Клима у Заплању погодна је за ратарске културе као и друге културе које траже 
сува и топла лета. Међутим, Гаџин Хан је по традицији и могућностима које пружа 
природа предодређен и за сточарство. Тако се будућност Заплања види у производњи 
здраве хране.60 

11.3 Природне туристичке вредности 

Сува планина представља импозантан планински масив југоисточне Србије. Припада 
југозападном делу Карпато-балканског планинског система, а административно се 
простире на територији општина Нишка Бања, Гаџин Хан, Бела Паланка, Бабушница и 
Власотинце. Површина специјалног резервата природе „Сува планина“ износи 21.354 ha. 
Својим врховима и горостасним странама доминира у рљефу тог дела Србије. Два 
најистакнутија врха Трем (1809m) и Соколов камен (1523m) раздвојени су 
преседлином Девојачки гроб (1311m). Врхови Суве планине, Црно Бучје са стаништем 
белоглавог супа, још увек недовољно истражене пећине, остаци старог римског пута Виа 
Милитарис пружају идеалне услове за боравак у очуваној природи кроз планинске шетње, 
off road вожњу џипова, параглајдинг.. Планински скијашки центар Стражевица са 
комплетном инфрастурктуом пружа могућност летњег и зимског одмора са богатим 
садржајем.61ТуристичкаирекреативнапонудаСувепланинејенедовољноразвијенаиафирмиса
на. 
Наовоумногомеутичестањепутевакојејенапојединимдеоницамавеомалошештобитноумању
јеприступачностиквалитетдоласкадотуристичкинајатрактивнијихизлетиштаилипотенцијал
нихсмештајнихкапацитетазасеоскитуризам, 
малибројвисококвалитетнихтуристичкихобјекатаилошеорганизованаиповезанатуристичка
понуда, какомеђуопштинамасувопланинскеобласти, такоисадругимопштинамауРегиону. 

Бабичка гора је планина у југоисточној Србији.Претежно је острвског положаја, 
ограничена раседима према Барбешкој, Заплањској и Лесковачкој колтини. Простире се 
                                                           
60Стратегија одрживог развоја Општине Гаџин Хан,2012-2022.г.,стр,17 
61 Исто,стр.69 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
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само малим североисточним и северним делом преко територије Заплања. У подножју 
планине леже многа села, што пружа добре могућности за развој сеоског туризма.62 

Селичевица је знатно мања планина од Суве планине и од Бабичке горе. Одељена је са 
истока од Суве планине Кутинском реком, а са јужне стране је разграничена од Бабичке 
горе доњезаплањским проширењем. Заплањска села која се налзе у подножју Селичевице 
су Дукат, Горњи Барбеш , Гркиња и део Тасковића. 

 

 

 
 
 
 
Слика број 18. Стара планина  
Извор: http://sr.wikipedia.org 

 

 

11.4 Антропогене туристичке вредности 

Од споменика на територију општине Гаџин хан треба поменути стару цркву 
Св.Вазнешења у Великом Крчимиру која је споменик културе од великог значаја, цркву 
Св.Николе у Доњем Драговљу која је споменик културе, цркву Светог Успења Богородице 
у Гркињи и цркву Св.Илије у Јагличју које су такође споменици културе. 

Главни носилац свих културних догађаја на подручју општине Гаџин Хан је Народна 
библиотека ,,Бранко Миљковић''. Настала је 30.05.2006. године спајањем Општинске 
библиотеке "Бранко Миљковић" и Дома културе "Бранко Миљковић" Гаџин Хан. 

Најзначајније културне манифестације у Општини Гаџин Хан су: 

• "Миљковићеве поетске свечаности" 
• "Југословенска колонија ликовних аматера - 17 воденица" 
• "Заплањски дани" у Доњем Душнику 
• "Јужноморавски дани црног лука" у Заплањској Топоници. 

 

                                                           
62Стратегија развоја туризма Општине Гаџин Хан ,стр.14 

http://sr.wikipedia.org/
http://www.gadzinhan.rs/vesti/miljkoviceve.html
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11.5 Туристички промет 

Основне карактеристике туристичког промета подручја Општине Гаџин Хан – Заплања су 
следеће:  

• Подручје Заплања и околине у 2006. години је посетило 446 туриста који су 
остварили 1.857 ноћења;  

• Може се напоменути да између 2.000 и 3.000 излетника и ловаца дође на хајку на 
вукове у фебруару и летњи и зимски успон на Трем;  

• Највећи број ноћења остварен је у Доњем Душнику где се налази и једини хотел  
• Учешће укупног броја долазака на подручју Заплања у укупним доласцима 

Републике Србије је занемарљиво и неупоредиво.63 
 

На подручју Заплања постоји Хотел “Трем" у Доњем Душнику који је реновиран 2004. 
године и располаже са 90 лежаја у 1/2, 1/3 и 1/4 соба-ма са купатилом и централним 
грејањем, ресто-раном и терасом са 200 места, ТВ салом, учио-ницом, уређеним тереном 
за мале спортове (кошарка, одбојка, мали фудбал). Поред хотела постоји и новосаграђени 
ловачки дом изнад Ка-летинца. Хотел није у функцији. Такође, постоје и функционишу и 
сеоска дома-ћинства спремна за пријем туриста, али без обављене категоризације.  
 

Табела бр.18. Просечан број ноћења туриста у 2009.години 

 Домаћи Страни 

Република Србија 3,9 2,3 

Нишавски округ 5,0 1,4 

Општина Гаџин Хан 2,2 1,3 
Извор: Локална самоуправа Гаџин Хан 

Табела бр.19. Значајан показатељ у туризму је кретање броја домаћих и страних туриста 
током више узастопних година. 

Година Укупно туриста Домаћих Страних 
2003.  446 442 4 
2004.  584 579 5 
2005.  426 412 14 
2006.  446 442 4 
2007.  793 763 30 

                                                           
63Стратегија одрживог развоја Општине Гаџин Хан,2012-2022.г.,стр.47 
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2008.  300 232 68 
2009.  275 147 128 
Извор: Локална самоуправаГаџин Хан 

Из приказаног туристичког промета може се закључити да је низак број евидентираних 
туристичких долазака и ноћења повезан са неразвијеним и недовољним бројем 
смештајних капацитета, као и ниским нивоом искоришћености капацитета, али и 
неадекватним одговором на постојеће захтеве тржишта. 

 
 

11.6 Стратегија развоја туризма Општине Гаџин Хан 

 
Општина Гаџин Хан је општина која се одликује здравом животном средином, богатом 
туристичком и пољопривредном понудом и традиционалним гостопримством. Поред 
развијене интензивне пољопривредне производње, развијеног сточарства, руралног 
туризма и занатства, истиче се напредним прерађивачким капацитетима који користе 
природне и људске ресурсе општине Гаџин Хан. Поред руралног, општина Гаџин Хан 
поседује и богату понуду ловног, рекреативног и планинског туризма који је везан за 
природна богатства Суве планине. Комунално и урбанистички уређена, општина Гаџин 
Хан је средина са очуваном животном средином и аутентичном флором и фауном, без 
дивљих депонија на својој територији. 

 
Просторни план Републике Србије 2020.год. велики део подручја општине Гаџин 
Ханусмерава као секундарну туристичку зону. Са северне стране општину Гаџин Хан 
тангирапланирани коридор Ниш - Димитровград - Софија - Инстамбул (Е-80), а са запада 
коридор Београд -Ниш - Скопље - Атина (Е-75). Појасеви оба коридора дефинисани су као 
подручја транзитнихтуристичких праваца - међународних друмских праваца.64 

Зона интегративне туристичке понуде обухватаће велики део подручја општине Гаџин 
Хани интегрисаће различите видове туризма, у функцији презентације природних и 
културнихвредности општине Гаџин Хан. Видови туризма који ће се развијати су: 
спортски, излетничко-рекреативни, еко-туризам, ловни, сеоски, aква туризам, културно-
манифестациони туризам,едукативни, транзитни, спортско-риболовни, агро-туризам. 

Развој туризма у туристичкој зони Сува планина засниваће се на постизању равнотеже 
уизградњи туристичке инфраструктуре у функцији туризма регионалног значаја, уз 
очување животнесредине и природних и културних вредности. Туризам се првенствено 
                                                           
64Просторни план Општине Гаџин Хан,2011-2025.г.,стр.20 
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усмерава према одрживимвидовима, уважавајући режиме заштите специјалног резервата 
природе.У функцији туризма веома је важна изградња туристичког пута који окружује 
Суву планинуи повезује све њене прилазе.65 

Развој сеоског туризма оствариће се подизањем нивоа смештајних капацитета 
удомаћинствима која ће бити лоцирани дисперзно на територији Плана, са 
посебномконцентрацијом унасељима у подножју Суве планине. Као сеоски туристички 
центри планирани су Горњи и Доњи Душник.Поред изградње смештајних капацитета у 
домаћинствима, у насељу Горњи Душник планирасе изградња извиђачко-планинарско-
прихватног логора. У КО Горњи Душник планира се изградњаи уређење посебног 
туристичког комплекса, који укључује изградњу ловачке виле, уређење 
посебнеизлетничке пољане, караван-кампа, насеља са еко-бунгаловима и изградњу 
визиторског центра запотребе Специјалног резервата природе, док се у оквиру 
грађевинског подручја насеља У ДоњемДушнику у оквиру хотела "Трем" планира се 
изградња здравствено-туристичких и спортско-рекреативних садржаја. 

 

Видови туризма 

Спортски туризам одвијаће се путем летњих спортских активности (кошарка, 
одбојка,тенис, мали фудбал, вожња бицикла, јахање, пешачке-тренинг туре на уређеним 
стазама ивидиковцима), као и екстремних спортских активности (бициклистички крос, 
параглајдинг,спортско летење, пењање и др.) Развој спортског туризма подржан је 
изградњом путева итуристичких стаза до Суве планине и Селичевице. 

Излетничко – рекреативни туризам се усмерава на активности на Сувој планини(шетње, 
излети, купање и планинарење до околних планинских масива и видиковаца, 
сакупљањелековитог и ароматичног биља, а зими санкање, скијање, клизање и сл.).Због 
природних и антропогених вредности Суве планине, у функцији развоја 
екотуризмапланира се реконструкција постојећих и израдња нових објеката као еко-кућа 
(ecolodge) у оквируграђевинских подручја насеља која се налазе на територији природног 
добра у поступку заштите(Калетинац, Сопотница, Г. Душник, Ћелије, Јагличије и 
Копривница). 

Као етно-паркови планирају се делови насеља Сопотница, Горњи Душник, Калетинац 
иГаре. Локације за етно-парковe одредиће се Студијом о валоризацији непокретних 
културних добара. 

Развој сеоског туризма планира се подизањем нивоа смештајних капацитета 
удомаћинствима који ће бити лоцирани дисперзно на територији Плана, са посебном 
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концентрацијому насељима у подножју Суве планине. Као сеоски туристички центри 
планираjу се Горњи Душник иДоњи Душник. Сеоски туризам ће се, поредова два насеља, 
посебно развијати и у насељуСопотница. Паралелно са развојем сеоског туризма развијаће 
се агро-туризам, уз повољнугастрономску понуду општине Гаџин Хан (качамак, проја, 
сир, гибаница, кравај, цицвара,трканица,љутеница, хајдучки ћевапи, вино). 

Зона транзитног туризма обухвата појасеве европских коридора Е-80 и Е-75. У 
функцијитранзитног туризма коридора Е-75 (који обухвата КО Заплањска Топоница) 
планирана је изградњакампа у КО Доњи Барбеш уз државни пут 2. реда бр. 242. 

Културно-манифестациони туризам развијаће се промовисањем културних мотива 
иактивности: Via Militaris-војнички пут (стари антички пут), црква "Светог Вазнесења" у 
ВеликомКрчимиру, црква "Светог Николе" у Доњем Драговљу, воденице (17 воденица 
између Горњег иДоњег Душника), насеља са очуваним етно-мотивима, разноврсне 
културне, музичке, ликовне,спортске манифестација (Миљковићеве поетске свечаности, 
српски сабор свечарских оркестара,Југословенска колонија ликовних аматера, "17 
воденица", Прва српска колонија ликовних уметница"Заплање", летњи и зимски успон на 
Трем). 

Едукативни туризам развијаће се презентацијом богатог културног, историјског и етно-
наслеђа, посебно на потезу Горњи Душник - Доњи Душник, презентацијом 17 воденица. 

Аква-туризам развијаће се на Кутинској реци. 

Ловни туризам развијаће се, подм ерама заштите и обнове популације дивљачи, у складу 
саловном основом и режимима заштите специјалног резервата природе. Спортски риболов 
развијаћесе као комплементарна делатност излетничком туризму на Кутинској реци, која 
обилује речномрибом и планинским рекама и изворима који обилују раковима.  

 

11.7 SWOT анализа 

SWOT анализа: Економија, предузетништво и туризам66 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 Добар геостратешки положај – близина 

Коридора 10  
 Постојање активне општинске туристичке 

орга-низације  
 Постоје велики природни потенцијали за 

развој сеоског, ловног, ђачког и 

 Лош квалитет локалних и 
некатегорисаних путева  

 Демографско старење становништва 
општине–неповољне миграције (село-
град, већи центри)  

 Неповољна образовна структура радно 
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рекреативног туризма  
 Постојање Стратегије развоја малих и 

средњих предузећа и предузетништва у 
општини Гаџин Хан за период 2009 – 
2013. година  

 Постојање Стратегије развоја туризма оп-
штине Гаџин Хан – Заплања из 2009. 
године  

 Постојање услова за развој органске 
производње као основе за развој 
прерађивачке индустрије  

 Општина је фискално конкурентна 
окружењу  

 Ниска цена радне снаге  
 Близина границе – Македонија, Бугарска  
 Постојање великих површина слободног 

грађе-винског земљишта за изградњу 
различитих објеката за потребе сектора 
МСПП  

 Актуелан пројекат: Заплање као српски 
туристички ресорт посебног интереса  

 Могућност развоја викенд туризма (Ниш – 
Гаџин Хан)  

 Пристојно развијен туристички програм 
на Сувој планини (планинарење, џип 
сафари, хајка на вукове и сл.)  

 Близина Нишког аеродрома  

способног становништва (0,6% високо 
образованих становника)  

 Непостојање предузетничке културе  
 Непостојање смештајних капацитета и 

стручног знања из области туризма  
 Непостојање адекватних институција 

и организација за обуку и едукацију 
предузетника  

 Непостојање адекватних институција 
и организација за обуку и едукацију из 
области туризма  

 Неразвијени прерађивачки капацитети  
 Непостојање квалитетне и ажурне базе 

података о МСПП на територији 
општине  

 Непостојање адекватне информационе 
подршке привредницима на локалном 
нивоу  

 Недовољно развијена саобраћајна 
инфраструктура  

 Застарели постојећи и неопходна 
изградња нових путних објеката у 
сврхе развоја туризма (бензинске 
пумпе, ауто сервиси, путна 
сигнализација, паркиралишта, мотели)  

 Велики број регистрованих предузећа 
која своју делатност обављају на 
територији града Ниша  

 Неодстатак инвестиција у привреду и 
туризам  

 Непостојање филијале неке од банака  
 Непостојање медија за потребе 

подршке маркетингу и промоцији 
туризма општине  

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 



Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа                                             Јелена Вучковић 
 
 

Ниш,2013 94 
 

 Национални и интернационални програми 
за подршку развоју МСП и туризма  

 Близина тржишта града Ниша  
 Постојање регионалне развојне агенције у 

Нишу  
 Развој индустрије, посебно прерађивачке, 

у Нишу и Лесковцу  
 Постојање регионалних институција и 

регио-налних програма (Регионална 
привредна комора Ниш и сл)  

 Присуство интернационалних програма на 
територији општине Гаџин Хан и града 
Ниша (LEDIB, HELP, EXCHANGE 2, 
RSEDP 2, MISP). 

 Постојање конкурентијих већих, 
развијенијих, суседних општина и 
градова Нишавског округа  

 Неусклађеност школског система са 
потребама тржишта и савремених 
технолошких тенденција  

 Непостојање конзистентних и трајних 
политика и програма на националном 
нивоу за поједине области  

 Дуг период постојања структурне 
кризе српске привреде  

 Светска економска криза и ефекти 
рецесије који неповољно делују на 
буџете локалних самоуправа и 
локалну привреду уопште.  

 

Програм подршке развоју туризма на територији општине Гаџин Хан67 

• Изградња жичаре "Стражиште", 
• Манифестација "Заплањски залогај", 
• Манифестација ''Воденичарски качамак'', 
• "Лепо је живети на селу", 
• Изградња и уређење рекреативно-туристичког комплекса на Селичевици, 
• Изградња планинарске стазе и две базе од Доњег Душника до врха Трем на Сувој 

планини, 
• Санација отвореног базена у Доњем Душнику, 
• Уређење рекреативног туристичког комплекса у Доњем Душнику – камп насеље и 

корито реке, 
• Опремање домаћинстава за бављење сеоским туризмом, 
• Промоција манифестационог и руралног туризма. 
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12.Општина Сврљиг 

12.1 Туристичко-географски положај 

Општина Сврљиг обухвата претежни део слива Сврљишког Тимока. Лежи између 
планинског венца Сврљишких планина на југу, Пајеског камена на истоку, планине 
Тресибабе на северу и Калафата и његових огранака на западу. Централни део општине 
чини Сврљишка котлина, једна од најмаркантнијих попречних котлина у карпатско-
балканском луку источне Србије.  

Површинаопштине износи 497 км2, а насељенајеједним 
градским централним насељем са 38 села. Град Сврљиг 
јеадминистративни центар овеопштине. 

Сврљишкакотлина представља индивидуалну предеону 
географску целину у источној Србији. Према 
најновијојадминистративно-територијалној подели, она 
припадаМеђуопштинској регионалној заједници Ниш, 
односно региону Ниш. Сврљиг јеод Београда удаљен око 
250 километара, североисточнојеод Ниша 25 километара, 
на пола пута између Ниша и Књажевца, на магистралном 
путу према Зајечару, Неготину, Бору. Оваобласт обухвата 
претежни део слива Сврљишког Тимока, леве саставнице 
Белог Тимока. 68 

 
Слика бр.20. Општина Сврљиг 

Извор:http://sr.wikipedia.org 
 

Иакојеограничена на знатном делу, релативно високим ободом, нарочито на страни 
Сврљишких планина (Зелени врх 1344м), Сврљишкакотлина није потпуно затворена. 
Отворенаје нарочито на западу и северозападу премаАлексиначкојкотлини и пределу 
Голак и југоистоку премаТимоку. Саобраћајни правац иде из Ниша преко Грамаде и 
прекоТресибабе доКњажевца.Сврљишком клисуром могуће су саобраћајневезе са 
Књажевачком котлином, нарочито железницом. То је једина клисурска веза између ове 
две суседне области. Локални путна мрежа у општини Сврљиг износи 155км, a 
најзначајнији путни правац је магистрални пут Ниш-Зајечар али и регионални пут 
Сокобања-Бела Паланка. Стање путне инфраструктуре у општини  Сврљиг је врло лоше. 

 
                                                           
68 Голубовић,П.,Сврљишка котлина,Просвета,Ниш,1997.г.,стр.30 
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12.2 Климатске карактеристике 

У климатској рејонизацији Србије, Сврљишка котлина припада Сокобањско-књажевачком 
климатском рејону. Карактерише се умерено-континенталном климом са топлим летима и 
благим зимама, као и мањом количином падавина.  

У погледу температуе ваздуха ова област је издвојена као посебно климатско подручје 
источне Србије, тј. моравско-сврљишко подручје. Сврљишки простор припада планинско-
жупској клими и има одлике свих њених битних обележја. 

Број тропских дана (дани са температуром ваздуха од 30°C или већом) у Сврљишкој 
котлини износи 20-30, што је знатно мање од броја таквих дана у Нишу. Подаци 
најближих метеоролоских станица показују да је облачност највећа у зимским месецима, а 
најмања у августу. Број сунчаних дана је повољан, што је позитиван фактор за боравишни 
и излетнички туризам. Сврљиг, односно цела област, прима највећу количину падавина, 
просечно годишње 641мм. Највеца количина падавина излучује се у мају и јуну, а најмање 
у марту. У Сврљишкој котлини најчешћи ветар је кошава, хладан и слаповит ветар, 
изразит у току јесени, зиме и у рано пролеће. Поред кошаве, значајни су и јужни 
ветрови.69 

 

12.3 Антропогене туристичкевредности 

У Сврљишкој котлини постоје потенцијалне могућности за развој туризма, нарочито 
излетничког и манифестационог. Нажалост, туристички локалитети у околини Сврљига 
доступни су само за локално становништво због лоше друмске везе између Сврљига и 
осталих насеља, што се негативно одражава на туризам. 70 

Остаци старог града Сврљига налазе се на огромној стени на половини пута између 
Нишевца и Палилуле. Данас се виде само зидине и остаци куле на платоу, предтавља 
излетиште са кога се пружају изванредни видици на околину. 

Манастир Св.Архангел подигнут је у време Немањића, у питомој зеленој ували код села 
Попшица. Дуго је био жариште култуте, поред манастира налази се стара школа у којој се 
чувају документи о културним приликама Србије у XIX веку. 

Округлица је туристичко одмаралиште 9км југоисточно од Сврљига. Овај локалитет је 
најбљижи комплетирању свих обавезних фактора за туристичко осамостаљење, поред 
живописних пејзажних мотива, ту је и река Сврљички Тимок, врело, хотел и камп.  

                                                           
69 Голубовић,П.,Сврљишка котлина,Просвета,Ниш,1997.г,стр.32 
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Манифестације 

• Божићни фестивал. У богатом програму од краја 2013. до 07.01.2014.г. биће 
организоавно  више програма: од концерта фолклорне секције, концерта 
локалне музичке групе, ди џеј вечери, књижевних вечери, хуманитарне 
аукције, позоришне представе, па до гостовања познатијих естрадних 
личности.. Божићни фестивал има већ своју препознатљивост и шарм и треба 
га најпажљивије неговати, нарочито због његовог хуманитарног карактера. 
Наиме, сва средства која се прикупе током фестивала дају се у хуманитарне 
сврхе. 

• Видовдански турнир у малом фудбалу.Ово је  манифестација која 
педесетшест година непрекидно траје  и треба је сачувати и унапређивати. 

• Белмужијада. Бeлмужиjaдa  је привредно туристичка манифестација 
посвећена белмужу, и одржава се почетком августа сваке године.За посетиоце 
se припреma богат музичко-забавни програм. Манифестацију посећује преко 
50 000 људи. Белмужијада је постала препознатљива и ван овог региона. 
Организована са циљем да се промовише град Сврљиг и сврљишка општина, 
да се промовише компаративна предност овог краја у узгајању здравих 
пољопривредних производа и наравно да се промовише сврљишка привреда, 
у претходних седам година оправдала је своје постојање. 

• Дечји фестивал. Дечји је у потпуности посвећена најмлађим житељима. 
Поред тадиционалног маскенбала,  органиizuje se концерт  дечје музичке 
групе, позоришна представа, спортске игре. 

• Сабор гајдаша.  Сабор гајдаша је јединствена манифестација у окружењу. 
Отргнути од заборава овај стари народни инструмент, приоритетни је циљ 
постављен још пре седам година када је одржан први гајдашки сабор. 

• Сурети села.После десетогодишње паузе поново су 2011. и 2012. године 
организовани Сусрети села сврљишке општине. Oва манифестација је 
организована на завидном нивоу. У наредном периоду треба радити на 
укључивању што већег броја села. 

• Дани Гордане Тодоровић. Књижевна манифестација Дани Гордане 
Тодоровић у српској књижевности заузима завидно место, а за развој модерне 
српске поезије има непроцењив значај. 
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12.4 Природне туристичкевредности 

 

Купалиште Бањица је зелена оаза у гротлу камена дивље клисуре чију су лепоту ценили 
и Римљани што доказују ископине терме. Бањица је сачувала трагове средњовековне 
српске културе у виду остатака неколико цркава и гробница.  

Сврљишка клисура представља посебну атракцију у прилично великој дужини, од села 
Нишевац до Ргошта. Читавом дужином теку Сврљишки Тимок и железничка пруга 
усечена у камену, са преко 30 мостова и тунела представља атрактиван призор за 
посетиоце. 

Преконошка пећина се налази у јужном делу Сврљишких планина, 5км јужно од 
Сврљига. Пећина је на далеко позната, а њена експлоатација зависи од њеног коначног 
уређена које је почело пре неколико година али још увек није завршено.  

Попшићка пећина и Самар пећина су мало познате и вредне, али ако би се уредиле 
имале би велики значај за туризам. Потребно је уложити одређене инвестиције ради 
уређења пута и простора око пећине, како би почела њена туристичка експлоатација. 

 
 

 
 
 
Слика бр.21 : Купалиште Бањица,  
Сврљишка клисура и Преконошка пећина 
Извор: http://sr.wikipedia.org 
 
 

http://sr.wikipedia.org/
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12.5 Стратегија развоја туризма Општине Сврљиг 

Генерално, планови у туристичкој делатности везани су за развој ове гране на територији 
општине и обезбеђивање услова да се сви туристички потенцијали ставе у функцију 
општег развоја општине. Потенцијали, иако невелики, постоје.Са реконструкцијом и 
изградњом пута према зимском центру „Стара планина“, изградњом купалишног 
комплекса на Пастиришту, путне инфраструктуре ка пећинама, уређењем археолошких 
налазишта, отварањем музеја, и сл. створиће се објективни услови да сектор туризма 
добије реалне основе за своје активности.71 

У општини Сврљиг постоје бројне могућности за развој туризма, али оно што успорава 
његов развој јесте непостојање адекватних смештајних објеката, лоша саобраћајна веза до 
потенцијалних туристичких неста, непостојање туристичке организације у општини и 
пратећих служби. Сви ови недостаци отежавају развој туризма у овој општини. 

Просторним планом РС 2020 планско подручје сврстано је у кластер југоисточне 
Србијеобједињене туристичке понуде, а већи део територије је категорисан као 
секундарнитуристички простор.У складу са основним дугорочним циљевима, концептом 
развоја и организацијетуристичке понуде, у наредном периоду развијаће се транзитни, 
спортско-рекреативни,излетнички, ловни и риболовни, сеоски и манифестациони туризам. 
Обзиром да се очекује датуризам постане једна од битних привредних делатности на 
планском подручју, планирано јеоснивање Туристичке организације општине Сврљиг, са 
инфо-пунктом у Сврљигу.72 

Централним делом планског подручја, у правцу југозапад – североисток, пролази 
друмскимеђународни транзитни туристички правац II степена, који обухвата постојећи 
државни пут Iреда број 25 и планирани аутопут Е-771 (Ниш – Зајечар – Ђердап II – 
граница Румуније).Такође, у функцији туризма значајан је правац државног пута II реда 
број 243 ка регионалном инационалном туристичком центру на Старој планини. 

Активирање транзитног туризма подразумева изградњу мотелских и 
ресторанскихкапацитета првенствено уз постојећи магистрални путни правац, односно 
планирани коридорЕ-771, што ће се разрађивати кроз план детаљне регулације, као и уз 
постојећи регионалниправац 243, на којем је између постојеће и планиране деонице на 
територији КО Лозан,планирано уређење и изградња спортско-рекреативног туристичког 
комплекса са ауто-мотополигоном. 

                                                           
71 План и програм рада за 2013.г.,Центар за туризам,културу и спорт Сврљиг,стр.13 
72Просторни план Општине Сврљиг,2012-2024.г.,стр.23 
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Кроз планско подручје, долином реке Сврљишки Тимок, као и кроз зону 
побрђа,планиране су бициклистичке трасе на појединим државним и општинским путним 
правцима,које формирају рингове, један у западном, а други у источном делу планског 
подручја. Усарадњи са бициклистичким клубовима биће организоване бициклистичке 
туре и формиранастајалишта.Такође, треба организовати информативне пунктове, тј. 
објекте уз планиране транзитнетуристичке правце и опремити их адекватном туристичком 
сигнализацијом. 

У јужном брдско-планинском делу пролази регионална планинарска рута 
„Нишкатрансферзала“, док је „Тимочка транферзала“, која у северном делу обухвата 
подручјеНишевачке клисуре и преко Богданице прелази на територију општине 
Књажевац, а на крајњемистоку завршава на Старој планини и Бабином зубу, у фази 
мапирања. На делу овихрегионалних планинарских рута, који пролази кроз планско 
подручје, као и на секундарнимпланинарским стазама које повезују сеоска туристичка 
насеља, планирано је уређење пешачкихстаза, одморишта и видиковаца. 

Концепт организовања сеоског туризма заснован је на опредељењу домаћинстава која ће 
зату врсту делатности исказати интересовање. За развој сеоског туризма основу 
представљајусеоска домаћинства – куће амбијенталног стила са традиционалном кухињом 
домаћихпроизвода из пољопривредне и сточарске производње поседа домаћинства. Поред 
понудесадржаја боравка, ова домаћинства могу да буду и снабдевачи здравом храном.73 

Сеоски туризам биће афирмисан кроз: 

• организовање обуке сеоских домаћинстава за бављење сеоским туризмом 
(предавања,курсеви, искуства страних земаља, професионално обављање улоге 
угоститеља и др), 

• наставак започете категоризације угоститељских објеката на захтев 
сеоскихдомаћинстава, у насељима која се налазе у оквиру планираних 
туристичких зона, где ћепримарно бити уређење сеоских туристичких 
домаћинства и угоститељских објеката,укључујући производњу еко-хране и 
етно-занатских производа, 

• усклађивање туристичке понуде са прописаним нормама и стандардима ЕУ, 
• формирање туристичких пунктова у селима Попшица, Нишевац и Периш, са 

Нишевцемкао сеоским туристичким центром, и њихово повезивање са 
Туристичком организацијом Нишаи околних општина, 

• оживљавањe традиционалне производње у функцији туризма (рестаурација 
постојећихводеница и сукнара на Белој реци, Тимоку, Манојличкој реци итд), 

                                                           
73Просторни план Општине Сврљиг,2012-2024.г.,стр.24 
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• интензивирање изградње неопходне саобраћајне и друге инфраструктуре на 
одабранимлокацијама туристичких пунктова, као и 

• уређење простора и изградњу објеката у функцији туризма, као и туристичких 
комплекса,на планираним локацијама у оквиру сеоских насеља. 

Треба наставити добру традицију организовања културних и спортско-
рекреативнихманифестација: Видовдански турнир, Белмужијада, Сабор гајдаша, Дечји 
фестивал, Божићни фестивал, Долина фест. 

.Рибљи фонд Сврљишког Тимока, Беле реке и других река на подручју Плана, 
погодујеспортском риболову. Развој спортског риболова представљаће комплементарни 
сегмент летњепонуде, претежно за излетничке кориснике, под условом да је усклађен са 
риболовнимкапацитетом вода и захтевима еколошке заштите припадајућих сливова. 

Ловни туризам ће се организовати уз помоћ Ловачког друштва и активирати 
крозтуристичке манифестације. Главна ловна подручја организоваће се у комерцијалном 
ловишту„Сврљишке планине“ укупне површине 49.721 ha, од чега ловне површине 
обухватају 46.000ha. За организовање овог вида туризма потребно је адекватно уредити 
постојеће капацитете (ловачки дом у Белоињу) и изградити одговарајуће нове капацитете 
(ловачке куће у ловнимобластима – ревирима и сл). Такође, планира се и постављање 
ловно-техничких објеката,односно хранилишта, солишта, појилишта, спремишта за храну, 
хватаљки за дивљач, чека заосматрање и одстрел дивљачи за крупну дивљач. 

У циљу туристичке афирмације целокупног планског подручја, као и равномерног 
развојатуризма на подручју Плана, планиране су две туристичке зоне.На туристички 
атрактивним локацијама у оквиру ових зона, у подручјима израженихприродних и 
културно-историјских вредности (нарочито Сврљишки град код Нишевца сакупалиштем 
Бањица и „Котловима“ на реци Белици, Рашиначки манастир у Пирковцу и црквау 
Манојлици, термални извор у Попшици и Округлици, понорница реке Сврљишки 
Тимок,Самар и Преконошка пећина) обавезно је спровођење мера заштите. 

 

Туристичка зона „А“ планирана је у оквиру јединствене туристичке понуде северног 
делаадминистративног подручја града Ниша (Каменички Вис, бања Топило и Церјанска 
пећина).Укључује насеља Попшица, Пирковац, Копајкошара, Сливје, Плужина, Нишевац, 
Варош иПалилула, са улазним (инфо) пунктовима у Попшици и Нишевцу (у оквиру 
планиране наменетуризма или као пратећи садржај простора за јавне намене). Планира се 
претежно летњапонуда, укључујући производњу еко-хране, етно-занатских производа, 
интегрисана са ловним,риболовним, кружним путовањима и другим видовима туризма.74 
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Лепоти пећинског система Самар (пећина Попшшички пештер, пећински систем Језава 
ипећина Самар) доприносе естетске вредности пећинске сиге и атрактивни понорски 
облуци ипећински улази, од којих је нарочито атрактиван улаз Самар са кречњачким 
мостом на великомвигледу. Пећински систем ће се после детаљног снимања, савремено 
опремити за спелеолошкитуризам и презентовати јавности, а на предвиђеној локацији у 
оквиру суседног насељаКопајкошара (намене туризма) планирано је уређење простора за 
визиторски центар испелеолошки камп. 

Споменици културе (Средњовековни град код Нишевца, црква Св. Илије, 
Рашиначкиманастир) и остале евидентиране непокретности, представљаће 
комплементарни туристичкимотив, како доминантним видовима туризма у овиру 
туристичке зоне, тако и регионалнојтуристичкој понуди. Поред комплекса Рашиначког 
манастира планирана је реконструкција школе у природи. 

Село Нишевац издваја се као сеоски туристички центар, са планираним 
туристичкимкомплексом у зони Нишевачке клисуре, где је афирмација природних и 
културних вредностипредвиђена у оквиру јединствене туристичке понуде, уз истовремену 
заштиту споменикакултуре и природе.У Попшици се предвиђа искоришћење природног 
потенцијала (термалне воде) и изградњатуристичког спортско-рекреативног комплекса. 

Туристичка зона „Б“ припада источном развојном туристичком појасу, закључно 
сатуристичким националним центром на Старој планини. Обухвата насеља Округлица, 
Гушевац,Периш и Манојлица, са функцијом сеоског туризма, као и планирани спортско-
рекреативникомплекс на територији КО Лозан, између постојеће и планиране деонице 
државног пута IIреда број 243.У оквиру насеља Округлица планирано је уређење и 
изградња здравствено-туристичкогкомплекса на месту постојећих капацитета који су 
тренутно ван функције.У оквиру насеља Периш, планирано је уређење и изградња 
туристичког комплекса налокацијама понирања, односно извирања Сврљишког Тимока, 
који се наслања на подручјепредложено за заштиту природе, а у циљу туристичке 
афирмације овог локалитета, који је већувршћен у програм туристичких рута ка Старој 
планини. У оквиру овог комплекса планирана јеи школа у природи.Преконошка пећина, 
претежно хоризонталан, вијугав, релативно једноставан канал, удругом делу благо 
разгранат, са дворанама богатим пећинским накитом и са наглашенимколонијом 
сталактита биће реконструисана као значајан палеонтолошки, археолошки итуристички 
локалитет у непосредној близини планиране туристичке зоне Б, као и 
транзитнихтуристичких праваца. У близини уласка у пећину планирано је уређење и 
изградња просторакоји ће служити као визиторски центар и спелеолошки камп.75 

 

                                                           
75Просторни план Општине Сврљиг,2012-2024.г.,стр.26 
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Закључак 
 

У постојећем процесу регионализације Србије, Ниш и Нишавски округ заузимају важну 
позицију. Ниши има велики значај као политички, геостратешки, саобраћајни, привредно-
економски, универзитетски, културни, и туристички центар јуроисточне Србије. 

Мотивски веома хетерогено окружење и постојање изузетно вредних и атрактивних 
туристичких ресурса, пружа могућност њихове различите комбинације и формирања 
разноврсних, високо конкурентних туристичких производа и услуга. 

И поред свега наведеног,  развој туризма није на задовољавајућем нивоу и није усклађен 
са потенцијалима којима округ располаже. Разлог томе је недостатак висококвалитетних 
хотелских и туристичких менаџера, одсуство јасне визије, концепта и програма за 
туристички развој, недостатак креативности и иновативности у туристичком сектору, и 
недостатак домаћих и иностраних инвестиција за туристички развој.С обзиром на све 
предности и могућности за развој туризма на подручју Нишавског округа, потребно је 
усмерити напоре ка расту туристичког промета, што ће донети не само повољне 
економске ефекте, него ће обезбеди6ти високу стопу запослености становништва. 

Нишавски округ треба да изгради сопствен, препознатљив имиџ на туристичком 
трежишту, нудећи различите туристичке производе који комбинују атрактивне природне, 
историјске и социјалне елементе којима окружење обилује. Све то, даље, мора бити 
зачињено и повезано с препознатљивим српским стилом живота који се најбоље може 
доживети у културном окружењу пријатељски настојених људи. Имајући све то у виду, 
Нишавски округ не би требало да нуди једнозначне производе, него већи број различитих 
производа који извиру из негових стратешких дугорочних потенцијала. Може се 
закључити да, нудећи бројне разлоге за долазак, Ниш и Нишавски округ представљају 
занимљиву дестинацју за посету и боравак. 
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