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УВОД 

 

„Вода је од свих добара најбоље добро“. Ове речи је пре 500. година пре нове ере 

изговорио грчки филозоф и песник Пинтар. Он је још тада указао да је вода једно од 

основних природних добара човека и човечанства, и био је у праву. Још од давнина, 

древни народ је око извора термоминералне воде подизао насеља због њене лековитости, 

која је откривена још у античко доба. О томе сведоче пронађени остаци многих купатила и 

резервоара воде. Упркос развоју медицине, лековитост термоминералних извора условила 

је развој специфичног облика здравственог туризма – бањски туризам. 

Бање као туристичка дестинација у историји имају најдужу традицију. Њени 

основни елементи су атрактивни, фукнционални, материјални и организациони, где без 

постојања једног, бања као туристичка дестинација губи значај на туристичком тржишту. 

Од посебног значаја су атракције, као посебан елемент туристичке дестинације. Основне 

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

здравствено – терапеутска и рекреативна функција и друге. 

Данас у свету не постоји само једна туристичка дестинација. Са постојањем више 

од једне дестинације јавља се конкурентски однос између њих. Сходно томе, свака 

туристичка дестинација мора да се суочи са истим или сличним дестинацијама у свом 

окружењу, на које гледа као своје конкуренте.   

Конкурентност туристичке дестинације огледа се у њеној способности да привуче 

туристе, пружи им квалитетне и атрактивне туристичке услуге и тиме стекне тржишни 

удео како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Истражујући конкурентност на 

примеру три бање на територији Србије, Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање, акценат 

смо ставили на употребу модела конкурентности Ritchi-а и Crouch-а, истичући најважније 

факторе: факторе атрактивности, потпомажуће факторе и ресурсе, туристичку политику 

дестинације, планирање и развој, имиџ и одреднице конкурентности.  
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Анкетирањем испитаника у овом раду бавили смо се утврђивањем квалитативне 

оцене, на основу мерења нивоа задовољства туриста, имиџа дестинације, квалитета 

објеката и услуга у бањама и других фактора. Основни циљ рада је анализа фактора 

конкурентности који подстичу туристе да посете одређене дестинације. Изабрали смо 

наведене бање зато што оне бележе највећи туристички промет у прошлом и овом веку.  
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I  КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА БАЊСКОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ 

 

1. Историјски развој бања у Србији 

 

Од давнина људи су тражили лека у природи, међу травама, биљкама, чистом 

шумском планинском ваздуху, блату, на мору, у минералној и топлој води. Лековите 

термоминералне воде користили су древни народи,  и користи их савремен човек упркос 

убрзаном развоју медицине. Лековитост термоминералних вода откривена је још у античко 

доба, а у Србији сам развој бањског туризма везује за период Римљана. О томе сведоче 

откривени трагови материјалне културе из доба римског царства од II до IV века нове ере, 

који су неговали култ лечења минералном водом, на чијим су изворима градили купатила 

и пратеће објекте за лечење, одмор и уживање. Видљиви трагови пронађени су у Врњачкој 

бањи, Сокобањи, Нишкој бањи, Гамзиградској бањи и у многим другим бањама.  

О лековитости термоминералних вода знало се и у доба Византијског царства. 

Користила их је властела, али и народи средњевековне Србије. Освојивши овај део Балкана 

турци су остављали трагове у Ковиљачи, Рибарској и Сијаринској бањи, а турска купатила, 

познатија као „амами“ и данас се употребљавају у Сокобањи, Новопазарској али и у 

Брестовачкој бањи. Трагови најстаријег купатила на тлу наше земље пронађени су у 

Вичкој бањи (Топлички Кисељак), 20 km западно од Прокупља. Оно датира из неолитског 

периода, што значи да је старо преко 4000 година.  

 Од првих деценија XIX века извори топле и минералне воде Србије привлаче 

пажњу стручњака и научника, посебно лекара. Првобитна истраживања била су скромна, 

али за историју развоја бањског лечења и туризма веома значајна. Када је Србија стекла 

независност од Турака и када су се прилике мало консолидовале, приступило се 

испитивању минералних вода. Тада је по налогу Књаза Милоша 1834. године послато у 

Бечу на анализу 7 узорака минералне воде из тадашњих наших познатих бања. У 

најстарије хемијске анализе бањске воде Србије убраја се она коју је извршио барон 

Сигмунд Аугуст Хердер, рударски стручњак из Рура 1835. године. У Карановцу се Хердер 

задржао на ручку и краћем одмору који је том приликом добио врњачку топлу минералну 

воду у две одвојене посуде. Једна посуда врњачке топле воде била је стигла у Карановцу 



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

4 
 

два дана пре Хердеровог доласка, и пошто је дуго стајала и већ изветрела Хердер није хтео 

да је узме на анализу, док је друга посуда са топлом водом била свежа, јер је добијена 

истог дана кад је Хердер дошао у Карановац. Констатовао је да је вода млака и кисела и 

ретка у природи, као и да се може упоредити са водом у Карлсбаду, тј. у Карловим Варима 

у Чешкој.  

После ових испитивања, хемијске анализе минералних вода вршене су масовно у 

Србији, чије је резултате скупио начелник санитета 50-их година у Србији, Линденмајер, и 

објавио у књизи „Опис минералних вода и њихово употребљавање уопште, а посебно 

лековитих вода у Кнежевини Србији досад познатих“, издатој у Београду 1856. године. На 

анализи наших минералних вода радили су најпознатији српски хемичари XIX века, Сима 

Лозанић и Марко Леко. Своја испитивања Марко Леко проширио је и на радиоактивност 

вода. Он је заједно са Шчербаковом у Београду 1922. године објавио добро документовану 

монографију „Лековите воде и климатска места у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца“. 

У Краљевини Србији и Краљевини Југославији статус бања био је регулисан законом који 

су били прописани услови јавног реда, просторног обликовања насеља, архитектонски 

услови грађења јавних објеката и вила, и уређивања паркова. 

Слика бр.1 - Стара разгледница Врњачке бање 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

После Другог Светског рата дошло је до убрзаног развоја бањског рекреативног 

туризма у складу са социјалном политиком државе, нарочито од 1960. године када су бање 

законом добиле статус природних лечилишта. То је утицало на бржи развој смештајних 

капацитета, нарочито приватног смештаја. Сам стихијски урбани развој тог времена 
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условио је деградацију бања. Касније долази до модернизације самих објеката и изградње 

првих хотелских капацитета у бањама, посебно модерних лечилишних објеката, центара за 

рехабилитацију. 

Крајем XIX и почетком XX века бање постају све популарније међу српским 

индустријалцима, трговцима, али и писцима, сликарима и другим уметницима, што 

доприноси да наше бање постају све популарије и интересантније за туристе из Европе, па 

тако Ковиљача, Вишка и Врњачка бања постају омиљено боравиште гостију из Аустрије, 

Грчке и Мађарске. 

Бање имају две основне функције, лечилишну и туристичку. Лечилишна је старија, 

која је допринела стварању дугогодишње традиције бања и у пракси је још увек 

доминантна. Она је нарочито била доминантна у периоду до 1965. године, у коме су бање 

имале статус народних лечилишта, чије капацитете је попуњавала организација социјалног 

осигурања. У том периоду су масовно осигураници упућивани у бање на лечење, одмор и 

рекреацију под повољним условима.  

Туристичка функција је била доминантна од 1965. године у бањама Србије. Тада је 

укинуто бесплатно лечење у бањама и уведени тржишни услови привређивања, где су 

бање свој развој оријентисале у два колосека. Оне бање које су биле потпуније опремљене 

здравственим капацитетима претвориле су се у специјализоване болнице (нпр. Русанда и 

Сланкамен), док су друге свој развој базирале на развој туристичке функције.  

Бањско лечење представља резултат деловања неколико фактора: 

- употреба термоминералне воде за пиће, 

- купање, 

- стављање блатних облога, 

- утицај бањске микроклиме на организам, 

- посебан режим исхране за време боравка у бањи, 

- привремена промена начина живота, 
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- промена амбијента, 

- медикаментозно лечење, 

- различити видови терапија. 

У нашој земљи је 12. јуна 1970. године формирано Удружење бањских и 

климатских места Србије, чије је седиште у Врњачкој бањи. Још приликом оснивања 

дефинисани су главни задаци: 

1. Изградња основне концепције и утврђивање главних праваца развоја бањских и 

климатских места; 

2. Превазилажење недостатка законског оквира; 

3. Научно испитивање и научна примена природних лековитих средстава; 

4. Обука кадрова свих профила потребних бањама и климатским местима. 

Удружење бањских и климатских места представља најрепрезентативније тело у 

развоју бања у Србији. Чланови удружења су општине, институти, специјалне болнице, 

заводи, угоститељско - туристичка предузећа, научне институције и остали чланови чија је 

делатност компаративна бањском туризму. Удружење је члан Европског удружења бања 

(ESPA), и има сигурне развоје визије. Настало је као потреба организованог деловања свих 

структура у бањским и климатским локалитетима ради рационалног коришћења 

природних лековитих фактора у сврхе заштите и унапређења здравља народа - као 

њиховом основном и традиционалном опредељењу.
1 

Осим бања богатих лековитим водама, Србија се поноси и ваздушним бањама, које 

су захваљујући повољним климатским условима и географском положају, проглашене за 

климатска лечилишта. Природни пејзаж бање допуњен је негованим амбијентом, 

парковима и шеталиштима. У бањама су изграђене модерне специјалне болнице, 

рехабилитациони центри, спортско - рекреативни комплекси са теренима за разне 

спортове, који у себи садрже салоне за масажу, фитнес центре и данас популарне wellness 

центре. У бањама се налазе опремљене сале за организовање конгреса и семинара, у 

                                                           
1
 Удружење бања Србије: http://www.serbianspas.org/clanovi.html 
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бањама и околини постоје бројни културно - историјски споменици и природне атракције, 

где се током целе године одржавају разноврсне манифестације традиционалне и модерне 

уметности.
2
    

2. Србија „Земља бања“ 

 

Мало је земаља у свету које на релативно малој површини имају обиље минералних 

и термоминералних  извора.  По броју термоминералних вода и њиховој разноврсности 

Србија је сразмерно својој површини најбогатија на Балкану и у Европи. На самој 

територији Србије регистровано је око 300 минералних и термоминералних вода , и управо 

због тога Србију популарно зову „Земља бања“. Такав епитет она је добила поред 

бројности термоминералних извора, дуге традиције и познатости бања, као и њиховог 

значаја у туристичком промету.  Ово богатство се објашњава чињеницом да се Србија 

налази у тектонско лабилној и динамичној зони европског медитерана, који заједно са 

млађим азијским планинама чини Средоземну зону млађих веначних планина. Ову зону 

карактерише разноврстан литолошки састав, изражена радијална тектоника и епирогено 

свођење, разламање, флексурно извијање и кидање. Последица таквих процеса су 

бројни раседи који су најчешћи узрок термалитета. 

Главне зоне у којима су концентрисани термоминерални извори односно бање 

Србије су:  

1. слив Западне Мораве: Овчар, Горња Трепча, Матарушка, Врњачка, Богутовачка, 

Јошаничка, Новопазарска, Рајчиновачка бања и др. 

  2. слив Јужне Мораве: Нишка, Сокобања, Куршумлијска, Пролом, Звоначка, 

Врањска, Сијаринска, Луковска бања и др. 

Међу бањама Косова и Метохије истичу се Пећка бања, Бањска, Клокот бања, али 

дугогодишње неповољне политичко - безбедносне и економске прилике нису погодовале 

озбиљнијем туристичком развоју бања овог подручја. Што се тиче Војводине, њу 

карактерише мањи број термоминералних извора и бања, веома дисперзног размештаја, 

                                                           
2
 Туристичка организација Србије: http://www.srbija.travel 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4
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као и неадекватна опремљеност за развој туристичке и лечилишне функције, што је 

карактеристично за већину бања Србије. Највећи број термоминералних извора у 

Војводини откривен је приликом истражних бушења ради добијања нафте и воде за пиће. 

Већи туристички значај имају следеће бање: Кањижа на северу Бачке, Врдник у подножју 

Фрушке горе, Стари Сланкамен на обали Дунава у Срему и Русанда у Банату, код 

Зрењанина. На територији Србије познатије бање су још су: Ковиљача код Лознице, 

Буковичка бања у Аранђеловцу, Гамзиградска бања код Зајечара и Брестовачка бања код 

Бора.
3
 

На територији Србије издвојено је девет бањских зона, којима се посебно бавио 

професор Географског факултета Универзитета у Београду др Јован Марковић. Према 

њему основне бањске зоне Србије су:  

1. Шумадијска: Младеновачки селтерс, Буковичка Бања и Паланачки Кисељак; 

2. Западно - моравска: Овчар Бања, Горња Трепча, Матарушка, Богутовачка и 

Врњачка Бања;  

3. Копаоничко - јастребачка: Јошаничка, Рибарска, Луковска, Куршумлијска и 

Пролом Бања;  

4. Новопазарско – прибојска: Прибојска Бања, Прилички Кисељак, Новопазарска 

Бања, Рајчиновачка Бања; 

 5. Јужно - моравска: Сијаринска и Врањска Бања; 

 6. Источно - србијанска: Сокобања, Брестовачка, Гамзиградска, Звоначка и Нишка 

Бања;  

7. Западно – србијанска: Бања Ковиљача и Врујци; 

8. Војвођанска: Кањижа, Бања Јунаковић, Русанда, Врдник и Сланкамен;  

 9. Косовска: Илиџа и Клокот. 

                                                           
3
 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009.     
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Како не постоји званични број термоминералних извора, то се јављају и неслагања 

у дефинисању њиховог броја, најчешће аутори наводе број од 275 извора, а поједини чак и 

308. Од укупног броја, само 30 је уређених, а статистика бележи промет у 28 бањских 

места. Према најновијој теорији у Србији је евидентирано укупно 45 бања. 

Табела бр.1 - Евидентиране бање Србије 

1.Врњачка бања 24.Радаљска 

2.Сокобања 25.Рајчиновића 

3.Нишка 26.Звоначка 

4.Матарушка 27.Куршумлијска 

5.Богутовачка 28.Паланачки кисељак 

6.Буковичка 29.Обреновачка 

7.Бања Ковиљача 30.Бања Јошница 

8.Врањска  31.Шарбоновачка бања 

9.Јошаничка 32.Ргошка 

10.Луковска 33.Рошка 

11.Сијаринска 34.Височка бања 

12.Гамзиградска 35.Бања Кањижа 

13Горња Трепча 36.Јунаковића бања 

14.Брестовачка 37.Бања Русанда 

15.Бујановачка 38.Стари Сланкамен 

16.Младеновачка 39.Врдник 

17.Новопазарска 40.Новосадска 

18.Овчар 41.Пећка 

19.Прибојска 42.Бањска 

20.Пролом 43.Бечејска 

21.Рибарска 44.Бања Туларе 

22.Бања Врујци 45.Ломничка 

23.Бања Бадања 

 

Извор:Ромелић, Ј., Туристичке регије Србије, ПМФ, Нови Сад. 2008. 

 

Према температури воде термоминерални извори у бањама Србије се сврставају у 4 

групе. 

  1. Хладне минералне воде (испод 20℃), 

2. Хипотермалне воде (20-34℃), 

3. Хомеотермалне воде (34-38℃), 
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  4. Хипертермалне воде (преко 38℃). 

Табела бр.2 -  Врста извора у бањама Србије према температури 

Хладне минералне 

воде 
Хипотермалне Хомеотермалне Хипертерме 

Буковичка бања Сокобања Нишка бања Гамзиградска 

Паланачки кисељак Буковичка Овчар бања Брестовачка 

Младеновачки 

Селтерс 

Бања Ковиљача Брестовачка бања Куршумлијска 

Врњачка бања Звоначка бања Луковска Новопазарска 

Клокот бања Клокот бања Прибојска Сијаринска 

 Обреновачка бања Бања Ковиљача Јошаничка 

   Врањска 
Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/ 

Највећи број термалних извора у Србији припада групи хипотерми, а двадесетак 

познатих бања имају и хипотермалне и хипертермалне изворе. Највишим температурама 

одликују се Врањска бања (96℃), Јошаничка бања (75℃), Сијаринска бања (73,2℃), 

Луковска (65,2℃), Куршумлијска (62℃). Посебну атракцију светског размера чине воде 

Врањске бање које су најтоплије у Европи. Оне минералне воде чија је температура испод 

20℃ називају се хладним минералним водама (стоне воде), које садрже угљен диоксид, 

флаширају се и користе за пиће. 

У погледу минералног састава, највећи број извора познатих бања у Србији припада 

сумпоровитим, али и алкалним водама. Типични представници сумпоровитих вода су: 

Бања Ковиљача, Матарушка бања, Рибарска бања, Куршумлијска бања, Врњачка бања, док 

се алкалне воде јављају у следећим бањама: Буковичкој, Сијаринској, Богутовачкој бањи, 

Кањижи и Клокоту. Важно је истаћи да сваки минерални извор има своје посебне особине, 

које проистичу из хемијских и физичких специфичности, тако да се минералне воде 

разликују и када припадају истој категорији.
4
 

У географском погледу могуће је издвојити три подручја концентрације бања на 

територији Србије: 

1. Слив Западне Мораве: Овчар, Врњачка, Матарушка, Горња Трепча, Богутовачка, 

Јошаничка, Новопазарска и Рајчиновачка бања 

                                                           
4
 Јовичић, Д.. Стање и перспективе развоја бањског туризма у Србији, Гласник Српског друштва, Београд, 

бр.4, стр.5.    
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2. Слив Јужне Мораве: Нишка, Сокобања, Звоначка, Врањска, Куршумлијска, 

Сијаринска и Луковска бања. 

3. Косовско - Метохијска котлина: Пећка, Бањска и Клокот бања. 

Изван ова три подручја од познатијих бања треба споменути Ковиљачу код 

Лознице, Буковичку испод Букуље и Брестовачку бању код Бора. Од великог је значаја и 

положај самих бања према главним комуникативним правцима, према атрактивним 

туристичким мотивима и према насељеним зонама.  Најважнији елемент за туристичку 

валоризацију бања је управо положај према главним комуникативним правцима, где се 

истиче путни правац Београд - Ниш и Ибарски путни правац. На том путном правцу 

најповољнији саобраћајно - туристички положај имају Нишка, Врањска, Матарушка, а 

нешто мање повољан Врњачка и Овчар бања.  Бање које се налазе у близини других 

туристичких мотива су Сокобања, Ковиљача, Буковичка, Пећка, Новопазарска, 

Рајчиновичка и Клокот бања.  

Трећа група је положај бања према насељеним зонама, где се истичу бање у 

западно-моравском подручју, Врњачка, Матарушка и Овчар бања.   
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Слика бр.2 - Мапа Србије са уцртаним бањама 

 

Извор: http://banjeusrbiji.com/banje-srbije-mapa/ 

Географски положај и удаљеност бања од градских насеља битно су утицали на 

величину промета у бањама Србије. У укупном промету бањских гостију некадашње СФР 

Југославије, бање Србије су учествовале са више од 60%. Управо због тога је Србија 

означавана као Република бања и бањског туризма која има дугу и богату традицију. Међу 

десет најпосећенијих бања некадашње Југославије, седам је било из Србије. Посебно се 

издваја Врњачка бања која већ дужи низ година бележи промет преко милион ноћења. На 

Врњачку бању је 1987. године отпало преко 20% ноћења у бањама Србије. Уколико се 

дода да је ово једна од бања са најдужом традицијом развоја бањског туризма  и међу 
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најизграђенијим  бањама  која лежи у подножју туристички атрактивне планине Гоч, није 

ни чудо да бележи и дан данас изванредне резултате.  

Табела бр.3 - Број ноћења страних туриста 2014. год.у бањама Србије 

Редни 

број Бања Број ноћења страних туриста 

1. 
Врњачка бања 66 438 (+ 5,1 %) 

2. Бања Горња Трепча 18 160 (+ 8,9 %) 

3. Бања Ковиљача 18 093 (- 14,4 %) 

4. Бања Кањижа 14 466 (- 1,6 %) 

5. Бања Палић 12 257 (+ 2,7 %) 

6. Аранђеловац-Буковичка бања 12 254 (+ 11,8 %) 

7. Сокобања 10 697 (+ 100,8 %) 

8. Бања Врдник 6 833 (+ 66,8 %) 

9. Пролом бања 6 758 (+ 29,3 %) 

10. Бања Јунаковић 4 591 (- 26,4 %) 
Извор: Републички завод за статистику http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

Врњачка бања се налази на самом врху по броју ноћења страних туриста, међутим 

највећи пораст у броју посета и ноћења страних туриста остварила је Сокобања (10.697 

ноћења), као и бања Врдник. Више ноћења забележемо је и у Пролом и Буковичкој бањи, 

док је у бањи Ковиљачи 2014. године било знатно мање страних туриста. 

Табела бр.4 - Број долазака страних туриста 2014. год.у бањама Србије 

Редни 

број Бања Број долазака страних туриста 

1. 
Врњачка бања 23 601 (+ 12 %) 

2. Бања Палић 8 025 (+ 8,9 %) 

3. Аранђеловац-Буковичка бања 5 462 (+ 3,2 %) 

4. Бања Кањижа 3 567 (+ 7,8 %) 

5. Бања Ковиљача 3 566 (- 12 %) 

6. Сокобања 2 756 (+ 73,6 %) 

7. Бања Врдник 2 271 (+ 54 %) 

8. Пролом бања 2 179  (+ 16,6 %) 

9. Нишка бања 1 656 (+ 20,2 %) 

10. Бања Горња Трепча 1 427 (+ 11 %) 
Извор: Републички завод за статистику http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

 

Највећи број страних туриста иде у Врњачку бању, најмање су током 2014. године 

биле интересантне Гамзиградска (159 долазака / 354 ноћења), Русанда (61 долазака / 615 
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ноћења), Матарушка (283 долазака / 798 ноћења) и Селтерс бања (129 долазака /883 

ноћења). 

 Србију годишње посети око 2,2 милиона туриста (2014.), док је бањска места 

посетило око 386,300, који су остварили чак 1,8 милиона ноћења.  Српске бање су пре 

свега због медицинског туризма занимљиве туристима из Русије и Бугарске, али и из 

Македоније, Црне Горе, Хрватске, Италије и Немачке. 

Данас у Србији у „Топ 5“ бања Србије спадају Врњачка, Сокобања, Нишка бања, 

Ковиљача и Матарушка бања, које апсорбују преко 50% свих ноћења у бањама. 

Просечна дужина боравка гостију у бањама 2-5 пута је већа у односу на друге 

туристичке центре Србије, што је добра основа за уносније економско пословање и 

одговарајуће друштвене ефекте. Када се узме у обзир дужина боравка у бањама од 1935. 

године која је у Врњачкој бањи износила 19 дана, у Нишкој бањи 18 дана, Сокобањи 8 

дана, види се велики пад дужине боравка, који данас износи 2-3 дана. 
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II  ПРИРОДНО - ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДЕЋИХ БАЊА СРБИЈЕ 

 

1. Туристичка понуда Врњачке бање 

 

1.1. Изворни елементи туристичке понуде Врњачке бање 

 

1.1.1. Положај бање 

 

 Врањачка бања се налази у централном делу Србије, 200 km јужно од Београда на 

просечној надморској висини од 230 m. Смештена је у долини Западне Мораве, док је са 

југа, истока и запада заклоњена планином Гоч, са севера је заштићена венцем Гледићких 

планина. У Врњачку бању се може доћи магистралним путем Београд – Краљево и ауто –

путем Београд – Ниш – Скопље преко Појата.  

Бања је највеће и најпознатије бањско лечилиште у Србији. Препознатљива је не  

само по благотворним природним факторима, већ и по фестивалима, манифестацијама и 

културним догађајима, као и бањском традицијом дугом 140 година. Лежи у једној од 

најатрактивнијих и мотивски најбогатијих туристичких регија у нашој земљи, Врњачко – 

сокобањској регији. Примарни ресурси ове регије су поред термоминералних извора саме 

бање, Матарушке и Богутовачке бање, планине Гоч и Столови, и антропогене туристичке 

вредности од верског значаја, манастир Љубостиња, Каленић и Жича. Матарушка и 

Богутовачка бања тренутно не представљају озбиљну конкуренцију Врњачкој бањи, која је 

знатно развијенија од њих и одликује се знатном дужом традицијом развоја туризма и 

разноврснијим облицима туристичког промета. 

 

1.1.2. Природне карактеристике бање 

 

Врњачка бања обилује изузетним природним ресурсима, као што су извори, издани, 

велика густина речне мреже и богатство водом, које представљају најважнију 

карактеристику овог подручја.  
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Клима је умерено - континентална са локалним особеностима које повољно делују 

на људски организам. Изложена је сталном проветравању и прочишћавању ваздуха због 

близине планине Гоч, што је посебно важно за освежење посетилаца у главној туристичкој 

сезони.  Лета су умерено топла, а зиме умерено хладне. Период са средњом дневном 

температуром изнад 18°C траје од 5. јула до 7. септембра; док, за рекреацију такође, 

повољна гранична температура од 15°C и више траје од 14. маја до 23. септембра. 

Годишња сума падавина је 804 mm.  Годишња вредност инсолације у Врњачкој бањи 

износи 2.003 часова, са максимумом у јулу (286) и минимумом у децембру (68). Ветрови су 

каналисани долином Врњачке реке и најчешће дува јужни ветар, затим северозападни и 

северни ветар. 

Комплетно подручје је богато водом. Највећа врњачка река је Западна Морава, док 

кроз саму бању протичу Врњачка река и Липовачка река. Хидрографској мрежи припада 

вештачко акумулационо језеро Селиште, на реци Загржа на Гочу, као и предео 

“Подунавачких бара”. 

 Сама Врњачка бања настала је и развијала се око извора минералне воде. Тако да је 

орјентација на коришћење минералних вода у здравствене сврхе значила и специјализацију 

њене привреде углавниом ка здравственом туризму. Бања располаже са седам познатих 

минералних извора, од којих се четири користе за балнеолошку терапију: Топла вода, 

Снежник, Слатина и Језеро, а остала три само за пиће: Бели извор, Борјак и Врњачко 

врело. Експлоатација минералних извора Врњачке бање почела је 1970. године, где је 

популарна вода „Врњци“ у стакленим боцама почела веома брзо да осваја тржиште и 

доноси популарност самој бањи. Капацитет топлих минералних извора износи 8,1 l/s, а 

температура 36,50 °C; „Снежника 0,49 l/s односно 170 °C и „Слатине – 1,14 l/s, односно 

140 °C. Лековито дејство свих вода остварује се на основу присуства микроелемената 

калцијума и гвожђа и микроелемената калијума, литијума, итд. 

Паркови бање заузимају површину око 77 ha. Највећи  комплекс паркова протеже се 

кроз средиште бање тако да су сви главни бањски објекти у њему. Кроз паркове протиче 

Врњачка река чије обале спајају на десетине лепих малих мостова, од којих је најпознатији 

„Мост љубави“. По изузетној лепоти се истиче Централни парк, а нарочито један његов 

део познат као „Чајкино брдо“ (Црквено брдо). На брду се налази 50-ак објеката 
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заштићених као културно - историјска добра, међу којима и врњачка црква, парпхијски 

дом и углавном старе бањске виле. 

 

1.2. Изведени елементи туристичке понуде Врњачке бање 

 

1.2.1. Антропогене туристичке вредности 

 

Eвидентирани археолошки локалитети указују да је Врњачка бања била занимљива 

локација за насељавање људских заједница још од периода неолита. Свакако најзначајнији 

и најбројнији археолошки налази датирају из римског периода, на које се случајно наишло 

1924. године, приликом каптаже извора топле минералне воде, када је откривен римски 

извор „Fons romanus“. Тада је пронађено око 200 комада римског новца и остаци базена за 

купање. 
5   

 

Заштићена културна добра на територији општине Врњачка бања: 
6
  

 - Непокретно културно добро од великог значаја: Дворац Белимарковић; 

 - Културно историјска просторна целина од великог значаја; Чајкино (Црквено) 

брдо са укупно 49 објеката; 

 - Појединачни објекти који уживају претходну заштиту: 100 објеката;  

- Локалитети са археолошким налазима из периода праисторије, римске 

доминације, средњег века и турске доминације. 

            Храм Рођена Пресвете Богородице је најзначајнији сакрални споменик у бањи, 

подигнут за време владавине Кнеза Милоша Обреновића. У цркви се чувају бројне иконе, 

слике и штампане књиге. На територији бање се налазе бројне цркве од које су 

најпознатије и туристички посећене Црква Светог Саве у Грачацу, Црква Светог Јована у 

Вукушици, Црква Пресвете Богородице у Станишинцима. У околини Врњачке бање налазе 

се најзначајнији споменици српске средњовековне културе, посебно манастири са 

                                                           
5
 Туристичка организација Врњачка бања:  http://www.vrnjackabanja.co.rs/srpski/ 

6
 Туристичка организација Врњачка бања:  http://www.vrnjackabanja.co.rs/srpski/ 
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монументалним фреско - сликарством, од којих је неке као светску културну баштину 

заштитио UNESCO. 

Културни центар Врњачке бање је јавна установа у области културе и поседује 

биоскопско – позоришну дворану. Замак културе са галеријским и музејским простором и 

Амфитеатар са 1500 седишта. Културни центар је организатор једне од најзначајнијих 

културних манифестација у Србији под називом „Врњачке културне свечаности“, која 

траје 100 летњих дана из области књижевности, позоришног, филмског, телевизијског и 

музичког стваралаштва, ликовне делатности, издаваштва и музеологије, и то: Фестивал 

филмског сценарија, Међународни фестивал класичне музике, Књижевно лето, Позоришни 

дани српског театра, Фестивал ликовног стваралаштва и Врњачки карневал.
7
      

 Од манифестација, треба споменути манифестацију „Love fest” која је први пут 

одржана 2007. године на летњој позорници. Током фестивала, посетиоци могу уживати у 

различитим музичким жанровима, са посебним акцентом на промоцији електронске 

музике у трајању од три дана, која из године у годину обара рекорде по броју посетиоца. 

Слика бр.3 – Понуда Врњачке бање 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

                                                           
7
 Група аутора, Лековите воде и бање Србије, Elit medica, Нови Сад, 2007, стр. 216 
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Од традиционалних заната у Врњачкој бањи издвајају се израда опанака, 

грнчарство, ручно ткање и резбарство. Традиција израде опанака у бањи датира од давнина 

па су по том занату Врњци и добили име. Легенда каже да су грчки сточари у средњем 

веку боравили на планини Гоч и правили обућу од нештављене коже. Најважнија етапа 

при изради те обуће, која је претеча опанку, назива се „врнчање“ и тако су људи који су то 

радили названи Врњчанима, а место Врњци. Такође у бањи се може видети највећи опанак 

на свету, који је уписан у Гинисову књигу рекорда, а направио га је од три волујске коже 

опанчар Славко. Опанак је дуг 1,8 m, што одговара броју ципела 270. 

 

1.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Врњачка бања располаже смештајним капацитетима од преко 15.000 лежаја, од којих се 

око 4.500 налази у хотелима, пансионима и апартманским насељима, 850 лежаја је у 

здравственим центрима и око 1.000 у домаћој радиности. У Врњачкој бањи се налазе 

хотели високе категорије, који у својим садржајима имају покривене базене, конгресне 

дворане и спортске објекте. 

Предузеће Фонтана је највећа хотелска организација која располаже са 1.500 лежаја и у 

чијем саставу се налазе и познати хотели „Фонтана“, „Звезда“, „Парк“, „Слобода“, „Бели 

Извор“ на Гочу и неколико пансиона у самом седишту бање. „Solaris Resort“ је 

новоизграђени комплекс, модерно опремљен са 55 соба, који нуди луксузне апартмане и 

породичне собе са елегантним ентеријером, ресторан, аперитив бар, салу за семинаре, 

сопствени паркинг простор. У понуди има и спортско - рекреативни садржај са отвореним 

и затвореним базеном, фитнес центар, ексклузивни wellness центар и релакс зона. Поред 

хотела, у Врњачкој бањи постоји и велики број одмаралишта радних колектива, као што 

су: „Железничар“, „Поштански дом“, „Панонија“, „Променада“, „Врачар“, „Борјак“ и др. 

Постоји и велики број угоститељских објеката за исхрану, као што су ресторани, кафане, 

посластичарнице, бифеи и други, а за младе велики број ноћних клубова, који нуде добар 

провод. 
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                   1.3. Специфични облици уризма у Врњачкој бањи 

 

У Врњачкој бањи и њеној околини заступљени су многи облици туризма: здравствено - 

лечилишни, спортско - рекреативни, излетнички, ловни и риболовни, манифестациони и 

конгресни. Најдоминантнији облик туризма у бањи јесте здравствено – лечилишни 

туризам. Основу развоја здравствено – лечилишног туризма у Врњачкој бањи чине 

природни фактори, минерална вода различитих хемијских и термичких својства, као и 

одговарајућа микроклима. Лечење се спроводи у Специјалној болници за лечење и 

рехабилитацију болести органа за варење и шећерне болести „Врњачка бања“. У 

Специјалној болници успешно се лече: 

•  Шећерна болест, 

•  Болести органа за варење, 

•  Стања после хируршких интервенција на органима за варење, 

•  Хронична гинеколошка обољења и стерилитет, 

•  Инфекције бубрежне карлице, мокраћне бешике и мокраћних путева, 

•  Каменчићи у мокраћним путевима, 

•  Неинфективна обољења танког и дебелог црева, 

•  Чир желуца и дванаестопалачног црева, 

•  Обољења панкреаса, 

•  Стања после прележане жутице, 

•  Болести жучне кесе и жучних путева, 

•  Функционална обољења, 

•  Стања после ресекције једњака, желуца и црева. 

Поред традиционалног здравственог туризма, последњих година све је више 

корисника савремених облика здравственог туризма: „wellness викенди“, „антистрес 

викенди“, „брза дијагностика за 3-5 дана“, „Линеа пакет аранжман за мршављење“, „Spa 

пакет аранжмани“. 

Последњих година, нарочито су популарни wellness и spa пакети, захваљујући 

изградњи wellness центра, који из године у годину све више допуњује своје садржаје: 
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отварањем нових wellness целина (турско купатило, краљево и краљичино купатило...), као 

и новим савременим програмима (нове масаже, козметички третмани...) и пакет 

аранжманима (нпр. масажа у комбинацији са козметичким третманима, фитнесом итд.). 

Интезиван развој конгресног туризма у Врњачкој бањи почиње после изградње 

Конгресног центра „Звезда“ 1980. године, када је бања добила први конгресни простор за 

одржавање великих скупова. У питању је вишенаменска дворана која се може преградити 

у 5 мањих сала, максималног капацитета 1.200 седишта, опремљена са неопходном 

техником за одржавање семинара и конгреса. 

 Врњачка бања има повољне услове за развој спортко - манифестационог и културно - 

манифестационог туризма. У Врњачкој бањи се одржавају бројне манифестације у току 

године, а нарочито у време главне туристичке сезоне. 

 

1.4. Карактеристике туристичког промета у Врњачкој бањи 

 

1.4.1. Туристички промет 

 

Подаци о промету посетилаца у Врњачкој бањи воде се од 1869. године. Први 

статистички подаци садржани су у годишњим извештајима бањских лекара и обухватају 

број оних посетилаца који су се овде лечили. Првом бањском сезоном сматра се она из 

1869. године када су у Врњачку бању боравила 583 госта.  

Рекордна година туристичког промета Врњачке Бање, од њеног настанка, је 1985. 

година, када је бању посетило 186.173 посетилаца, који су остварили 1.642.097. ноћења. На 

овакву посету је, поред стабилне политичке ситуације и благог раста стандарда, директно 

утицала већа изградња смештајних капацитета и пратећих садржаја, као и велики број 

културних, спортских и других манифестација, једном речју садржајнији боравак. 

Распад СФРЈ, ратно окружење, велика инфлација, санкције, велика незапосленост, 

пад националног дохотка па самим тим и пад личних примања, бомбардовање Србије 1999. 

године, и други фактори су условили пад туристичког промета. 
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На почетку XXI века, Врњачка бања бележи благи пораст посетилаца, али знатно 

мањи од онога који је остваривала 90-их година, што је последица тешке економске и 

друштвене кризе у овом периоду и материјалне пропасти средњег сталежа, који је и био 

најбројнији врњачки посетилац. 

  Последњих година бања је кренула са организацијом атрактивних манифестација, 

фестивала, карневала, што је довело до популаризације бање код младих, која у великом 

броју посећује оваква дешавања. То се одразило на промет, 2007. године забележено је 

162.452 гостију, што је Врњачку бању приближило најпосећенијој години. 

Са друге стране, период на почетку XXI века карактерише и пад просечног боравка 

у бањи, што указује на промену карактера туристичке посете и промену структуре гостију, 

јер је у бањи све више ,,викендаша“ и ,,семинараца“. „Класични“ економски индикатори 

одрживог туризма у водећим бањама Србије, здравствени туризам у бањи, одавно је 

изгубио лидерство међу осталим видовима туризма. Заменили су га савремени трендови 

здравственог туризма: „брза дијагностика за 3-5 дана “wellnes викенди“,„antistres 

викенди“, „менаџерски превентивни програм“,„линеа пакет аранжмани за мршављење“, 

затим конгресни, излетнички, викенд туризам, као и организација радничко - спортских 

сусрета који у просеку трају 3-4 дана. 

 

1.4.2. Просечна дужина боравка и сезонска концентрација 

 

Прве године и деценије развоја Врњачке бање као центра са наглашеном 

здравствено - лечилишном функцијом, биле су карактеристичне по великој дужини 

боравка гостију. Током времена, број посетилаца се повећавао, а смањивала дужина 

просечног боравка, која је од 1869.-1890. године опала са 30 на 22 дана. 
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Табела бр.5 – Туристички промет у Врњачкој бањи у периоду од 2000. до 2013. 

године. 

Година Туристи Ноћења Просечни боравак 

2000 91.522 482.866 5,3 

2001 83.654 410.003 5,5 

2002 99.979 469.343 4,7 

2003 125.630 481.907 4,7 

2004 93.394 439.594 4,7 

2005 96.969 427.710 4,4 

2006 150.123 573.121 3,9 

2007 162.452 607.603 3,8 

2008 157.227 610.783 3,9 

2009 148.304 616.464 4,2 

2010 148.570 574.195 3,9 

2011 152.603 579.041 3,8 

2012 139.609 506.446 3,6 

2013 156.240 594.804 3,8 
Извор: Републички завод за статистику Србије, 2000 – 2013. 

У периоду после другог светског рата, просечан боравак посетилаца смањио се на 

15 дана, после кога је константно падао, да би данас просечан боравак туриста Врњачке 

бање износио 3-4 дана. 

Из табеле видимо да просечна дужина боравка гостију 2001. године је 5,5 дана, 

2005. године 4,4 дана, 2007. године 3,8 дана.2012. године 3,6 дана, 2013. године 3,8 дана. 

 Са 30 дана просечног задржавања гостију, првих година организованог бављења 

туризмом, последњих година боравак гостију се свео на непуна 4 дана. 

Најдужи просечан боравак у бањи остварују гости Завода за превенцију, лечење и 

рехабилитацију обољења органа за варење и шећерне болести, који долазе по упуту 

лекарских комисија, а најкраћи боравак имају излетници, транзитни путници, учесници 

екскурзија, спортских и културних сусрета и стручних, научних скупова. Домаћи гости 

остварују дужи просечан боравак од страних, јер странци не долазе ради лечења. 

 

 

 

 

 



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

24 
 

2. Туристичка понуда Сокобање 

 

2.1. Изворни елементи туристичке понуде Сокобање бање 

 

 2.1.1. Положај бање  

 

 Сокобања се налази у источној Србији, са обе стране реке Моравице у пространој 

котлини  између Ртња, Озрена, Девице, Слемена и Буковика, на просечној надморској 

висини од 350 m. У Сокобању се може доћи из три правца Алексинца, Књажевца и 

Бољевца. За туристичка кретања највећи значај има међународни аутопут Е-75 (Суботица-

Београд-Ниш-Скопље-Атина), од кога је Сокобања удаљена 30 km. 

Сокобања је једна од најлепших бањско – климатских места, идеална за опоравак и 

потпуну релаксацију пре свега због свежег планинског ваздуха чије благо струјање, мирис 

боровине и повољан однос јонизације – окрепљују организам и стварају добро 

расположење. Управо зато Сокобања с поносом носи и епитет – ваздушна бања. 

 Из прошлости је позната под називима Бања, Бањица, Варош – бања, Велика Бања, 

Алексиначка Бања, Ал Бања, Хајдук Вељкова Бања и Соко Бања. Садашњи назив града, 

општинског средишта и бање, датира из средине XIX века, тачније од 1859. године.
8
 

 

2.1.2. Природне карактеристике бање 

 

 Од природних туристичких вредности у Сокобањи издвајају се водопад Рипаљка, 

Сеселачка пећина, врмџанско језеро, парк-шуме у ужем центру града (градски парк, парк 

Бањица, Борићи), на периферији града (Чука 1, 2 и 3). Познатија излетишта су излетиште 

Лептерија, излетиште Чукица, Шопур, Калиновица, извор реке Моравице, врмџанско 

језеро. Површинске  воде на територији Сокобање се манифестују бројним изворима и 

мањим водотоковима, реком Моравицом и реком Градашницом, богата водопадима и 

слаповима и вештачком акумулацијом Бованско језеро. 

                                                           
8
 Станковић, С.М., Бање Србије, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр.107. 
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 Сокобањски  минерални извори спадају у ред радиоактивних и гасовитих вода, што 

је веома важно, јер омогућава лечење свим начинима, пијењем, купањем и инхалирањем. 

Ови извори се налазе дуж сокобањског раседа и избијају у кориту Сокобањске Моравице. 

 Лечилишну функцију термоминералних вода употпуњују микроклиматске 

карактеристике Сокобањске котлине, због чега бања има назив – климатско лечилиште. У 

бањи су боравили познати уметници, која је била инспирација многим књижевницима. 

Међу њима истичу се Исидора Скулић, Бранислав Нушић, Иво Андрић, Добрица Ерић и 

други. Иво Андрић је најредовнији посетилац Сокобање, који за њу каже: „Пре би се могло 

рећи да је ово место добило бањско име по лековитом ваздуху него по изворској води. 

Чини ми се да овај ваздух највише годи мојим болесним очима, плућима и срцу... Дани 

проведени у овим крајевима спадају у боље и лепше сећање из мог живота.“  

Средња годишња температура износи 10,1°С, средња јулска 20,3°С и јануарска -

1,5°С. Годишња сума падавина је 670 mm. Сокобања је захваљујући околним планинама 

поштеђена од регионалиих ветрова. Просечна годишња инсолација је 1864 h, што је доста 

с обзиром на то да је Сокобања са околином континентално место. У Сокобањи и околини 

најчешће дувају западни, источни - кошава, и северозападни ветрови. 

Оно што Сокобању чини изузетном је лековити племенити гас радон, који 

благотворно делује на многе болести.  Утврђено је да климатски фактори погодују 

оболелима од бронхијалне астме, хроничног бронхита, повишеног крвног притисака, 

болести жлезда... 

Сокобања има шест извора минералних вода. Извори су различитих температура 

(од 28°С до 46,5°С), хемијског састава и степена радиоактивности. Природа их је 

распоредила на неколико локација: у самом бањском центру, затим у делу насеља 

познатом као Бањица и у зони корита Моравице. Најстарији стручни подаци који се односе 

на анализу термоминералних извора Сокобање потичу од барона Сигмунда Фон Хедера, 

рударског капетана аустријске војске, који је као стручњак дошао 1835. године у Србију да 

испита руде и минералне воде. 

У хипертермалне изворе са температурод од 20°С до 34°С истичу се Извор „Бунар 

Преображење“, извор „Св.Арханђел“ и извориште „Сонд Парк“. У хипотермалне изворе 
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преко 38°С спадају Извор“Бањица Базен I“, Извор“Бањица II“ и Извор “Пијаца II“, док у 

хладне изворе са температуром воде мање од 20°С спадају  извори „Лептерија“ и 

„Здрављак.  

Најстарију и најкомплетнију хемијску анализу вода са Сокобањских извора урадио 

је др Марко Леко, децембра 1909. године. Хемијска анализа др Лека показује да су 

сокобањски термални извори слични и да једини изузетак чине сребро и донекле 

стронцијум. 

Главни речни ток у Сокобањској котлини је Моравица. Сокобањска 

Моравица је река на истоку Србије, десна притока Јужне Мораве. То је бистра и хладна 

планинска река атрактивна за риболовце и купаче. Поред реке, требамо споменути и 

Бованско језеро, веома атрактивно за туристе са развијеним купалишним, излетничким и 

викенд туризмом, које се налази на Сокобањској 

Моравици код Бовна између Сокобање и Алексинца. Поред Бованског језера, истиче се и 

Вирмџанско језеро у подножју Ртња, као и водопад Рипљанка на реци Градашници на 

Озрену. „Рипаљка“ је први споменик природе у Србији који је законом заштићен још 1948. 

године и представља један од највиших и најлепших водопада у Србији. 

Флору сокобањског краја проучавао је наш познати научник Јосиф Панчић, који је 

утврдио присуство око 200 врста лековитих биљака. Од ендемских биљака истичу се 

чувени ртањски чај и ртањска метвица, која расте једино на јужним падинама Ртња. Обе 

биљке су угрожене врсте, па су због тога законом заштићене. Веома ретка врста је и 

корални божур, који расте једино на Озренским ливадама. 

 

2.2. Изведени елементи туристичке понуде Сокобање бање 

 

2.2.1. Антропогене туристичке вредности 

 

Најзначајнији гост који је развоју Сокобање дао печат је кнез Милош Обреновић 

који је био очаран Озреном. Ова бања је прва у Србији добила лекара, зато што је кнез 

Милош Обреновић пре доласка у Сокобању поставио за бањског лекара др Ђорђа 
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Новаковића. Милош је у бањи изградио конак и обновио турско купатило познато као 

„амам“, који су готово задржали свој аутентични излед до данас. 

Антропогене туристичке вредности подручја сокобањске општине могу се поделити 

на археолошка налазишта, средњовековне културно - историјске споменике, сакралне 

објекте, спомен чесме и споменике савремене историје. Све укупно их је на подручју 

општине 19. Уз то су идентификоване и 3 етнолошке специфичности, које дају општини 

посебан значај и истичу њен специфичан карактер. 

Највећи заначај од свих културо - историјских споменика има средњовековни град, 

Сокоград, који се налази на 2 km од центра града, на стени изнад кањона реке Моравице. 

Изграђен је крајем XIII и почетком XIV века на темељима римске тврђаве. Поред њега, 

велики значај има и већ споменуто турско купатило „Амам“ којег су изградили Турци, а 

обновљено је 1834. године од стране Милоша Обреновића. То је једино турско купатило у 

функцији на територији Србије. Поред њих истиче се Милошев конак и Црква Светог 

Преображења Господњег у центру Сокобање, црква Успења Пресвете Богородице, која се 

налази у Јошаници, 15 km од Сокобање и уједно је и најстарији храм у овом делу Србије, 

 Манастир Јерменчић, Храм Св. Илије, Завичајни музеј, Етно кутак Грудоњске воденице и 

други. 

Сокобања је туристичка дестинација која је позната по одржавању бројних 

спортских, културних и туристичких манифестација. Најзначајније међу њима су: „Прва 

хармоника“, Златне руке, Сајам лековитог биља, Маратон жеља, Успон на Оштру Чуку и 

др. Културни догађаји у оквиру Бањског културног лета  окупљају туристе и употпуњују 

им боравак. Наведене манифестације Организација за туризам и културу у Сокобањи их 

традиционално организује сваке године. 

 

2.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Туристички развој Сокобање отпочео је средином XIX века изградњом смештајних 

објеката. То су углавном биле виле, приватне собе и пансиони. Данас у Сокобањи се 

налазе следећи хотели: „Здрављак“ (502 лежаја), „Сунце“ (184 лежаја), „Моравица“ (200 
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лежаја), „Турист“ (105 лежаја) „Парк“ (26 лежаја); конак пансиони: „Сплендид“ (19 

лежаја), „Лав“ (33 лежаја). Приватни смештај (собе за изнајмљивање, станови, куће за 

одмор) располаже са укупно 1000 лежаја, од чега је 3770 категорисаних, а осталих 7230 је 

некатегорисано. 

Смештајни капацитети у Сокобањи задовољавају тренутне потребе и летње посете 

гостију, која има изражен сезонски карактер. Сви хотели су треће категорије и налазе се у 

средишту града. Већина њих има интересантне локације, са добрим прилазом. Постоје и 

два пансиона у центру града (са 4*), куће за одмор, виле – које су све прве категорије, а 

највише је соба за изнајмљивање друге категорије (944), треће (459), прве (284) и на крају 

четврте категорије (96). Сокобања има у својој смештајној понуди и станове прве 

категорије. 

Од новоизграђених комплека требамо споменути и аква парк "Подина", који је од 

центра Сокобање удаљен 1,5 km. Овај забавни водени комплекс изграђен је 2011. године на 

површини од 16 000 m² и може да прими око 2000 посетилаца. Комплекс садржи: 

полуолимпијски базен са спортском опремом, купалиште за одрасле и децу, базен са 3 

тобогана, у центру воденог парка је и бар-шанк са пићем, око свих базена се налазе 

фрижидери са сладоледима, лежаљке за сунчање, сунцобрани и зграда са пратећим 

садржајима. 

Слика бр.4  – Понуда Сокобање 

 

Извор: https://www.google.rs/search 
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2.3. Специфични облици туризма у Сокобањи 

 

У Сокобањи је развијено неколико облика туризма, неки од њих имају дугу 

традицију а то су здравствени, излетнички, манифестациони, и сеоски туризам, док су неки 

још у развоју, еколошки, ловно - риболовни и конгресни. 

Здравствени туризам представља окосницу туристичке понуде Сокобање. Лечење 

се спроводи у: 

- Природно лечилиште „Бањица“ (270 лежаја), располаже веома развијеном 

здравственом службом за дијагностику и терапију обољења дисајних путева, локомоторног 

апарата, лакших обољења нервног система. Медицинско особље овог лечилишта пружа 

услуге хидротерапије, електротерапије, термотерапије, инхалације и масаже. 

- Специјална болница „Сокобања“ (560 лежаја) специјална болница за превенцију, 

лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести.  То је једина здравствена 

установа у Сокобањи која има одобрење Министарства здравља за примену природних 

фактора лечења. 

- „Соко терме“- хотел и wellness центар. Располаже елегантним и модерним 

супериор собама, wellness центром уређен по највишим светским стандардима, два 

затворена и један отворен базен са топлом бањском водом, сауном, теретаном, турским 

купатило, физиотерапеутским блоком, пилинг рибицама... 

- Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу “Озрен“. Отворена је 

1956.  године као очно одељење за лечење туберкулозе, очију и других хроничних 

обољења вида. Исте године формиране су пнеумофизиолошка, интернистичка, 

офталмолошка, неуропсихијатријска, физијатријска и стоматолошка служба.  



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

30 
 

Медицинске индикације у лечењу су: 
9 

 Болести дисајних органа код деце и одраслих, 

 Реуматичне болести, 

 Посттрауматска стања, 

 Хронична гинеколошка обољења, 

 Неурозе, 

 Паркинсонова болест (лакши облици), 

 Стрес синдром, 

 Психичка и физичка исцрпљеност, 

 Лакши облици хипертензије. 

2.4. Карактеристике туристичког промета у Сокобањи 

 

2.4.1. Туристички промет 

 

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

када је у Сокобању дошао први гост, дакле пуних 178 година. Сокобања има туристичку и 

здравствену функцију, те се као таква сврстава међу центре са најдужом традицијом у 

развоју туризма. 

Године 1970. у Сокобањи је боравило 31.594 туриста који су остварили 368.207 

ноћења; 1975. године 44.800 посетиоца и 500.000 ноћења; 1980. године - 53.125 посетиоца 

и 588.821 ноћења; 1985. године - 62.400 посетиоца и 599,000 ноћења и 1990. године овде је 

боравило 55.299 посетиоца који су остварили 484.776 ноћења. Према томе, највећи успон 

промета остварен је током oсaмдесетих годинa интезивном туристичком развоју и 

промоцији на бившем југословенском тржишту. И поред релативно добре посећености, 

Сокобања се, као и већина осталих наших бања карактерише малим учешћем страних 

туриста у укупном броју туриста. 

                                                           
9
 Група аутора, Лековите воде и бање Србије, Elit medica, Нови Сад, 2007, стр.217. 
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Табела бр.6 – Туристички промет у Сокобањи, 2010. – 2013. године. 

Година Доласци Ноћења Просечан боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи  Страни 

2010 49.056 10.27 50.083 299.325 3.152 30.2477 6,1 3,07 

2011 37.551 705 38.256 191.870 3.162 19.5032 5,59 3,23 

2012 48.403 772 49.175 303.499 3.069 30.6568 6,3 4,0 

2013 49.041 15.88 50.629 301.179 5.327 30.6506 6,1 3,3 

Извор: Статистички годишњак Србије за период 2010 – 2013.година, Републички завод за 

статистику, Београд. 

            Према табели 6. у посматраном периоду, туристички промет бележи 

значајно смањење, односно бележи се смањење броја туриста, као и броја ноћења.  Дужина 

боравка домаћих туриста се смањила, док се дужина боравка страних туриста благо 

повећала само 2013. године. На то су утицали бројни интернационални кошаркашки 

кампови које је организовао хотел ,, Здрављак” током летњих месеци. 

   

2.4.2. Просечна дужина боравка и сезонска концентрација 

 

Све до 1986. године просечна дужина боравка домаћих туриста је увек била изнад 

10 дана. Од 1987. године долази до смањења,  да би 1986. године износила 8 дана. До данас 

та тенденција смањења просечног задржавања туристе у Сокобањи није заустављена. 

Године 2005. просечна дужина боравка домаћих туриста износила је 6,7 дана, док је 

просечан боравак страних туриста свега 2 дана. Тенденција опадања броја просечних дана 

задржавања није изражена само у бањским местим, већ и планинским, градским и другим. 
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3. Туристичка понуда Нишке бање 

 

3.1. Изворни елементи туристичке понуде Нишке бање 

 

3.1.1. Положај бање 

 

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

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

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

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

насеља. 

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. 

 

3.1.2. Природне карактеристике бање 

 

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

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

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

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

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

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

падавина, облачности и влажности ваздуха. Средња годишња температура ваздуха у 

Нишкој Бањи је 11,2°C. Највишу просечну температуру ваздуха има јул 21,6°C, а најнижу 

јануар -0,2°C. У Нишкој бањи годишње има 140 дана са температуром ваздуха изнад 15°C, 

то су дани од средине маја до почетка октобра који су веома повољни за туристичка 
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кретања. Због својих микроклиматских особености, Нишка бања се намеће као врло 

пријатно климатско место, где са медицинске стране гледишта има седативно – 

рекреативну климу. Лековито својство климата Нишке бање повећавају испарења 

термоминералних извора и бигра. Заједно са термоминерлним водама и радиоактивним 

радоном, клима Нишке бање представља основу здравствено - лечилишних и туристичких 

вредности овог места. 

Од површинских вода у окружењу Нишке бање налазе се речни токови Нишке 

Бање, токови Нишаве, Кутинске реке, Јелашничке реке и Јужне Мораве, док језера у 

ближем окружењу нема. Туристички значај поменутих река је мали јер не пружа 

могућности за купање због загађености или слабије издашности, можда једино за риболов 

али мањих размера. 

 Нишка Бања спада у наша најрадиоактивнија природна лечилишта у којој постоји 

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

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

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

Сувабања, Школскa чесма. 

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

минералне воде и инхалирањем, затим електротерапијом, кинезитерапијом и 

пелоидотерапијом. За пиће се користи топла радиоактивна вода из двеју чесама у Новом 

купатилу и једне код старих базена, као и хладна радиоактивна вода „Школске чесме“. У 

Бањи постоји Завод за превентиву, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних 

болесника, који се убраја међу најбоље опремљене институције ове врсте у земљи. Поред 

лековитих вода, за потребе лечења у Нишкој бањи користе се радиоактвини бигар и 

радиоактивни гас радон. 

Биогеографске вредности Нишке Бање и њене околине имају велики значај са 

становиштва развоја туризма. Од посебне важности истичу се два главна природна парка 

као и пространи заштитни шумски појас. 
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                3.2. Изведени елементи туристичке понуде Нишке бање 

 

3.2.1. Антропогене туристичке вредности 

 

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

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

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

Константин Велики. Бања је била омиљно место три краља и две српске династије, у чијој 

лековитој води су уживали краљ Милан и краљ Александар Обреновић, а омиљени гост 

био је и краљ Александар I Карађорђевић. У част владара који својим присуством и 

краљевским достојанством оставише Бањи дух елитизма, захвални мештани су подигли 

спомен – чесму и назвали је – „Три краља“. 

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

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

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

изграђене између два светска рата јединствене по својој архитектури. 

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

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

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

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

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

„Пихтијада“, која је једина похтијада у јужном делу Србије. То је угоститељско – 

туристичка манифестација у традиционалној припреми пихтија, избору најуспешнијих 

кулинара у припреми пихтија и подела пихтија гостима манифестације, које су учесници 

пихтијаде претходног дана припремили. Ова манифестација се по традицији одржава 18. и 

19. јануара.  Од спортских манифестација, у Нишкој бањи се одржавају такмичења у 

параглајдингу, где такмичари крећу са падина Коритника и спуштају се у Нишку бању. 

Гости Нишке бање могу да посете оближње културно-историјске споменике: 

Медијану, Ћеле-кулу, Нишку тврђаву из XVIII века, Чегар, Меморијални музеј-логор 

„Црвени крст“. Такође могу се организовати излети до Сићевачке клисуре - атрактивног 
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кањона реке Нишаве са ретком флором и фауном, Јелашничке клисуре - специјалног 

резервата природе, Бојаниних вода и Каменичког виса, популарних излетишта и ski-

центара. 

3.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Као и код већине бања, тако и у Нишкој присутан је тренд доминације смештајних 

капацитета у приватним домаћинствима. У Нишкој бањи од хотелског смештаја, који су и 

даље активни, можемо издвојити хотел „Озрен“ и хотел „Партизан“. Наведени хотели 

поседују две и три звездице и налазе се у самом центру бање. Оба смештајна објекта 

располажу са око 299 лежаја. У оквиру приватног смештаја можемо издвојити вилу 

„Прича“, „Марков конак“ и смештај „Ристић“. 

Целокупни здравствени капацитет Нишке бање се налази у оквиру Института за 

превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника ``Нишка бања``, 

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

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

Института у овим стационарима је 560 лежајева. Поред ова три стационара, у оквиру 

Института се налази и зграда бањског купатила, тзв. Краљево купатило, које је 1932. 

године подигао краљ Александар Карађорђевић. Купатило је повезано са хотелом „Озрен“, 

тако да гости овог хотела не морају да излазе напоље да би стигли до главног купатила.  

 

                   3.3. Специфични облици туризма у Нишкој бањи 

 

 Основна делатност, али и облик туризма по коме је Нишка Бања препознатљива у 

Србији, је здравствени туризам. Поред овог основног олика туризма, у Нишкој Бањи су 

развијени и низ комплеметарних облика туристичког промета, међу којима треба поменути 

спортско - рекреативни, манифестациони, транзитни, конгресни, излетнички и 

екскурзиони туризам. 
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Основне здравствено - лечилишне и туристичке вредности Нишке Бање су 

термоминералне воде, блато и гасови великих лечилишних вредности, као и врло пријатна 

клима. 

Носилац развоја здравственог туризма у Нишкој Бањи јесте Институт ``Нишка 

Бања``, која се бави превенцијом, лечењем и рехабилитацијом кардиоваскуларних и 

реуматичних обољења. 

У Институту „Нишка бања“ се лече следеће болести:
10 

 Болести локомоторног апарата, 

 Кардиоваскуларне болести, 

 Стање после хирушке реваскуларизације миокарда, као и стање након 

операција на отвореном срцу, 

 Рехабилитација болесника после уграђивања ендопротезе кука и колена, 

 Посттрауматска стања, 

 Стања после оштећења централног и периферног моторног неурона, 

 Запаљенски и функционални стерилитет, 

 Болести респираторних органа. 

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

минералне воде и инхалирањем, затим електротерапијом, кинезитерапијом и 

пелоидотерапијом.  

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

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

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

вулканским камењем, акумпуктуру, електро терапије, физиотерапије и дијете.  

 

 

 

                                                           
10

 Група аутора, Лековите воде и бање Србије, Elit medica, Нови Сад, 2007, стр.270 
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Слика бр.5 – Понуда Нишке бање 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

Носилац конгресног туризма у бањи је Институт „Нишка Бања“, која има све услове 

за организовање овог облика туризма. Тако се у стационару „Радон“ користи амфитетар, 

капацитета 300 места, са савременом техничком опремом, као и плентум сала и мање сале 

и салони за пословне састанке. 

                    3.4. Карактеристике туристичког промета у Нишкој бањи 

                      

3.4.1. Туристички промет 

 

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

долазиле Нишлије ради купања. Лековитост вода Нишке Бање није сматрана посебно 

великом све до пред Први светски рат, када је откривено да су оне веома радиоактивне.  
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После рата, у складу са открићем у вези лековитости вода, приступа се интензивној 

изградњи и опремању бање. У том периоду број бањских гостију се интензивно повећавао, 

да би максимум достигао 1938. године., када је у бањи боравило 6.265 гостију. 

Табела бр.7 – Туристички промет у Нишкој бањи, 1995. – 2012. 

Година Туристи Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

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 3.162 

2011. 21.641 20.357 1.257 198.606 194.985 3.261 

2012. 18.338 16.139 2.199 194.599 190.152 4.447 

Извор: Статистички годишњак Србије за 1995, 2000, и период од 2005-2012. Републички завод за 

статистику, Београд. 

Слична ситуације догодила се након Другог светског рата, након чега долази до 

обнове старих и изградње нових објеката, а промет посетилаца из године у годину 

константно расте. 

У периоду од 2000. године до данас, највећи промет је забележен управо 2000. 

године када је у Нишкој бањи боравило чак 45588 туриста. Након 2000. године број 

туриста варира између 21049 и 29363 туриста. У погледу ноћења туриста, у периоду од 

2001. до 2005. године долази до благог пада, да би се од 2005. године до данас тај број 

стабилизовао и износио око 20000 ноћења годишње. Из приложеног можемо видети да 

Нишка Бања још увек није достигла промет који је имала седамдесетих и осамдесетих 

година. Поред лошег државно - политичког уређења, оно што је још допринело лошем 

промету бање јесте недовољно улагање у инфраструктуру и проширење туристичке 
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понуде бање. На основу ових података можемо за кључити да Нишку бању прати тренд 

који имају и остале наше бање, а то је пад броја туриста и остварених ноћења. 

 

3.4.2. Просечна дужина боравка и сезонска концентрација 

 

У првим годинама развоја туризма, у Нишкој Бањи бележиле су се високе 

вредности за просечну дужину боравка гостију. Након Првог светског рата, тачније 1938. 

године, просечан боравак гостију био је дужи од 17 дана.  

Године 1940,  просечна дужина боравка износила је 20,7 дана. После Другог 

светског рата, педесетих година дужина боравка је била дупло мања него пре рата и 

износила је око 10 дана. Теденција смањења дужине боравка гостију се наставља, тако да 

шездесетих и почетком седамдесетих је била око 8 дана.  

Крајем седамдесетих долази до пораста и износила је 13 дана. Ова вредност остаје 

до краја осамдесетих када поново пада, да би 1990. године просечан боравак гостију бање 

износио 7,5 дана. Током деведесетих и касније почетком новог века, долазило је до 

колебања у погледу просечне дужине боравка гостију Нишке Бање.  

У  периоду од 2000. године до данас, јавља се пораст просечне дужине боравка и она 

износи између 9 и 11 дана, када су у питању домаћи гости, и између 2 и 3 дана, када су у 

питању страни гости.   

После 2000. године поново наступа период опадања, тако да је 2005 године просечан 

боравак износио само 5-6 дана, да би се у 2010. године попео на 10,3 дана. Последица тога 

је да у Нишку Бању све више долазе здрави људи - рекреативци, учесници разних конгреса 

и манифестација, ђаци у току екскурзија, излетници, али је ипак највећи узрок томе све 

већи број транзитних посетилаца, међу којима има доста странаца, који бележе углавном 

кратка задржавања, ради одмора. 

Сезонска концентрација туристичког промета у Нишкој Бањи није изразито велика. 

Највећа концентрација туристичког промета је у току лета и јесени, мада се доста ноћења 

остварује и у новембру и децембру. Најмање посећени су јануар, фебруар , март и април. 
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III  ТЕОРИЈСКИ  МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОСТИ 

4. Туристичка дестинација - теоријски оквир 

  

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

одредиште, као и крајњи или успутни циљ. Овај појам се често употребљава у романским 

и англосаксонским језицима као resort, који у буквалном преводу значи место за одмор. 

Сам појам туристичке дестинације је у туристичку терминологију дошао из ваздушног 

саобраћаја, и као такав имао је кључну улогу у квалитативном и квантитативном развоју 

туристичких кретања у другој половини XX века.  

Људи су од давнина путовали из различитих разлога. Ради откривања нових 

хоризоната, освајања различитих цивилизација, ради лечења у бањама, купања на мору,  

посете пријатеља, родбине и сл. Имали су потребе да путују. Временом, са повећањем 

животног стандарда и слободног времена, у другој половини XX века долази до масовних 

туристичких кретања. Управо је то даваоце услуга и организаторе туристичких путовања 

навело на истраживања у вези са одредиштима туристичких путовања. Тако је настала 

теорија туристичке дестинације.  

Да би се неко место назвало туристичким, мора да поседује атрактивна својства 

сопствених ресурса, као и различите капацитете за задовољавање потреба и жеља туриста. 

Туристичка дестинација нема трајне, тј. чврсте границе, већ се оне прилагођавају жељама 

и  интересима туриста. Читаве земље, поједини региони, мања туристичка места могу се 

назвати туристичком дестинацијом.  

У погледу дефинисања појма „туристичка дестинација“ није постигнута сагласност. 

Међутим елементи који утичу на дефинисање туристичке дестинације могу се представити 

на следећи начин: 
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Шема бр.1 - Сасатавни делови туристичкје дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С., Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 2009. стр.186 

 

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

дестинацију као „ комплекс различитих рекреативних и друштвених садржаја који се 

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

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

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

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

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

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

туристичким областима, праве разлику између регија, са једне стране и дестинација, са 
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друге стране, које превасходно третирају као просторне јединице за развој туризма на 

локалном/општинском нивоу.
11 

Конвенција UN WTO (Светска туристичка организација) дефинише туристичку 

дестинацију као „значајно место које се посећује током путовања“ Разликује три основне 

врсте  туристичких дестинација: удаљену, главну и мотивишућу. Удаљена туристичка 

дестинација је најудаљеније место у односу на место сталног боравка туристе; главна 

дестинација је место где је туриста провео највише времена; мотивишућа дестинација је 

место које посетилац сматра примарним циљем посете.
12 

 

4.1. Традиционални и савремени концепт туристичке дестинације 

 

 Исходиште туристичке дестинације лежи у самом појму туристичког места. Она су 

у релативно дугом историјском периоду својим садржајима и атрактивностима 

задовољавали различите потребе туриста, истовремено обезбеђујући егзистенцију 

домоцилном становништву. Са порастом економског значаја туристичке потрошње, која је 

имала огроман утицај на развој свести о потреби стимулисања и подстицаја туристичких 

путовања настала су туристичка места. Резултат овога било је појачано инвестирање у 

капацитет и садржаје неопходне за долазак и боравак туриста. На обалама Медитерана у 

другој половини XIX века настала су прва туристичка места. Након тога и прва планинска 

места у области Алпа. 

 По традиционалном концепту дестинације као туристичког места, државни органи 

су акценат стављали на економске ефекте туризма, који се огледао у остваривању девизног 

прилива, повећању пореских прихода, повећању запослености, поспешивању регионалног 

развоја. Међутим,  временом се њихови интереси проширују и фокусирају на хетерогене 

утицаје туризма на локалну средину и сагледавање визије будућег развоја туризма, 

усклађене са интересима локалне заједнице. По овом традиционалном схватању, 

                                                           
11

 Чомић, Ћ., Јовић, Г.С., Поповић, И.Б., Основе туризма, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2008, 

стр.119. 

12
 Ћосић, М., Економски аспекти туризма, Висока тристичка школа струковних студија, Београд, 2013, 

стр.167. 
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туристичке дестинације се идентификују са местима и областима одређеним 

административним границама, на чије формирање су утицали власнички односи, начин 

коришћења земљишта, геолошке и морфолошке карактеристике датог простора, као и 

важни политички догађаји.
13

 

 Насупрот традиционалном схватању туристичке дестинације, савремен приступ 

полази од дестинације као просторне области коју посећују и користе туристи, независно 

од њених административних граница. Тржиште одређује границе туристичке дестинације, 

јер су оне резултат тржишне прихваћености и валоризације одређене дестинације. У 

складу са овим, све су интезивнији покушаји физионисања и комбиновања туристичке 

понуде између суседних градова, регија или држава, који често могу бити и велики 

конкуренти на туристичком тржишту. На овакав начин подстичу се регионална и 

међународна туристичка кретања. 

 Из савременог концепта туристичке дестинације, који се битно разликује од 

традиционалног схватања дестинације као туристичког места, проистиче и савремено 

тумачење туристичке дестинације, по коме: туристичка дестинација подразумева тржишно 

прилагођену просторну област са оптимално усклађеним системом елемената и функција, 

која развојем важних и доминантних способности свесно ствара услове путем којих ће, у 

односу на конкуренцију, дугорочно постизати добре туристичке резултате.
14

 

 

4.2. Елементи туристичке дестинације 

 

 Постоје различита мишљења и ставови о томе који су основни елементи туристичке 

дестинације. Међутим на шта треба обратити пажњу, јесте сам производ туристичке 

дестинације. Он мора бити интегралан, са могућношћу да задовољи различите потребе 

туриста. Већина аутора се слаже да је реч о комбинацији различитих материјалних и 

                                                           
13

 Група аутора, Основе туризма-интегрално-феноменолошки приступ, Туристичка штампа, Београд, 2005, 

стр.215. 
14

 Група аутора, Основе туризма-интегрално-феноменолошки приступ, Туристичка штампа, Београд, 2005, 

стр.217 
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нематеријалних елемената, односно природних и друштвених елемената, од којих су неки 

фиксни, а други варијабилни. 

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

а) фиксне и 

            б) варијабилне.  

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

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

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

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

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

здравствени центри, туристички бирои и др.). 

Варијабилни елементи туристичке дестинације су они елементи који се могу 

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

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

се у томе што употребне туристичке вредности дестинације могу добити прометну 

туристичку вредност и валоризацију на туристичком тржишту. 

Krippendorf разликује изворне и изведене елементе понуде туристичких 

дестинација.  

А) Изворним елементима припадају: 

 - Производни елементи који подразумевају географски положај, вегетацију, климу 

и сл.;  

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

гостољубивост, фолклор, култура, привреда, политика); 

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

комунална опремљеност); 

 Б) У изведене спадају: 
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 - Туристичка опремљеност дестинације (туристички капацитети и специфични 

инфраструктурни садржаји за потребе развоја туризма, организационе активности, 

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

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

за промену изведених потребан краћи временски период (изградња и уређење 

инфраструктурних садржаја).
15 

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

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

конститутивне елементе туристичких дестинација:  

- атрактивни; 

- функционални; 

- материјални и  

- организациони. 

Атрактивни елементи су објекти и делови простора (природни и антропогени 

туристички мотиви) који имају употребну вредност, јер својим особинама могу да 

задовољавају туристичке потребе.  

Функционални елементи су развојне форме и облици туристичког промета 

(рекреативни, културни, планински, приморски, манифестациони, екскурзијски туризам).  

Материјални елементи обухватају различите врсте услуга у туристичком промету, 

обликујући материјалну базу промета на којој се заснива туристичко привређивање у 

дестинацији.  

Организациони елементи представљају систем мера за оптималан развој и 

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

информативна и водичка служба, промотивне активности).
16

 

                                                           
15

 Јовичић, Д., Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд, 2002. 
16

 Јовичић, Д,. Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, 2009.,стр.208. 
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Према Роџеру Картеру, дестинацијског менаџера, Светске туристичке организације 

(WTO), туристичку дестинацију чине шест основних елемената: 

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

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

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

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

смештај, угоститељство, трговина и др. 

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

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

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

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

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

ствара годинама, деценијама, а може се срушити у трену 

- Цена - важан аспект конкурентности дестинације. 

- Људски ресурс - можемо рећи да ни у једној другој делатности значај кадрова није 

толико велики као што је у туризму.  

 

4.3. Атракције као кључни елемент туристичке дестинације 

 

Један од кључних елемената туристичке дестинације је атракција. Одлука о 

туристичком кретању доноси се ако на датом географском простору са одређеним 

природним или културним ресурсима постоје могућности задовољења одређених 

човекових потреба. Поред тога, битно је да су ти ресурси атрактивни као атракција, и да 

потенцијални туриста има о њима сазнање. 



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

47 
 

Атрактивност туристичке дестинације одражава осећања, веровања и ставове које 

појединац има о могућностима дестинације у задовољењу специфичних туристичких 

потреба.
17

 

Једну од бољих дефиниција туристичке атракције као кључни елемент туристичке 

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

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

или централни елемент и маркер или информативни елемент. Туристичка атракција 

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

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

систему“.
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Добре, Р.,Русковић, Ж.П., Чивљак, М.,Менаџмент туристичке дестинације-скрипта, Висока школа за 

    туристички менаџмент, Шибеник, 2004, стр.12. 
18

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.37. 
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Шема бр.2  - Систем туристичке атракције
 

          

                          

    

 

 

Информације одговора на 

потребе/жеље, мотивише и 

утиче на очекивања 

 

 

Одлука о путовању Особу потискују сопствена  

                                                                                                                     мотивација да од нуклеуса 

                                                                                                                     тражи жељену сатисфакцију 

Други каузалини 

Услов за путовање 

(време, новац, итд.) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

се на нуклеус дестинације. 

Особа са 

туристичким 

потребама 

Емитивни 

карактер 

Транзитни 

маркер 

Нуклеус Суседни 

маркер 
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4.4. Типологија туристичке дестинације 

 

Према туристичком промету и интересовању туриста, издвајају се четири основна 

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

1) приморске; 

2) планинске; 

3) бањске; 

4) градске. 

Приморске дестинације су најмасовнији вид мотивских туристичких кретања. 

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

просторна развијеност. 

Планинске дестинације су најмасовнији вид континенталних туристичких кретања. 

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

туристичке сезоне; захтевају велики ниво разуђености. 

Бањске дестинације у историји имају најдужу традицију. Још су Римљани 

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

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

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

здравствена – терапеутска и рекреативна функција и др. 

Градске дестинације се одликују културним мотивима привлачности, као што су 

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

пословање током целе године; кратки боравци; најравномернија расподела туристичког 

промета; конгресни туризам - један од главних праваца будућег развоја. 
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Табела бр.8 - Типологија туристичке дестинације 

Тип дестинације Карактеристике развоја туризма Могућности развоја туризма 

Континент 

као 

дестинација 

- Природне 

- Религиозне 

- Популационе 

- Природни ресурси 

- Старе цивилизације 

- Популациона хетерогеност 

Држава  

као 

дестинација 

- Градске 

- Планинске 

- Бањске 

- Мегаполиси 

- Националне институције 

- Национални паркови 

Острво  

као 

дестинација 

- Природне 

- Естетске 

- Амбијенталне 

- Вулканске купе 

- Свети водопади 

- Видиковци 

Регија као 

Дестинација 

- Географске 

- Економске 

- Специфичан простор 

- Природни мотиви 

- Антропогени мотиви 

- Изграђени туристички објекти 

Град као  

Дестинација 

- Културне 

- Религиозне 

- Историјске 

- Историјски споменици 

- Културне институције 

- Спортски терени 

Пословна  

Дестинација 

- Конгресни центри 

- Пословни центри 

- Економске карактеристике 

- Пословне институције 

- Угоститељски капацитети 

- Смептајни капацитети 

Купалишна 

Дестинација 

- Плаже и спорт на води 

- Спортске активности 

- Манифестационе активности 

- Природни ресурси 

- Изграђени објекти 

- Уређене плаже 

Планинска  

Дестинација 

- Планински спортови 

- Шетње, трекинг 

- Планинарење 

- Природни ресурси 

- Изграђена инфраструктура 

- Амбијенталне целине 

Рурална  

Дестинација 

- Фармерски послови 

- Рукотворине 

- Рекреације 

- Природно окружење 

- Етно карактеристике 

- Гастрономија 

Ексклузивна  

Дестинација 

- Специфични мотиви (природни, 

антропогени и религиозни) 

- Уникатност простора 

- Уникатност реликта 

- Уникатност ексклузиве 

Културно-  

историјска  

дестинација 

- Култура 

- Историја 

- Религија 

- Антропогени мотиви 

- Сакралне грађевине 

- Спомен - обележја 

Бањска  

Дестинација 

- Лечење 

- Опоравак 

- Одмор 

- Лековити извори 

- Климатско место 

- Паркови 

 

Извор: Проф.др.С. Миленковић, Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 2009. 

стр.187 

У складу са тим, туристичка дестинација се дефинише као „географска јединица 

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

метрополу, покрајину или регију, острво, државу или континент“.
19

 

Када говоримо о бањи као туристичкој дестинацији и њеним туристичким 

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

                                                           
19

 Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевац, Економски факултет, 2009, стр.188. 
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у савременим условима, како би избегле нееластичност туристичке понуде, развијају 

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

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

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

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

који се заснива на огромном богатству термоминералних вода и антропогених вредности 

(Херкуламе у Румунији, Пјатигорск у Русији). 

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

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

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

туристичких потреба учесника путовања из пословних разлога. Овакав облик туристичких 

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

 

4.5. Развојни процес туристичке дестинације 

 

Развој туризма је врло често повезан са развојем туристичке дестинације, посебно 

појединим локалитетима. Они су се значајније развијали развојем комуникацијских 

средстава. Као последицу тога имамо масовност туристичких група, веома хетерогених 

потреба. Туристичке дестинације су динамичне, које своју понуду мењају и прилагођавају 

потребама туриста. 

Савремено схватање дестинације укључује и појам животног циклуса према којем 

она има свој век по одређеним фазама. Под животним циклусом туристичке дестинације, 

подразумевају се фазе кроз које она пролази, од увођења на туристичко тржиште до 

раздобља у којем је још увек економски сврсисходно њено задржавање на тржишту. 

R.W. Butler је дао најшире прихваћен приступ животног циклуса туристичке 

дестинације.  Према његовом моделу туристичке дестинације пролазе кроз циклус који се 

састоји од шест основних фаза: 

 1)  истраживање; 
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 2) укључивање/учешће; 

 3) развој; 

 4) консолидација; 

5) стагнација; 

6) опадање, подмлађивање или конверзија. 

Слика бр.6 - Модел еволуционог циклуса туристичке дестинације 

 

Извор: Ј. Попеску, Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, 2011. стр.46. 

 1) Фаза истраживања је прва фаза која се одликује релативно малим бројем 

посетилаца. Они су тзв.“истраживачи“ који откривају дестинацију кроз индивидуалне 

аранжмане, без учешћа туристичких агенција или других посредника. Дестинације су 

слабо приступачне, а број посетилаца ограничен због малог броја туристичких објеката и 

инфраструктуре. Сам доживљај у дестинацији није на задовољавајућем нивоу, без обзира 

што се дестинације оликују нетакнутом природом. 

 2) Фаза укључења/учешћа се одликује већим бројем туристичких посета, који су 

привучени управо због тога што је реч о новој дестинацији. Такође у овој фази настају 
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туристичке сезоне и туристичка подручја. У овој фази постоји иницијатива за обогаћивање 

туристичке понуде дестинације. Утицај развоја туризма доводи да укључивања јавног 

сектора, кроз обезбеђивања угоститељске и саобраћајне инфраструктуре. 

3) Фаза развоја одликује се велики бројем туриста у периоду главне туристичке 

сезоне који надмашују домицилно становништво. Долази до развоја туристичке 

инфраструктуре и учешће предузећа ван туристичке дестинације у развоју туризма. Због 

великог броја посетилаца долази до претераног искоришћавања простора и смањења 

квалитета услуга. Како би се очувале основе за континуирани развој потребна је 

одговарајућа политика и инвестирање од стране јавног сектора у циљу заштите ресурса. 

4) Фаза консолидације је фаза у којој се смањује стопа повећања броја посетилаца, 

иако се њихов апсолутни број и даље повећава и надмашује број становника. У 

дестинацији долази до развоја пословних туристичких центара као засебне целине, што 

укључује разноврсна туристичка и остала предузећа. Истичу се локални напори у циљу 

продужења сезоне. 

5) Фаза стагнације  је фаза где дестинација губи на атрактивности, што изискује 

веће напоре да би се број туриста задржао. Јавља се честа промена власништва над 

објектима и ретка изградња нових објеката. Дестинација више није у моди, без обзира на 

препознатљив имиџ. 

6) Фаза опадања, подмлађивања или конверзије. У фази пропадања дестинација има 

веома тешке еколошке, социјалне и економске проблеме. Долази до опадања броја 

посетилаца, смањења тржишта дестинације, тако да она није способна за борбу са 

конкурентима. Након фазе опадања, следи фаза подмлађивања, која укључује ново 

тржиште, нове атрактивности, нове дистибуцијске канале, увођење нових природних 

ресурса, алтернативних облика туризма и слично.  
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4.6. Интересне групе у развоју туристичких дестинација 

 

Развој туристичке дестинације изискује учествовање више специфичних група 

актера, које називамо интересним групама. Интересне групе су сви учесници који су 

укључени или улажу у развој туристичке дестинације, који имају интереса од тога.  

Главни учесници у развоју туристичке дестинације могу се посматрати у оквиру пет 

група: 

1) Локално становништво - оно које живи и ради у дестинацији, и тиме обезбеђује 

локалне ресурсе за посетиоце; 

2)  Посетиоци/туристи - користе производе у оквиру туристичке дестинације ради 

задовољења својих потреба; 

3) Туристичка привреда - у циљу остваривања својих економских ефеката, 

заинтересована је за развој туризма у туристичкој дестинацији. У оквиру туристичке 

привреде разликујемо два дела. Први део туристичке привреде је у власништву појединаца 

или група из саме туристичке дестинације (нпр. мања предузећа). Други део је у 

власништву група ван туристичке дестинације (веће компаније великог капитала); 

4)  Јавни сектор - има важну улогу у развоју туристичке дестинације. Кроз туризам 

утиче на повећање запослености, повећању укупних прихода и подстицање регионалног 

развоја; 

5) Остали учесници - различите невладине организације, привредне и друге 

интересне групе на локалном, регионалном и националном нивоу. 
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Слика бр.7 - Однос између основних учесника у развоју туристичке дестинације 

 

Извор: Ј. Попеску, Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. стр. 54. 

 

Овај модел приказује односе између основних учесника у туристичкој дестинацији. 

Указује на њихову међузависност, и чињеницу да сваки од учесника може утицати на 

остале било позитивно или негативно. Основни циљ је смањити негативне и повећати 

позитивне утицаје. 

 

4.7. Oсновне  карактеристике туристичких дестинација 

 

Дестинације су међусобно веома различите. Та различитост се пре свега огледа у 

просторном оквиру који оне обухватају, тј. према типу и нивоу којем припадају. Већина 

дестинација без обзира на обим разлика по било ком критеријуму поседују извесне 

заједничке карактеристике:
20 

-  Дестинације су специфична мешавина основних компонената/елемената; 

- Дестинације представљају културне вредности, односно имају културну 

привлачност; 

                                                           
20

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр. 39. 
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- Дестинације су „неодољиве“ што значи да се туристички производ ствара на месту 

на којем се и троши; 

- Дестинације не користе само туристи већ оне могу бити коришћене и од стране 

осталих група, односно дестинације су објект вишеструког коришћења.  

За туристе дестинације су атрактивна места, које су вредна улагања времена и 

финансијских средстава, како би их они сами посетили и уживали у њима. Данас када на 

туристичком тржишту имамо велики број туристичких дестинација, где поред њих долази 

до стварања нових дестинација, постоји стална претња дестинацијама да могу бити 

угрожене на тржишту. Да би се избего овај проблем и привукла већа пажња одређене 

дестинације, тежи се постизању диференцирања дестинације у односу на остале, односно 

истицању јединствених предности које дестинација поседује.  

Елементе туристичке дестинације поред туриста могу користити и локални 

становници. У зависности од степена коришћења ових елемената разликују се објекти и 

услуге које користи само домаће становништво, објекти и услуге које користе само 

туристи, и они објекти и услуге које могу користити и туристи и домицилно 

становништво. Обим коришћења зависиће од туристичке сезоне одређене туристичке 

дестинације. 

 

4.8. Обележја туристичке дестинације као економске категорије 

 

Туристичка дестинација, као економска категорија, у својој основи полази од 

циљних функција развоја туризма, и то:
21 

- задовољења свих преференција туристичких потрошача; 

- сталног задржавања квалитета природних и антропогених вредности на нивоу 

њихове тржишне конкурентности;  

                                                           
21

 Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевац, Економски факултет, 2009, стр.192. 



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

57 
 

- градње и развоја туристичких капацитета, у складу са расположивим 

инвестицијама, циљевама економске политике државе, развоја потребних кадрова за свако 

место у стварању и реализацији туристичке понуде; 

- сталног раста и развоја стабилности дестинације у динамичком систему 

туристичког развоја.  

Обликовање туристичке дестинације у складу са кретањем на међународном 

туристичком тржишту и развојем националних економија укључује два параметра при 

анализи самог обликовања. Први параметар је идентификација и утврђивање реалног 

стања расположивих фактора туристичке понуде. Међутим потребно је утврдити њихов 

однос са конкурентима, неконкурентима и новим дестинација. Овај параметар је од велике 

важности, јер утврђује када је посматрана дестинација допунски, односно комплементарни 

део већих, развијених дестинација, а када она може бити основни носилац туристучке 

понуде. Други параметар се односи на повезивање истих или сличних елемената 

туристичке понуде у више дестинација. Типичан пример јесте међународна река Дунав, на 

којој леже четири престонице: Београд, Будимпешта, Братислава и Беч. Сарадња четири 

држава, у којима се налазе споменути градови имаће велики значај у повећању 

туристичког промета и стварања јединственог и квалитетнијег производа великог 

европског значаја.  

У савременој теорији и пракси појављују се различита схватања туристичке 

дестинације. Због тога се полази од прве специфичности саме дестинације, која означава 

географску област у којој туристи задовољавајући своје потребе, постижу пуни доживљај 

одмора, рекреације, забаве, тј. њен капацитет туристичке издржљивости омогућава да она 

постане у правом смислу економска категорија. У вези са тим Ritchie и Crouch разликују 

неколико комплексних типова туристичких дестинација, који могу у хијерархијској 

лествици квалитета да нађу своја места:
22 

- макро туристички регион - сједињује исте или сличне природне и антропогене 

вредности, без обавеза да туристички производ буде целовит, односно истоветан. То 

захтева прецизне међународне уговоре између држава у којима се налази макрорегион, 

                                                           
22

 Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевац, Економски факултет, 2009, стр.193. 
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поштовање норматива и закона светских туристичких асоцијација, удружења, 

организација, као и повезане саобраћајне коридоре истих или сличних квалитета; 

- државу као туристичку дестинацију, са заокруженим карактеристикама особина 

нације, али са расплињујућим карактером туристичког тржишта; 

- провинција или шира административна област као дестинација своје 

специфичности налази у заокруженој организационој политици, тако да ствара повезаност 

елемената туристичке понуде са истим националним, етнографским, географским и 

политичким карактеристикама;  

- региони са чисто локалним особинама народа и њихових туристичких 

атрактивности; 

- дестинација као град обухвата не само градско насеље, већ и комплетну 

гравитациону зону која утиче на формирање туристичке понуде; 

- уникалне делове светске природне и антропогене баштине, које дестинацију 

обликују на највиши ниво савременог туризма, и то претежно елитног, еко и образовног 

туризма. 

5. Управљање маркетингом туристичке дестинације 

 

Од велике је важности да се туристичка дестинација широкој јавности и 

потенцијалним туристима промовише на правилан начин. Управљањем маркетингом стичу 

се многе користи за туристичку дестинацију, неке од њих су боља конкурентност на 

туристичком тржишту, упознавање са жељама и потребама туриста и друго. Да би туристе 

привукла одређена дестинација, битну улогу данас има маркетинг.  

Управљање је континуиран процес којим се усмерава пословна активност. У тим 

оквирима стратегијско управљање је новији концепт који укључује стратегијско 

планирање и стратегијску акцију. Маркетинг стратегија дестинације специфицира 
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дугорочне циљеве и смернице, утврђујући могућности и оквир деловања који је потребан 

да би се они и остварили  (Foster, 1985.).
23

 

Шема бр.3 - Концептуални оквир за маркетинг менаџмент туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Проф.др О.Бакић, Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010 .стр.78 

 

Управљати туризмом на нивоу места, регије или шире географске целине изискује 

фокусираност на већи број фактора и одређену систематичност у редоследу потеза. Све 

                                                           
23

 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Educons, Сремска Каменица, 2009, 

стр.101. 
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ово је неопходно ради утврђивања одговарајуће маркетинг стратегије, тактике и структуре 

које ће допринети остварењу постављених маркетинг циљева сваке конкретне туристичке 

дестинације.  

Први корак у маркетинг менаџменту туристичке дестинације је ситуациона анализа. 

Она се састоји из анализе макро окружења, тржишта, конкуренције и интерног окружења. 

Овде су промене турбулентне, честе, динамичне, непредвидиве, различитог интезитета и 

слично. 

Макро окружење обухвата бројне трендове, тенденције, промене у политичком, 

социо - културном, економском и демографском окружењу. Можемо рећи да данас велики 

број фактора утичу на понашање туристичке тражње. Неке од њих су смањење годишњег 

одмора, пораст цене горива, намирница, боравишних такси, промена структуре фамилије 

због честих развода бракова, повећан раст старог становништва и друго. 

Анализа тржишта и конкуренције требало би да да одговор на велики број питања 

битна за саму туристичку дестинацију. Неких од тих питања су: Одакле туристи долазе? У 

које дестинације путују и колико дуго бораве? Када путују? Ко су наши потрошачи? и 

слично. 

Преглед интерних ресурса такође треба да пружи одговоре на питања везаних за 

утврђивање сопствених компаративних предности у домену атрактивног, комуникативног 

и рецептивног фактора. Данас често је у употреби SWOT анализа (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats - снаге, слабости, прилике, претње). То је техника стратегијског 

менаџмента, путем које се уочавају стратегијски избори довођењем у везу снага и слабости 

са шансама и претњама из окружења, и то за сваки од поменута три домена. 

Формулисање мисије, циљева и смерница је други по реду корак, без којих нема ни 

правих одлука у вези стратешких избора и дизајнирања одговорности. Мисија је сврха 

дестинације коју она жели постићи развојем туризма и она мора да буде реална, да 

мотивише и мора бити различита од конкурената. Циљ је главни фактор који туристичка 

дестинација истиче у својој дугорочној сврси развоја туризма, док смерница представља 

пут до постављених циљева и детаљније разрађен циљ. Тешко је установити један циљ за 

сва времена у условима који су неизвесни и турбулентни. Раст и развој дестинације на 
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туристичком тржишту, као и њен опстанак, зависи од успеха дефинисања таквих циљева 

који ће се увек извлачити из ситуационе анализе. 

Следећи корак у маркетинг менаџменту туристичке дестинације је формулисање 

глобалних стратегија. Три најчешће коришћене глобалне стратегије у туристичкој 

индустрији су: 

- Стратегија сегментације туристичког тржишта; 

- Стратегија диференцирања туристичког производа; 

- Стратегија профилисања имиџа. 

Прва стратегија, сегментације туристичког тржишта је корисна из великог броја 

разлога. Неки од тих разлога су: јер је туристичко тржиште састављено из великог броја 

потрошача чији се чланови разликују, они се на тржишту могу груписати у хомогене 

сегменте унутар групе, а хетерогене међусобно, где ће конкурети те сегменте лакше 

пласирати на туристичком тржишту и доћи ће до развоја производа који ће задовољавати 

специфичне захтеве унапред утврђеног сегмента. 

Стратегијом диференцирања се утиче на тражњу, а сегментацијом дестинација 

прилагођава тражња, па због тога треба ове две стратегије примењивати паралелно. 

Диференцирање дестинацијског производа врши се у свим елементима, атрактивности, 

приступачности и услова за боравак. 

Стратегијом профилисања имиџа туристичких дестинација тежи се да се што боље 

позиционира у свест потрошача. Овде је веома битна стална процена имиџа, јер она игра 

изузетну улогу у фази одлуке туриста за преузимање путовања у одређену дестинацију. 

Након што се утврде циљеви пословања и дефинишу тржишни сегменти, следећи 

корак је формирање одговарајуће комбинације маркетинг mix-а. У туризму он се увек 

посматра на два нивоа: микро и макро ниво. У првом случају реч је о инструментима 

тржишног наступа, где спадају производ, цена, промоција и канали продаје. Они се односе 

на нивоу предузећа туристичке и друге привреде, док у другом случају ови инструменти се 
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посматрају на различитим нивоима управљања у туризму. Комбинацијом ових 

инструмената постиже се циљ и сам успех туристичке дестинације.  

 

Шема бр. 4 - Инструменти маркетинг микса туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Проф.др О.Бакић, Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010. стр.83 

 

Након стратегије следи структура, где је потребно установити такав облик, који ће 

на најбољи могући начин обезбедити основни задатак, односно усклађивање и 

координацију бројних и различитих делова туристичке понуде. Она ће поред тога бринути 

о очувању и унапређењу природне, друштвене и друге атрактивности у складу са 

хармоничним развојем конкретног туристичког простора. Овде се истиче Национална 

туристичка организација (NTO), преко које се успешно може управљати туристичком 

дестинацијом. 

Контрола представља последњи корак у маркетинг менаџменту туристичке 

дестинације. Она се мора поставити на основе континуалног функционисања. Девијације 

се морају на време исправљати, било да је реч о погрешно дефинисаном окружењу, 

замагљеној мисији и циљевима, било да је реч о лошем избору код стратегијских 
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алтернатива. Отуда, потребно је обезбедити екстерно и интерно колање информација. 

Најгора је реакција “post festum“, па се и за дестинацију сугерише „feed-forward”, 

контрола, тј. контрола унапред у смислу откривања нежељених поремећаја у самом избору 

и спровођењу стратегије и благовремено реаговање. Закаснеле реакције менаџера 

туристичке дестинације у свакој фази процеса маркетинг менаџмента дерогираће имиџ 

дестинације па се у крајњем, може десити да не буде поновљене куповине, тј. да се у 

будућим преференцијама потрошача конкретна дестинација види као непожељна.
24 

 

6. Теоријски оквир конкурентности туристичке дестинације 

 

6.1. Концепт конкурентности 

 

Појам конкурентности, и његово увођење у литературу датира од времена Адама 

Смита. Конкурентност као појава може се јавити у свим привредним и друштвеним 

сферама, и као таква представља опште прихваћен концепт. Напредак, унапређење или 

побољшање постојеће позиције, у коме се привредни субјект налази, јесте резултат или 

последица саме конкурентности. Она се може сматрати и као међусобно надметање, које 

утиче на подизање квалитета  на виши ниво, као и унапређење и одрживост положаја на 

тржишту. Реч конкурентност, произилази из еглеског  израза to compet. Израз  је изведен 

из латинске речи competere, што изворно значи „тежити или борити се за“. 

Једну од дефиниција дао је Светски економски форум. Он посматра  конкурентност 

као „скуп институција, политика и фактора, који одређују ниво продуктивности једне 

земље“. Из дефиниције произилази да продуктивност подразумева одрживи ниво 

просперитета што даље указује на конкурентну привреду која може да произведе виши 

ниво прихода за своје грађане. Према Светском економском форуму конкурентност је и 

„способност државе да достигне трајно високи раст БДП-а по броју становника“.  

                                                           
24

 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010, стр.84. 
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Ritchie и Crouch такође издвајају и дефиницију WTO која истиче да је 

конкурентност „способност једне земље или компаније да пропорционално генерише више 

богатства него конкуренти на светском тржишту“.  

Ritchie и Crouch анализирајући приступ дефинисања конкурентности, као и 

конфликтна објашњења Portera дефинишу „основне теоријске и управљачке димензије 

унутар јасног оквира“. Из њега, за разумевање конкурентности издвајају елементе и нивое 

конкурентности, дефинишући на тај начин три најважнија нивоа конкурентности:  

- конкурентност на нивоу предузећа; 

- конкурентност националне привреде; 

- конкурентност националне економије.  

Табела бр. 9 -  Елементи и нивои конкурентности према Ritchie-у и Crouch-у 

Елементи 

Конкурентности 

 Ниво     конкурентности  

 Предузеће Националне привредне гране Националне економије 

Структура Конкуренција; 

Сурогати 

Производа/услуга; 

Нови субјекти; 

Добављачи; 

Купци 

 

Стање фактора производње; 

Стање фактора тражње; 

Потпомажући и 

комплементарни сектори; 

Стратегија, структура и 

надметање привредних 

предузећа; 

Могућности (шансе); 

Држава; 

Наука и технологија; 

Људи; 

Држава; 

Менаџмент; 

Инфраструктура; 

Финансије; 

Интернационализација; 

Снага домаће технологије; 

Подручје Циљна тржишта Ресурси 

Глобално тржиште 

Радна места 

Стране инвестиције 

Трговина 

Интереси Тржишни удео; 

Профитабилност; 

Опстанак на тржишту 

Поштовање јавних правила; 

Углед; 

Привредна снага, напредак и 

раст; 

Међународни утицај 

Економски просперитет; 

Квалитет живота 

Инструменти/алати Производи и услуге; 

Стратегија предузећа; 

Истраживање тржишта; 

Анализа конкуренције 

 

Политички лоби; 

Привредна удружења; 

Стратегијске алијансе; 

Привредна политика; 

Заједничке промоције; 

Маркетиншки надлежни 

органи; 

Конзорцијуми; 

Међународни трговински 

споразуми; 

Иновација и 

предузетништво; 

Образовање и обука; 

Унапређење 

продуктивности; 

Инвестиције; 

Економска политика; 

Национална култура; 

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.65. 
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Из табеле се може закључити да се конкурентност предузећа, националне 

привредне гране и националне економије огледа у конкурентској борби, која се води на 

конретном подручју, да би се остварили одређени циљеви, уз коришћење неопходних 

инструмената и алата. 

Можемо рећи да не постоји генерална и свеобухватна дефиниција конкурентности, 

која је широко прихваћена. Комплексност дефиниције произилази из тога што је у 

прошлости постојао велики број еволутивних мисли о концепту конкурентности, 

последица тога је непостојање опште прихваћене теорије.  

Имајући у виду да је туризам сложена друштвено - економска активност, под 

конкурентношћу туристичке дестинације може се сматрати њена способност да повећа 

туристичку потрошњу, да привлачи значајно више туриста обезбеђујући им искуства која 

их задовољавају и која се памте и да истовремено то чини на профитабилан начин уз 

побољшавање благостања становника дестинације и чување природних блага дестинације 

за будуће генерације.
25

 

 

6.2. Значај конкурентности туристичке дестинације 

 

6.2.1. Конкурентност у туризму и конкурентност туристичке дестинације 

 

Не постоји само једна туристичка дестинација. Чим постоји више од једне 

дестинације, јавља се конкурентски однос између њих. Свака туристичка дестинација мора 

да се суочи са истим или сличним дестинацијама у свом окружењу, на које гледа као своје 

конкуренте. 

Туризам  представља део услужног сектора. Сходно томе, конкурентност у сектору 

туризма огледа се у способност туризма да одговори на специфичне захтеве потрошача, 

док се конкурентност туристичке дестинације огледа у њеној способности да привуче 

потрошаче, пружи им квалитетне и атрактивне туристичке услуге и тиме стекне тржишни 

                                                           
25

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.66. 
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удео на домаћем и иностраном тржишту, водећи рачуна о коришћену ресурса на одржив 

начин. 

Основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације су: 

 1) Опасност од нових туристичких дестинација; 

 2) Опасност од супститута саставних делова туристичког производа; 

 3) „Енергија“ туристичке тражње; 

 4) „Енергија“ туристичке понуде; 

  5) Конкуренција међу дестинацијама. 

Шема бр. 5 - Основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, Крагујевац, 

2009. стр.195 

1) Опасност од нових туристичких дестинација, може да буде контролисана: 

- економијом обима, 

- високим нивоом инвестиционих улагања, 

- диференцијацијом туристичког производа, 

- нелојалном конкуренцијом, 

- државном политиком, 

- задовољењем очекиваних доживљаја и др. 

Конкуренција међу 
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Да би се спречила појава нових туристичких дестинација на туристичком тржишту, 

посебно се обраћа пажња на чврсту еластичност туристичке понуде у односу на цене и 

разноврсност туристичког производа. Велика пажња поклања се новом квалитету.   

2) Опасност од супститута саставних делова туристичког производа је друга по 

реду покретачка снага конкурентности туристичке дестинације. Она се огледа у безброј 

примера. Једна од њих је да брзи возови могу да утичу на смањење коришћења авио 

превоза у интрарегионалној размени туриста. Други пример је да све више интернет 

технологије замењују традиционалну продају туристичког производа  и слично. 

3) „Енергија“ туристичке тражње се огледа у висок ниво контакта потрошача са 

понуђачима туристичког производа. Значи да потребе потрошача директно одређују обим, 

структуру и квалитет туристичке понуде сваке дестинације. 

4) „Енергија“ туристичке понуде обухвата све оне факторе који су јој битни за 

постизање одређених циљних функција. Ови фактори се односе на велике компаније, које 

контролишу већи део туристичког простора и туристичку понуду. Типичан пример тога је 

да девет највећих туристичких компанијана свету има утицај у 96 земаља света и 

контролише 70% туристичких кретања. Међу њима се налази и велики немачки троператер 

TUI. Такође саставни делови туристичког производа различито делују на реализацију 

туристичког бизниса. Ако је већи број оних туриста који се кратко задржавају у 

туристичку дестинацију, њихови трошкови су мањи, смањују се, док се трошкови 

ванпансионске и друге туристичке потрошње повећавају. У туристичкој дестинацији мора 

се водити рачуна о појави различитих опасности које смањују њену економску моћ, попут 

ратова, тероризма, непредвидиве природне појаве и сл. Типичан пример су Малдиви у 

Индијском океану које је 2004 .године погодио цунами и успорио развој туризма, као и 

пример Туниса са великим бројем терористичких напада.  

5) Конкуренција међу дестинацијама је велика, уколико је висок ниво фиксних 

трошкова, низак ниво раста туристичког сектора, високо тржишно учешће, велики број 

микроекономских учесника на тржишту, ако су велике излазне баријере са туристичког 

тржишта и ако се јавља недостатак туристичког искуства. 
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6.2.2. Облици конкурентности туристичке дестинације 

 

Конкурентност у туризму има више облика, издвајају се: 

1) Еконмска конкурентност; 

2) Политичка конкурентност; 

3) Социо - културна конкурентност; 

4) Технолошка конкурентност; 

5) Енвајронментална конкурентност. 

Ови облици конкурентности туристичке дестинације могу се посматрати у односу 

на вишедимензионалну природу фактора. Они дефинишу положај дестинације на 

туристичком тржишту. 

1) Еконмска конкурентност. Ова конкурентност се уобичајено представља помоћу 

Портеровог дијаманта конкурентности. Према њему економску конкурентност туристичке 

дестинације одређују: 

- фактори производње (богатство - природни и културно - историјски ресурси, 

капитал и инфраструктура и људски ресурси, као и цене као фактор и ефикасност 

производње). 

- фактори стања тражње (величина тржишта, структура тржишта, заштита туриста 

као потрошача, софистицирани потрошачи, потрошачи који први пут долазе у дестинацију, 

они имају велики утицај на привреду једне земље и на тражњу за одређеним 

производима/услугама). 

-  потпомажући и комплементарни сектори/активности (приступачност дестинације, 

могућност за паркинг, културни, забавни, спортски објекти, производња сувенира и 

слично). 

- стратегија, структура и надметање (услови за оснивање, организовање и 

управљање компанијама, постојање стратегијског плана развоја туризма и слично). 
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2) Политичка конкурентност може бити пресудна за одређивање туристичке 

конкурентности дестинације. На њу имају утицај како глобална/регионална 

стабилност/нестабилност, тако и политичка стабилност и снага земље као туристичке 

дестинације. 

3) Социо - културна конкурентност подразумева постојање специфичних 

друштвених и културних карактеристика дестинације. Оне својом вредношћу обезбеђују 

висок степен конкурентности на тржишту без обзира на могућу политичку нестабилност. 

Типичан пример овога јесу земље Блиског истока. Значај ових фактора туристичке 

дестинације јесу детерминанте које једну дестинацију чине изузетном, примамљивом и 

конкурентнијом од друге. 

 4) Технолошка конкурентност се огледа у примени савремених технологија. 

Посебно се истиче коришћење интернета и глобалних дистрибутивних система. 

Коришћење ових технологија је битно за мање туристичке дестинације, јер им омогућава 

широк приступ туристичком тржишту уз ниже трошкове. 

5) Енвајронментална конкурентност је облик конкурентности туристичке 

дестинације који подразумева постизање енвајроменталног интегритета туристичке 

дестинације, узимајући у обзир савремене преференције туриста. 

 

6.2.3. Детерминанте конкурентности туристичке дестинације 

 

Основне детерминанте конкурентности туристичких дестинација су: 

 - обим, структура и квалитет туристичке понуде; 

 -  обим, структура и квалитет туристичке тражње; 

- повезујуће и подржавајуће активности формирања туристичке дестинације; 

 - тржишна структура, конкурентност и организационе стратегије туристичке 

дестинације. 
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Шема бр. 6 - Основне детерминанте конкурентности туристичких дестинације 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, Крагујевац, 

2009. стр.198. 

Обим, структура и квалитет туристичке понуде зависи од базних и допунских 

стваралаца који се односе на природне атрактивности (очувани елементи изворне 

природне средине), антропогене атрактивности (традиција, култура, историјско наслеђе и 

друго), хумане ресурсе (вештина и креативност, квалитет знања, ниво образовања 

локалног становништва, култура туриста и запослени у туризам), и капиталне и 

инфраструктурне ресурсе (саобраћајна инфраструктура, смештајни капацитети и друго).  

Обим, структура и квалитет туристичке тражње зависе од величине и просторне 

диверсификације туристичког тржишта и саме структуре тог тржишта. Овде се пре свега 

мисли на издвајање прецизних сегментних група потрошача (нпр. екотуристи, 

истраживачи, авантуристи, пословни људи и други), ниво туристичке културе потрошача, 

заштита туриста у складу са усвојеним међународним прописима, позиције туристичке 

дестинације на промењивим и растућим тржиштима и друго. 

Тржишна структура 

конкурентности и 

организационе стратегије 

Дестинација Стање понуде Стање тражње 

Повезане и подржавајуће 

активности 

Развојне 

шансе 

Улога 

државе 
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Повезујуће и подржавајуће активности формирања туристичке дестинације. Ове 

активности обухватају приступачност саме дестинације, различите видове активности у 

животној средини, исхрану и моду, шопинг, конкурентски производи који долазе из 

других дестинација  и друго.  

Тржишна структура, конкурентност и организационе стратегије туристичке 

дестинације су четврта детерминанта конкурентности туристичке дестинације, али не и 

мање важне од претходне три детерминанте. Оне обухватају стратегијско планирање 

туризма у дестинацијама, организацију туристичке дестинације, маркетинг дестинације, 

партнерске односе између јавног и приватног сектора, квалитет управљања дестинацијом, 

изградња имиџа и друго. 

 

6.2.4. Индикатори конкурентности туристичке дестинације 

 

Индикатори конкурентности туристичке дестинације морају поседовати одређене 

особине како би били коришћени у оквир анализе конкретне појаве. Морају бити 

једноставни за разумевање, добро постављени, како би на најбољи начин пружили основе 

за доношење оцене о анализираном проблему, такође морају бити поуздани. Показатељи 

конкурентности се могу сврстати у две основне групе:
26 

1) Објективни индикатори конкурентности -  њихова основна карактеристика је да 

се могу изразити бројкама, и 

2) Субјективни индикатори конкурентности - они су везани за опажања туриста 

Ослањајући се на ову поделу индикатора, Dwyer и C. Kim су представили сет 

индикатора од којих су основни: 

1)   Наслеђени ресурси (природни и култура/наслеђе); 

2) Створени ресурси (туристичка инфраструктура, скуп активности, забава, 

специјални догађаји/фестивали); 

                                                           
26

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.79. 
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3) Потпомажући фактори (општа инфраструктура, квалитет услуга, приступачност 

дестинације, гостопримство и тржишне везе); 

4) Управљање дестинацијом (дестинацијска менаџмент организација, дестинацијски 

маркетинг менаџмент, политика, планирање и развој дестинације, развој људских ресурса 

и управљање животном средином); 

5) Ситуациона анализа (конкурентско - микро окружење, локација дестинације, 

глобално - макро окружење, ценовна конкурентност, безбедност и фактори тражње); 

6) Индикатори тржишног наступа (статистика посетилаца/туриста (број), 

статистика посетилаца/туриста (потрошња), допринос туризма економији, индикатори 

економског напретка, инвестиције у туризам, индекси ценовне конкурентности и подршка 

државе туризму). 

 

6.3. Компаративна и конкурентска предност туристичке дестинације 

 

Компаративна предност туристичке дестинације на туристичком тржишту заснива 

се на теорији комаративних предности. Према овој теорији компаративна предност 

туристичке дестинације сврставамо у две групе: егзогене и ендогене компаративне 

предности. У прве спадају изворни ресурси туристичке дестинације (природни, културно-

историјски ресурси, капитал, инвестиције као предуслов за раст и развој инфраструктуре и 

туристичке супраструктуре). У другу групу, ендогене компаративне предности спадају 

људски ресурси и ресурси знања, технолошке иновације. 

 Porter је 1990. године користећи поделу фактора производње издвојио пет 

категорија компаративне конкурентности туристичке дестинације: 

- људски ресурси, 

- природни ресурси, 

- капитал, 
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- туристичка инфраструктура и супраструктура, 

- културно- историјски ресурси. 

Људски ресурси. Развој туризма у туристичкој дестинацији зависи од туристичких 

ресурса, али и од образовних кадрова који поседују знања за валоризацију тих ресурса. 

Трошкови људских ресурса, квалитет и кванититет од великог су значаја за постизање 

конкурентности дестинације. У земљама у развоју велики значај има тзв. know-how. 

Природни ресурси, можемо рећи да су основни предуслов за развој туризма на 

одређеном подручју. Ritchie и Crouch истичу да је разноликост природних богатства, као 

што су планине, језера, клисуре и слично, као и приступачност, оно што би туристичку 

дестинацију учинило конкурентнијом. Поред тога, велику улогу има клима, положај, као и 

близина емитивних центара. 

Капитал, односно улагање, један је од предуслова за развој туризма. Улагање  

подразумева инвестиције, које зависе од више фактора, где се издваја онај који се односи 

на спремност инвеститора да уложи своја финансијска средства и тиме стекне одређену 

корист. Капитал  најчешће улажу велике успешне компаније, али и средња, мала и 

породична предузећа. 

Туристичка инфраструктура и супраструктура су веома важне, не само за туристе, 

него и за локално становништво. Овде се пре свега мисли на опрему, системе, допунске 

капацитете и слично. У првом реду треба истаћи аеродроме, путеве, јавне службе 

(полиција, ватрогасна служба и слично), систем здравствене заштите и друго, где су за њен 

квалитет одговорни држава и јавна предузећа. Главна сврха супструктуре је прихват и 

задовољење потреба туриста (мотели, хостели, хотели, кампови, ресторани, тематски 

паркови и слично). 

Културно - историјски ресурси могу се наћи у физичком облику и у облику 

неопипљивог наслеђа. У физичком облику су музеји, галерије, археолошка налазишта, 

споменици и слично, док у неопипљиве облике спадају обичаји, традиција, језик, музика, 

гостопримстви и друго. Битну улогу у очувању и унапређењу ових ресурса имају државне 

институције.  
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Ресурси туристичке дестинације се мењају кроз време и самим тим се мењају и 

компаративне предности дестинације. 

Основна разлика између компаративне предности и конкурентске предности 

туристичке дестинације је у томе што се компаративна предност односи на расположиве 

ресурсе у дестинацији док се конкурентска предност изражава у способности дестинације 

да током дужег раздобља ефикасно и ефективно користи своје ресурсе, односно да 

привлачи туристе тако да повећава просперитет и опште благостање дестинације. Другим 

речима, конкурентска предност туристичке дестинације се односи на способност 

дестинације да ресурсе користи ефективно и дугорочно.
27

  

 

6.4. Мерење конкурентности туристичке дестинације 

 

Приликом мерења конкурентности туристичке дестинације, потребно је приступити 

континуираном процесу, који представља интегрисани део управљања туристичком 

дестинацијом. Због оваквог приступе веома је важно константно мерење конкурентске 

позиције туристичке дестинације, чији резултати представљају основ за циљно унапређење 

елемената конкурентности. Ти резултати приказују где се одређена туристичка 

дестинација налази у односу на друге мање или више развијене дестинације. 

На основу резултата дефинишу се циљеви дестинације које она жели да постигне, 

или се долази до констатације колико је она удаљена од остваривања тих циљева. 

Мерењем се утврђују поља у која се јављају проблеми дестинације или поља где се могу 

јавити потенцијални проблеми у остваривању дугорочне конкурентности.  

Козак истиче кванититативну и квалитативну оцену дестинацијске конкурентности. 

Квантитативна оцена се добија на основу одређених статистичких података (број 

остварених ноћења, дужина боравка, приход од туризма и слично). Насупрот 

                                                           
27

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.69. 
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кванититативне оцене, квалитативна се добија на основу мерења нивоа задовољства 

туриста, имиџа дестинације, квалитета објекта и услуга у дестинацији и друго.  

Када говоримо о мерењу положаја туристичке дестинације постоје приступи који 

праве разлику између мерења конкурентске позиције и конкурентског потенцијала. 

Мерење конкурентске позиције се мери на основу статистичких података, које указује на 

статус дестинације, на основу објективних мерења у односу на акције које су предузете и 

спроведене у прошлости. Са друге стране конкурентски потенцијал се односи на то шта 

дестинација може да постигне. Пре свега мисли се на факторе и детерминанте који могу 

утицати на конкурентност дестинације, то је тзв. ex antе концепт. Оба приступа су уско 

повезана и недељива, где је најпре потребно одредити конкурентски положај и слабости 

конкурентске позиције, затим дефинисати потенцијале развоја који имају велики утицај на 

постизање боље конкурентске позиције на тржишту. 

Битно је истаћи да постоје и приступи који дефинишу мерење атрактивности 

туристичке дестинације  у циљу дефинисања конкурентске позиције и атрактивности 

дестинације за туристе. Велики значај има један од основних елемената дестинацијског 

производа, атракције. Приликом овог мерења у однос се доводе искуство и доживљаји које 

је туриста имао или стекао током боравка у другим дестинацијама, што има велики значај 

за мерење конкурентности туристичке дестинације са аспекта туристичке тражње. 

  

 

6.4.1. Показатељи конкурентности туристичке дестинације 

 

Последњих деценија приступи мерења конкурентности туристичке дестинације 

током динамичког развоја туризма утицао је на дефинисање различитих оквира, модела и 

показатеља конкурентности туристичке дестинације на туристичком тржишту.  

Према UNWTO показатељи су сетови информација, формално изабрани за редовно 

мерење промена у вези са питањима која су неопходна за развој туризма и управљање 

туристичком дестинацијом.  
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Велики број аутора се бавио утврђивањем показатеља конкурентности туристичке 

дестинације, међу којима се највећи значај придаје Porter-у. Он истиче да је потребно 

анализирати постојеће конкуренте на туристичком тржишту, и наглашава да су важне 

компоненте које је потребно испитати: будући циљеви конкуренције, анализа и 

идентификовање претпоставки конкурената о њима самима, о привреди и другим 

конкурентима, сама историја пословања, стратегије, способност конкуренције и слично.  

Како истичу Dweyer и Kim, основни показатељи конкурентности туристичке 

дестинације су објективни и субјективни. Први су они који су квантитативно мерљиви, док 

су субјективни квалитативно мерљиви.  

Kozak и Rimmington наглашавају да је приликом дефинисања конкурентског сета за 

туристичку дестинацију потребно поћи од успостављања критеријума за дефинисање 

директне конкуренције. Они истичу да се дефинисање конкурентског сета заснива на 

одабиру туристичких дестинација са којима одређена дестинација има додирних тачака 

приликом поређења. 

Поред приступа наведених аутора, у литератури и пракси могуће је пронаћи 

различите приступе у дефинисању конкурентског сета. Фактори који могу утицати на 

успостављање основе за дефинисање конкурентског сета су земље у окружењу, облици 

туризма, врста дестинацијског призвода и други.  

 

6.4.2. Модели конкурентности туристичке дестинације 

 

Постоје више модела конкурентности туристичке дестинације. Неки од модела се 

нису могли прихватити као општи модели, зато што су уобличени за потребе мерења 

конкурентности конкретних туристичких дестинација. Први модели су се ослањали на 

Протеров дијамант конкурентности о коме је раније било речи. То је модел 

конкурентности националне привреде, који се пре свега односи на економску 

конкурентност. 
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Crouch и Ritchie (1999) су били први истраживачи који су се бавили природом и 

структуром конкурентности  туристичке дестинације. Поред њиховог модела који је опште 

прихваћен треба споменути још два модела: Модел конкурентности Светског економског 

форума и Интегрисани модел конкурентности. 

 

6.4.2.1. Модел конкурентности туристичке дестинације  (Crouch и Rich) 

 

Crouch и Rich су 1993. године на 43. конгресу AIEST-а (Међународно удружење 

научних експерата за туризам ) представили модел који је десет година допуњаван, да би 

коначно био уобличен 2003. године. 

 Према њима конкурентност дестинације се заснива на њеним наслеђеним 

ресурсима, који представљају основу компаративне предности, као и способностима да те 

ресурсе искористи, што чини основ конкурентске предности. 

У моделу издвајају компаративну и конкурентску предност туристичке дестинације 

и дефинишу два окружења: микро и макро окружење. Макроокружење дестинације чине 

основни елементи који дефинишу конкурентски амбијент и подложни су сталним 

променама. У њих се убрајају економски, социјални, технолошки, културни, еколошки, 

политички и демографски фактори. Са друге стране микроокружење се састоји од акција и 

активности које утичу на циљеве свих актера у туризму. У њих се поред дестинације 

убрајају и добављачи, туристичке агенције, организатори путовања, конкурентске 

дестинације и јавност. Ови елементи обликују непосредну околину којој се дестинација 

мора прилагодити у циљу остварења конкурентности. 

Слика.бр.8 - Модел конкурентности туристичке деестинације (Crouch и Rich 2003.) 
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Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.74. 

При развијању модела конкурентности аутори су истакли да је неопходно обратити 

пажњу на то да се подручје туризма налази под сталним утицајем великог броја фактора 

који чине макроокружење туристичке дестинације. Међу њима посебни значај имају 

национална економија под утицајем глобализације, демографске промене, све већа брига 

за животну средину итд. Ови фактори могу утицати на привлачност, али и на одбојност 

дестинације. 

Овај модел је најважније факторе поделио у 5 великих група:
28 

1)  Фактори атрактивности; 

2) Потпомажући фактори и ресурси; 

3) Туристичка политика дестинације, планирање и развој; 

                                                           
28

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.75. 
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4) Менаџмент; 

5) Одреднице конкурентности. 

 Прву групу чине атрактивности које подразумевају примарне елементе у 

дестинацији и представљају главни мотивациони фактор за посету туристичкој 

дестинацији. То су: 

- физиографија и клима, 

- културни и историсјки ресурси, 

- активности у дестинацији, 

- посебни догађаји, 

- забава,  

- туристичка супраструктура (смештај, ресторани, јавни превоз), 

- тржишне везе (породичне, верске, спортске, пословне). 

Другу групу чине потпомажући фактори и ресурси. Ова група садржи елементе који 

су основ на коме се гради читава туристичка привреда. Потребно је да дестинација 

поседује атрактивности из прве групе како би ти ресурси били подржани следећим 

елементима који чине факторе подршке у туризму: 

- инфраструктура, 

- приступ дестинацији,  

- гостољубивост, 

- предузетништво, 

- политичка клима (ситуација),  

- јавна добра. 
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У трећу групу спадају туристичка политика дестинације, планирање и развој. 

Туристичка политика и стратешко планирање усмеравају развој туризма дестинације тако 

да се у жижи налазе конкурентност и одрживи развој туристичке дестинације. Стога 

следећи елементи имају велики утицај на постизање тог циља: 

- дефинисање и деловање дестинације као јединственог система, 

- позиционирање дестинације и стварање дестинацијског бренда, 

- јасна визија развоја, 

- праћење и надгледање развоја као и степена успешности, 

- политика туристичког развоја, 

- јединство око политике туристичког развоја,  

- праћење понашања и успешности конкурентских дестинација, 

- анализа и ревизија успешности туристичке политике. 

Четврту групу чини менаџмент. Улога менаџмента јесте да се усредсреди на 

активности које проистичу из туристичког планирања и развоја, истичући атрактивности, 

подижући на виши ниво квалитет и ефикасност фактора подршке. Менаџмент је основни 

покретач и управља дестинацијском конкурентношћу. Чине га следећи елементи: 

- организовано управљање дестинацијом, 

- маркетинг,  

- квалитет услуге и туристичког искуства, 

- прикупљање података и истраживање, 

- развој људских ресурса и образовање, 

- кризни менаџмент, 

- управљање ресурсима, 
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- ризик приликом улагања капитала, 

- туристичка инспекција. 

У петој групи се налазе одреднице конкурентности. Конкуентност дестинације је 

веома зависна од ових фактора. Они су веома важни, али у великој мери се налазе ван 

утицаја туристичке привреде као самосталног сектора: 

- географски положај, 

- безбедносна ситуација, 

- однос између цене и вредности услуга и роба, 

- капацитети дестинације, 

- перцепција дестинације и њеног имиџа, 

- међусобна зависност дестинације.  

Можемо видети да нису сви фактори подједнако важни за конкурентност 

туристичке дестинације. Атрактивни ресурси су много важнији од фактора подршке, али 

без одговарајуће инфраструктуре туристичка дестинација неће моћи да изгради чврсту 

конкурентску позицију на тржишту. Мерењем конкурентности одређене туристичке 

дестинације може се закључити који су фактори битни, а који нису. 

 Предложени модел има и одређена ограничења. Једно од њих произилази из 

чињенице да многе дестинације немају базе података неопходне за доношење одлука на 

основу постављеног модела. Такође, веза између конкурентности дестинације и утицаја 

глобалних фактора постављена је само уз помоћ квалитативних детерминанти. Без обзира 

на наведена ограничења, модел је битно утицао да истраживања конкурентности у туризму 

буду посматрана, имајући  у виду кључну улогу конкурентности туристичке дестинације.
29

 

Ово је најобухватнији модел до данас. Његов садашњи недостатак је то што није 

било покушаја његовог обухватног коришћења да се конкурентност измери.  

                                                           
29

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.76. 
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 У највећој мери овај модел је представљао основу за настанак интегрисаног модела 

конкурентности туристичке дестинације, којег су представили 1994. године Kim и Dwyer. 

 

6.4.2.2. Интегрисани модел конкурентности (Kim.C, Dwyer.L) 

 

 Модел Crouch-а и Rich-а је представљао основу за настанак интегрисаног модела 

конкурентности туристичке дестинације, којег су представили 1994. године Kim и Dwyer. 

Овај модел за мерење конкурентности уводи тражњу као посебну одредницу 

конкурентности, и све ресурсе дели на наслеђене и створене. Док модел Crouch-а и Rich-а 

приказује једносмерну повезаност између свих елеменета, овај модел приказује 

интеракцију између свих извора дестинацијске конкурентности. 

У овом моделу у истом пољу налазе се изворени и наслеђени ресурси са 

потпомажућим факторима. То указује да они заједнички чине дестинацију атрактивном за 

туристе и стварају основ за успешан туристички развој. Ови ресурси такође представљају 

основ конкурентности туристичке дестинације, где је потребно нагласити да 

конкурентност дестинације зависи од њене способности да искористи своје ресурсе, али и 

да створи додатну вредност.  
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Слика. бр.9 - Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације (Kim.C, Dwyer.L 

1994.) 

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.77. 

Менаџмент игра велику улогу, јер треба да повеже све факторе и обједини их у 

једну целину. Он истиче активности владе и привреде које заједнички морају да унапреде 

капацитете и на ефикасан и ефективан начин искористе потенцијале представљене 

ресурсима. Влада има велики значај јер учествује у промоцији туристичког производа, 

образовању туристичких кадрова и формирању националне туристичке стратегије. 

Привреда мора активно да учествује у програмима образовања и организовања курсева и 

семинара, да ради на формирању високог квалитета туристичког производа и друго. Овде 

се истиче тзв. дестинацијски менаџмемт који има битну улогу у заштити животне средине, 

маркетингу дестинације, дестинацијске политике и др. 

Централно место у овом моделу заузима туристичка тражња са елементима као што 

су свест потрошача, перцепција, преференција и ниво потражње за туристичким 

производима дестинације.  
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Окружење чине елементи као што су положај дестинације, макро, микро окружење, 

безбедност, сигурност и цене. Они могу имати различит утицај на туризам у дестинацији. 

Овај модел конкурентности се разликује од модела Crouch-а и Rich-а по следећим 

карактеристикама:
30

 

а) Интегрисани модел, за разлику од модела Crouch-а и Rich-а приказује узајамну 

повезаност и зависност међу елементима модела;  

б) Направњена је јасна разлика између створених и наслеђених ресурса туристичке 

дестинације;  

в) Интегрисани модел издваја елементе туристичке као један од важних фактора за 

дестинацијску конкурентност, док модел Crouch-а и Rich-а не даје значај факторима 

конкурентности на страни тражње већ само понуди, и тиме не доприноси стварању 

потпуне слике конкурентности;  

г) Интегрисани модел не издваја планирање и развој, као и политику дестинације 

као посебну групацију, већ те елементе укључује у менаџмент;  

д) Он прави јасну разлику између туристичке инфраструктуре и основне 

инфраструктуре;  

ђ) Издваја куповину као важан елемент конкурентности, док то није случај са 

моделом Crouch-а и Rich-а. 

Ови модели и поред извесниих разлика могу бити корисни као основа за 

проучавање конкурентности конкретних туристичких дестинација. Такође могу бити 

претпоставка за мерење конкурентности коришћењем одабраних индикатора. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр.78. 
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6.4.2.3. Модел конкурентности Светског економског форума (T&T Competitiveness Index) 

 

У циљу утврђивања и поређења конкурентности држава као туристичких 

дестинација, установљен је Индекс конкурентности Светског економског форума (WEF).  

Он представља својеврсни пројекат који је покренут заједно са Светском туристичком 

организацијом (WTO). Подаци су добијени од међународних институција, партнерских 

институција, институција које се баве туризмом и користе се за анализу. 

Индекс конкурентности обухвата 4 категорије које се испитују као критичне за 

оцену нивоа конкурентности једне дестинације. Свака категорија садржи стубове и 

индикаторе који су основни показатељи конкурентности: 

1) Подиндекс омогућено окружење; 

2) Подиндекс политике туризма и омогућавању услова; 

3) Подиндекс инфраструктуре; 

4) Подиндекс природних и културних ресурса. 

У оквиру сваког подиндекса јављају се неколико стубова (14), приказани на шеми 

бр.7. Сваки од ових стубова се посебно оцењује на основу посебних показатеља - њиховом 

оценом се добијају резултати за подиндексе, где четири подиндекса заједно дају оцену 

индекса конкурентности .  
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Шема бр.7 - Структура индекса конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.81. 

Једини је модел који се у пракси користи за мерење конкурентности, и као такав је 

једини основ за поређење конкурентности земаља света у туризму. До сада су урађена 

четири извештаја за 2007., 2008., 2009. и 2011.годину.  
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IV СТУДИЈА СЛУЧАЈА – КОНКУРЕНТНОСТ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, СОКОБАЊЕ И 

НИШКЕ БАЊЕ КАО ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 

 

1. Основне карактеристике узорка 

 

На основу анкете која је обављена у периоду од јуна до августа месеца 2016. године 

на случајном избору испитаника у Нишу можемо сагледати који фактори мотивишу 

туристе да посете посматране туристичке дестинације.  

У анкети је учествовало 110 испитаника различитог старосног доба, пола,  

различитог нивоа образовања као и радног статуса. 

Слика бр.10 – Демографске карактеристике испитаника – пол и старост 

 

 

Полна структура испитаника је померена у корист жена (54%). Нешто више од 

једне трећине испитаника има од 19 до 25 година (42%), али је и велики проценат оних 

који имају од 26 до 35 година (25%), мада су заступљени и посетиоци осталих старосних 

доба.  
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Слика бр.11 – Ниво образовања испитаника 

.   

 

Слика бр.12 -  Статус испитаника 

 

По статусу испитаника, највећи проценат (38%) чине студенти, не заостају ни 

стално запослени испитаници (32%), затим привремено запослена лица, незапослена, 

ученици и само један од испитанике је пензионер. 
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Слика бр.13 - Занимања испитаника 

 

 

На основу анкете коју је одрадило 110 испитаника, највећи проценат чине студенти 

(39%), следе економисти (8%), трговци и радници (7%), док остала занимања попут 

фризера, социолога, правника, лаборанта, књиговође и других је веома мали број. 

 

 

 

 

39% 

8% 7% 
7% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Занимање 
Студент 

Економиста 

Трговац 

Радник 

Ученик 

Професор 

Угоститељ 

Медицинска сестра 

Лаборант 

Предузетник 

Програмер  

Лекар 

Возач 

Правник 

Спортски тренер 

Васпитач 

Асистент 

Књиговођа 

Психолог 

Социолог 

Фризер 

Зубни техничар 

Дипломирани биолог 

Пољопривредни техничар 



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

90 
 

 

Слика бр.14 – Приходи домаћинства испитаника 

 

Од укупног броја испитаника, чак ¼ је одговорила да њихови приходи по 

домаћинству износе од 40.001 до 50.000 динара. Незнатан број је одговорио да приходи по 

домаћинству износе преко 70.000 динара, а веома мали број, 3 испитаника имају приходе 

мање од 10.000 динара. Из наведеног се може закључити да бање углавном посећују људи 

средњег и високог сталежа, са већим платежним могућностима. 

Слика бр.15 – Број чланова домаћинства испитаника 
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Више од 35% испитаника се изјаснило да живи у четворочланом домаћинству, 

мањи број њих да живи у трочланом и петочланом домаћинству, док мање од 5% 

испитаника је одговорило да живи у једночланом и домаћинству са шест и више чланова. 

 

Слика бр.16 – Фактори конкурентности бања 

Испитаници су оценом од 1 до 5 оценили значај 17 фактора неопходних за 

одређивање конкурентности бања. Истакли су да им је од свих фактора најбитнији 

природно богатство и клима бања, љубазност домицилног станвништва, као и безбедност 

и квалитет услуга. А фактори који су им од мање важности су позиционирање на тржишту, 

имиџ, сарадња јавног и приватног сектора и специјални догађаји. 

 

 

 

 

Фактори за одређивање конкурентности бања 



 Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинација: Студија  случаја  
                                                                                                             Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање 

92 
 

 

Слика бр.17 – Фактори конкурентности Врњачке бање 

 

Из графикона се види да су испитаници највишом оценом оценили следеће факторе 

конкурентности Врњачке бање: инфраструктуру, локацију, природно богатство и климу, 

приступачност и микс активности у туристичкој дестинацији, док су најнижом оценом 

оценили однос трошкова/вредност, културно-историјско наслеђе и квалитет услуге. На 

основу приложеног можемо закључити да туристи Врњачку бању најчешће посећују због 

природног богатства и климе, добре приступачноти и микса активности, односно самих 

догађаја у бањи. Док са друе стране испитаници нису задовољни односом трошкова и 

вредности, јер су углавном цене услуга/производа више него њихов квалитет.  

 

 

 

 

Фактори конкурентности Врњачке бање 
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Слика бр.18 – Фактори конкурентности Сокобање 

Испитаници су слично као и код Врњачке бање истакли да им је природно 

богатство и клима, љубазност, локација, приступачност, специјални догађаји, однос 

трошкови/вредност, структура (смештајни капацитети, ресторани итд.) најбитнији фактори 

конкурентности Сокобање. Негативним оценама су оценили сарадњу јавног и приватног 

сектора, специјалне догађаје, квалитет услуга, културно-историјско наслеђе и микс 

активности. Док су средњом оценом оценили тржишне везе, позиционирање на тржишту и 

имиџ дестинације. За разлику од Врњачке бање испитаници су задовољни односом 

трошкови/вредност.  

 

 

 

 

 

 

 

Фактори конкурентности Сокобање 
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Слика бр.19 – Фактори конкурентности Нишке бање 

Највећи број испитаника као разлог доласка у Нишкој бањи је навело локацију. 

Остали наведени разлози су приступачност, природна богатства и клима, безбедност, 

љубазност, квалитет услуга и однос трошкова/вредност.  Фактори који су сврстали у мање 

битне, односно оценили негативним оценама су: специјални догађаји, микс активности у 

туристичкој дестинацији, инфраструктура, позиционирање на тржишту  и тржишне везе. 

Резултати су показали да управо мали број специјалних догађаја и позиционирање на 

тржишту не задовољавају у потпуности потребе туриста па у будућности треба  

унапредити забавни садржаји и обезбеди бољи пласман бање како на домаћем тако и 

иностраном тржишту.  

 Упоређујући резултате добијене истраживањем конкурентности на примеру 

Врњачке бање, Сокобање и Нишке бање, можемо закључити да је природно богатство и 

клима најзначајнији фактор свих три бања, без обзира што се Врњачка бања налази у 

Западно-моравској зони, а остале две у Источно - Србијанској бањској зони. Поред 

природног богатсва и климе, треба додати и љубазност домицилног становништва, 

безбедност и квалитет услуга, који су према испитаницима пресудни и одлучујући фактори 

за преузимање путовања у одређену туристичку дестинацију. 

Фактори конкурентности Нишке бање 
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 Мерењем фактора конкурентности, испитаници су највећу просечну оцену дали 

Врњачкој бањи, која је уједно најразвијенина и најпознатија бања у Србији. Бања поред 

природних богатства, важи за место у које се одржавају различите манифестације, 

културни догађаји, и бања која има најразвијенију бањску традицију, дугу 140 година. У 

околини бање се налазе значајни споменици српске средњовековне културе, посебно 

манастири, који имају посебан утицај на туристичку тражњу.  

 Сагледавајући резултате Врњачке бање и Сокобање, можемо рећи да су испитаници 

на сличан начин оценили ове две бање. Предност Сокобањи су дали због приступачности, 

јер се до ње може доћи из три правца: Алексинца, Књажевца и Бољевца, док су предност 

Врњачкој бањи дали због самих манифестација, којих у Сокобањи има веома мало, и 

углавном су локалног значаја, на пример: манифестација „Златне руке“, Сајам лековитог 

биља, „Прва хармоника“ и друге. У будућности развоја туризма Сокобање већу пажњу 

треба посветити обогаћивању садржаја и увођењу нових догађаја који ће привући већи 

број туриста. Један од њих је новоотворени аква парка „Подина“ који може истовремено да 

прими 2000 посетилаца.  

 Нишка бања се може похвалити најповољнијим положајем, због раскрсница 

најважнијих балканских и европских путних и железничких саобраћајних праваца, што су 

и испитаници истакли у анкети. Оценили су бању као доста атрактивну, али неразвијену у 

погледу туристичке инфраструктуре, специјалних догађаја и позиције на туристичком 

тржишту. Нишка бања је бања која има дугу традицију и спада у ред краљевских бања 

Србије, па је недопустиво да једна таква бања због лошег државно – политичког уређења 

из године у годину бележи све мањи број посетилаца и изгуби епитет бање. У будућности 

се мора радити на унапређењу понуде посматране бање у циљу повећања њене 

конкурентности на домаћем и страном тржишту.  
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АНЕКС 

 

УПИТНИК 

Основни циљ овог упитника је прикупљање информација о степену конкурентности 

посматраних туристичких дестинација. Анкета је анонимна и користиће се искључиво за 

реализацију наведеног циља. 

Упитник попуните уписивањем одговарајућих одговора на назначена места, као и 

заокруживањем броја испред понуђених одговора. 

А     О П Ш Т А   П И Т А Њ А 

1.   Пол 

   а)   мушки 

   б)   женски 

2.   Године старости 

    а)   до 18 

    б)   од 19 до 25 

    в)   од 26 до 35 

    г)   од 36 до 45 

    д)   од 46 до 55 

    ђ)   од  56 до 65 

    е)   преко 65. 

3.  Ниво образовања  

     а)  основно 

     б)  средње 

     в)  више 
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     г)  високо 

     д)  ___________________ 

 

 

4.   Статус: 

     а)   Стално запослен 

     б)   Привремено запослен 

     в)   Незапослен  

     г)   Студент 

     д)   Ученик 

     ђ)   Пензионер 

5.    Занимање _____________________ 

6.     Месечни приходи по домаћинству 

      а)   до 10.000 

      б)  од 10.001 до 20.000 

      в)  од 20.001 до 30.000 

      г)  од 30.001 до 40.000 

      д)  од 40.001 до 50.000 

      ђ)  од 50.001 до 60.000 

      е)  од 60.001 до 70.000 

     ж)   преко 70.000 динара.    

7.    Домаћинство у коме живите је 
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     а)  једночлано 

     б)  двочлано 

     в)  трочлано 

     г)   четворочлано 

     д)   петочлано 

     ђ)  шест и више чланова 

 

Б    П О С Е Б Н А   П И Т А Њ А 

    I   Одредите значај следећих фактора за одређивање конкурентности бања (оценом од 

1 до 5) 

     1. Природна богатства и клима 

     2. Микс активности у туристичкој дестинацији 

     3. Културно-историјско наслеђе 

     4. Туристичка инфраструктура (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     5. Специјални догађаји 

     6. Тржишне везе (везе између дестинације и земље или града одакле долазе туристи – 

посета пријатеља, пословне трговинске везе, религија, спорт, култура) 

     7. Забава и рекреација 

     8. Приступачност 

     9. Инфраструктура 

     10. Љубазност 

     11. Сарадња јавног и приватног сектора 

     12. Однос трошкови/вредност 
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     13. Локација 

     14. Безбедност 

     15. Имиџ 

     16. Квалитет услуга 

     17. Позиционирање на тржишту 

II   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ  

     1. Природна богатства и клима 

     2. Микс активности у туристичкој дестинацији 

     3. Културно-историјско наслеђе 

     4. Туристичка инфраструктура (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     5. Специјални догађаји 

     6. Тржишне везе (везе између дестинације и земље или града одакле долазе туристи – 

посета пријатеља, пословне трговинске везе, религија, спорт, култура) 

     7. Забава и рекреација 

     8. Приступачност 

     9. Инфраструктура 

     10. Љубазност 

     11. Сарадња јавног и приватног сектора 

     12. Однос трошкови/вредност 

     13. Локација 

     14. Безбедност 

     15. Имиџ 

     16. Квалитет услуга 
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     17. Позиционирање на тржишту 

III   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СОКОБАЊЕ 

     1. Природна богатства и клима 

     2. Микс активности у туристичкој дестинацији 

     3. Културно-историјско наслеђе 

     4. Туристичка инфраструктура (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     5. Специјални догађаји 

     6. Тржишне везе (везе између дестинације и земље или града одакле долазе туристи – 

посета пријатеља, пословне трговинске везе, религија, спорт, култура) 

     7. Забава и рекреација 

     8. Приступачност 

     9. Инфраструктура 

     10. Љубазност 

     11. Сарадња јавног и приватног сектора 

     12. Однос трошкови/вредност 

     13. Локација 

     14. Безбедност 

     15. Имиџ 

     16. Квалитет услуга 

     17. Позиционирање на тржишту 

IV   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ НИШКЕ БАЊЕ 

     1. Природна богатства и клима 

     2. Микс активности у туристичкој дестинацији 
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     3. Културно-историјско наслеђе 

     4. Туристичка инфраструктура (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     5. Специјални догађаји 

     6. Тржишне везе (везе између дестинације и земље или града одакле долазе туристи – 

посета пријатеља, пословне трговинске везе, религија, спорт, култура) 

     7. Забава и рекреација 

     8. Приступачност 

     9. Инфраструктура 

     10. Љубазност 

     11. Сарадња јавног и приватног сектора 

     12. Однос трошкови/вредност 

     13. Локација 

     14. Безбедност 

     15. Имиџ 

     16. Квалитет услуга 

     17. Позиционирање на тржишту 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Неоспорна је чињеница да Србија обилује изворима минералне воде, како хладне, 

тако и топле. Поред тога треба додати и лековито блато – пелоид и повољну климу, која 

употпуњује бањско богатство Србије. Преко 1000 извора, 30 афирмисаних бања, учинили 

су бањски туризам у Србији најразвијенијом туристичком граном. Једна од најпосећенијих 

бања Србије свакако је Врњачка бања, уз раме Врњачке бање стоји Сокобања, док Нишка 

бања заостаје за њима. 

Са постојањем више од 30 афирмисаних бања, можемо видети да је борба за место 

на туристичком тржишту тешка, не само у погледу сличних, већ и различитих типова 

дестинација. Водећу улогу поред природног богатсва има и такозвана борба ценама на 

туристичком тржишту. Врњачка бања има веома лош однос цена и услуга, али упркос томе 

она је и даље најпосећенија. Једна је од бања у којој поред природних вредности, постоји 

велики број културних споменика, различитих туристичких садржаја, добра материјална 

база и сама љубазност локалног становништва. Поред тога треба додати и велики број 

специјалних догађаја и манифестација које је чине конкурентнијом од Сокобање и Нишке 

бање. Локална самоупрва и добро државно – политичко окружење у Врњачкој бањи 

условили су да бања буде најразвијенија, најпосећенија, и са правом носи име „Српска 

краљица туризма“. Насупрот њој Нишка бања има повољнији однос цена и услуга, 

најповољнији положај због самих саобраћајница и близине већих емитивних центара, али 

бележи најнижи туристички промет у односу на посматране бање. 

Из овог рада можемо закључити да данас на туристичком тржишту, туристичке 

дестинације да би привукле већи број туриста посебну пажњу морају обратити на чврсту 

еластичност туристичке понуде у односу на цене и разноврсност туристичког производа, 

где акценат требају ставити на нов квалитет.   
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