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УВОД 
 

 

Корени бањског туризма, као једне од бројних врста туризма, датирају из доба Римског 

царства. Тиме можемо да закључимо да ова врста туризма има богату и дугу традицију. 

Република Србија има велики потенцијал за развој бањског туризма, услед бројних лековитих 

вода, које се одликују богатим и разноврсним хемијским саставом. Републику Србију 

популарно зову „Републиком бања“. Такав епитет она је стекла због бројности 

термоминералних извора, дуге традиције и познатости бања, као и њиховог значаја у 

туристичком промету. Са све већом угроженошћу површинских, па и плитко изданских вода, 

термоминерални извори добијаће на значају, не само због своје лековитости, већ и због 

хигијенских и физиолошких разлога. 

 

Туризам се, као саставни део привредног и укупног друштвеног развоја, у многоме 

разликује од индустрије и уопште производних делатности. Те разлике произилазе из 

чињенице да производне делатности генеришу развој производећи нове вредности, а туризам 

првенствено подстиче развој трошећи те вредности. Сваким даном број дестинација које нуде 

своје туристичке производе на туристичком тржишту се повећава. Стање на светском 

туристичком тржишту је такво да само најбољи могу опстати у турбулентним променама. 

Настојање да се буде бољи од конкурената довело је до тога да конкурентност дестинације буде 

једно од главних питања у савременом туризму.  

 

Предмет истраживања је анализа конкурентности туристичке дестинације на примеру 

Бујановачке бање у Србији. Основни циљ је одређивање фактора који имају највећи утицај на 

конкурентност једног бањског места. У ту сврху спроведена је анкета, чији ће резултати бити 

анализирани у овом раду. 

 

Рад се састоји из четири дела. У првом делу су обрађене карактеристике развоја бањског 

туризма у нашој земљи. Други део се односи на анализу природно-географских карактеристика 

Бујановачке бање у Србији. Акценат је стављен и на конкурентност туристичке дестинације, 

односно моделе конкурентности. Четврти део се односи на анализу података спроведене анкете 

о утицају фактора конкурентности на примеру Бујановачке бање. 
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I КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА БАЊСКОГ ТУРИЗМА У 

СРБИЈИ 
 

1.Појам бање 
 

Током времена су се издиференцирали појмови бања и бањица. Први означава уређене 

просторе око извора лековите воде, са мање или више смештајних, угоститељских, 

медицинских и пратећих објеката, уз обавезну лекарску контролу посетилаца. Други означава 

недовољно истражене и валоризоване изворе лековите воде које локално становништво, 

нарочито за време лета, самоиницијативно користи за купање, орошавање, испирање и пијење, 

верујући у оздрављење.1 

 

Бање се могу окарактерисати као комплексни природни мотиви чији се развој темељи 

на следећим елементима: термоминерални извори, племенити гасови и лековито блато 

(пелоид), чист ваздух, климатски елементи са наглашеним стимулативним и умирујућим 

дејством чиме се превентивно делује на јачање човековог организма, и разноврсна вегетација 

као значајан рекреативни и естетски атрибут бањских туристичких мотива.2 

 

Минералне воде су оне воде које у једном литру садрже више од једног грама 

растворених минералних материја. У случају да та количина прелази 50 g/l , минералне воде се 

сврставају у растворе. Уколико имају извесно лековито дејство на поједина обољења и повреде 

људског организма, називају се лековитим. Воде које садрже мање од 1 g/l растворених 

минералних материја, али се одликују повећаним садржајем гасова, називају се гасним водама. 

Ако је реч о гасним еманацијама радијума (радон), у питању су радиоактивне воде. Све ове 

воде које потичу из већих дубина унутрашњости земље, често имају повишену температуру и 

то су термоминералне воде. 

 

Према Закону о бањама РС из 1992. године: „Бања је подручје на коме постоји и користи 

се један или више природних лековитих фактора и које испуњава услове у погледу уређености 

и опремљености за њихово коришћење у складу са одредбама закона.“ 

 

 Према температури минералне воде се деле на: хладне или акротопеге или топле или 

акрототерме. Акротопеге се употребљавају као стоне воде за пиће, јер имају пријатан укус и 

искричав изглед, док се у балнеотерапији употребљавају у лечењу болести органа за варење и 

мокраћних канала. Акрототерме се примењују у терапији оних болести и повреда код којих је 

потребна повишена температура (купање, орошавање, облоге, испирање). Топле минералне 

воде се деле на: 

 

1. Хипотермалне (20ºС до 34ºС); 

2. Хомеотермалне (34ºС до 38ºС); 

3. Хипертермалне (преко 38 ºС). 

 

                                                                 
1 Радивојевић А., Бањски туризам, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Ниш, 2006. 
2 Станковић С., Бање Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2008. 



 

 

Према висини температуре воде, М. Јањић је минералне воде поделио у 10 група. Ова 

подела минералних вода према температури дата је у следећој табели.  

 

 

Табела број 1: Минералне воде према температури 

 

Редни број Врсте вода Температура воде  

1 Ледено студене 0-5 

2 Врло студене 5-10 

3 Студене 10-15 

4 Умерено студене 15-20 

5 Хладне 20-25 

6 Млаке 25-30 

7 Млако топле 30-35 

8 Топле 35-38 

9 Вреле 38-42 

10 Врло вреле Преко 42 

Извор: Јањић, М.; Коматина, М.; Никић, З.; Тимотић, Б., Нешић, Д.; Кнежевић, Т.; 

Станојевић, С.; Анђелски, Х.; Богуновић, Н.; Керкез, Ж.; (2007.); „Лековите воде и бање 

Србије“; Нови Сад 

 

Бање могу бити:3 

 

1) Самостална насеља (нпр. Врњачка Бања); 

2) Насеља и туристичко уређени локалитети са статусом бање (нпр. Нишка Бања); 

3) Несамостална насеља (нпр. Бања Палић); 

4) Насеља ваздушне бање, климатска места, лечилишта и слична (нпр. Стари Сланкамен); 

5) Сезонске или самоникле (дивље, народне) бање (углавном стихијски изграђени и уређени 

делови сталних насеља око термоминералних извора) (Радивојевић, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Радивојевић А., Бањски туризам, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Ниш, 2006. 
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2.Функције бања 

 

 

Бање имају две основне функције – лечилишну и туристичку. Лечилишна функција је 

старија и доминантнија. Она је допринела стварању дугогодишње традиције бања. Тачно је то 

да је клиничко (медикаментозно) лечење кључни фактор санирања болести. Међутим, 

функција бањског лечења је и те како изврсна допуна. У неким случајевима бањско лечење је 

одлучујућа компонента оздрављења. У бањском лечењу примењују се деловања неколико 

следећих фактора: 

 

➢ Употреба термоминералне воде за пиће и купање; 

➢ Стављање блатних облога; 

➢ Утицај пријатне бањске микроклиме на организам итд.4 

 

Уз комбиновање ових фактора са медикаментозним лечењем и разним врстама терапија 

(физикална терапија, кинезитерапија, хидротерапија, аеротерапија, хелиотерапија) обезбеђује 

се брзо и успешно исцељење, оправак и рехабилитација болесних. За развој бања 1965. година 

представљала је битну годину у погледу промене начина пословања бања. До те године 

преовладавала је лечилишна функција. До тада су бање имале функцију народних лечилишта. 

У овом периоду смештајне капацитете је углавном попуњавала организација социјалног 

осигурања, чији су осигураници масовно упућивани у бање на лечење, одмор и рекреацију. 

После 1965. године започео је развој туристичке функције у бањама. Тада су бање свој даљи 

развој орјентисале на два колосека: 

 

1) оне које су биле опремљене здравственим капацитетима претвориле су се у 

специјализоване болнице и укључиле у строго здравствену активност (примери су бање 

Русанда и Сланкамен);  

2) друге бање су нашле излаз у развоју туристичке функције где се првенствено мисли    

на рекреативну функцију.  

 

Wellnes i Spa индустрије бележе растући тренд из године у годину. Растућа тенденција 

ових тржишта долази као резултат заокрета у ставовима популације, која је све више окренута 

ка побољшању здравља и квалитета живота, што се манифестује између осталог и кроз 

коришћење услуга ових центара. 

 

Wellness програми указују на комплементарност туристичко-рекреативне и здравствене 

функције бањских центара. Термин wellness је изведен од енглеских речи wellbeing (добро 

осећање) и fitness (добро здравствено и телесно стање). Савремене бање назване су SPA 

центима, која је скраћеница старе латинске изреке „Salus per aquam“ – што значи „здравље уз 

помоћ воде“. Две главне категорије SPA центара су дневни SPA центри (чија се понуда заснива 

на основним третманима лица и тела) и SPA хотели (осим услуга и третмана омогућавају и 

боравак гостима и пружају широк спектар услуга). 

                                                                 
4 Радивојевић А., Бањски туризам, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Ниш, 2006. 



 
 

 

3. Карактеристике туристичког промета 
 

Иако у Србији постоји велики број термалних и минералних извора, званична 

статистика бележи туристички промет само у тридесетак бања, на које отпада око 95% бањског 

туристичког промета наше земље. Треба истаћи да и међу ових тридесетак бања постоје 

обимне разлике у обиму туристичког промета, јер пет најразвијенијих бања апсорбује чак 2/3 

укупног промета у бањама Србије.  

 

 

Табела број 1: Обим и структура туристичког промета Србије према броју остварених 

ноћења 

 

  Главни 

Бањска Планинска 

Остала 

Остала 
Година Укупно административни туристичка 

места места места   
центри места      

1990. 11.647.000 2.291.600 3.494.200 2.728.300 2.455.700 677.700 

Учешће  
19,7% 30,0% 23,4% 21,0% 5,8% 

у % 
 

      

1995. 8.124.460 1.582.722 2.398.604 2.128.991 1.688.156 325.987 

Учешће  
19,5% 29,5% 26,2% 20,8% 4,0% 

у % 
 

      

2000. 7.689.187 1.393.521 2.509.702 2.024.261 1.520.177 240.526 

Учешће  
20,1% 31,0% 27,2% 19,1% 2,6% 

у % 
 

      

2006. 6.592.622 1.311.540 2.183.516 1.743.539 1.167.555 186.472 

Учешће  
19,9% 33,1% 26,4% 17,7% 2,9% 

у % 
 

      

2011. 6.644.738 1.362.578 2.308.435 1.590.016 1.172.675 211.034 

Учешће  
20,5% 34,7% 23,9% 17,7% 3,2% 

у % 
 

      

2016. 7.533.739 2.034.187 2.085.044 1.928.533 1.216.312 269.663 

Учешће  
27% 27,7% 25,6% 16% 3,7% 

у % 
 

      

  Извор: Републички завод за статистику 
 

 

 

 

 

Из табеле се види да је највећи број ноћења остварен 1990. године, након чега долази 

до постепеног благог пада броја ноћења у бањским местима. Највећи пад броја ноћења 

забележили су главни административни центри и планинска места, док су бањска места 

задржала удео ноћења од неких тридесетак процена. Овакав тренд нам говори да су и поред 

неповољних услова за развој туризма, бањска места, због својих лечилишних и рекреативних 

функција успела да одрже своју репутацију. Када је реч о учешћу поједниних типова места у 

укупном туристичком промету примећује се пораст учешћа планинског туризма, на рачун 

осталих места чији се удео смањио. 
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3.1. Сезонске одлике туристичког промета 

 

 

Туризам у бањским местима се пре свега одликује лечилишном, а потом и рекреативном 

функцијом које могу да се обављају преко целе године, тако да не би требало да има сезонско 

обележје. Међутим уколико одређена бања већи акценат ставља на рекреативну туристичку 

функцију, тада се очекује да туристички промет има наглашено сезонско обележје, и то се 

посебно огледа код бања које су лоциране у близини градских центара ( излетнички туризам ). 

Са друге стране лечилишна функција може да се развија преко целе година у условима добре 

опремљености бања медицинским садржајима и услугама. Међутим, што се тиче Србије у 

нашим бањама сезоничност туристичког промета је веома изражена.Тако да се главна сезона 

везује за период од јуна до септембра, јер се тада оствари око 55 % ноћења и 45 % долазака 

туриста. Наглашен сезонски карактер бањског туризма последица је његове једностраности, 

неорганизованости, јер се доминантна лечилишна функција углавном везује за летњу половину 

године. Некомплементарност туристичке понуде и доста изражене разлике у 

комуникативности географског положаја, различито су се одразиле на сезонска колебања 

туристичког промета у појединим бањама.У том погледу, могу се издвојити три групе бања: 

 

 I групу чине бање који највећи део туристичког промета остварују у летњој половини 

године, а ту спадају : Богутовачка, Брестовачка, Луковска, Звоначка и Рајчиновачка бања.У 

питању су бање са најмањим капацитетима, некомплементираном понудом и најмањим 

туристичким прометом, које одликује и већа удаљеност од значајнијих туристичких 

дисперзива наше земље. Ова група бања учествује са 5 - 6 % у укупном броју бањских ноћења 

у Србији. 

 II групу чине бање које имају и јаче изражену и зимску сезону, с обзиром да се у периоду 

септеембар – април оствари преко 20 % њиховог годишњег промета.Овде спада пет наших 

најпосећенијих бања које апсорбују преко 2/3 целокупног туристичког промета у бањама 

Србије : Врњачка бања, Сокобања, Нишка бања, Буковичка бања и Ковиљача. 

III група бања апсорбује око 30 % бањског туристичког промета и њих одликује 

променљива и неуједначена расподела туристичког промета по месецима. Међу овим бањама 

знатно већи значај имају Матарушка бања и Горња Трепча, због солидне изграђености и доброг 

положаја у односу на комуникативне правце.  

Туристичка понуда бањских места Србије мора знатно више да прати захтеве тржишта, 

јер бање нису само лечилишта већ треба да се боре и да анимирају рекреативну клијантелу, у 

правом смислу те речи. Похвално је истаћи пример, Врњачке бање, која поред лечилишне 

функције успешно развија културни и манифестациони туризам, затим планински и ловни ( 

будући да лежи у подножју Гоча), као и излетнички и споменички туризам (Студеница 

,Сопоћани, Жича). Поред тога треба нагласити и да је израсла у један од најзначајнијих центара 

конгресног туризма у Србији. (Јовичић Д., 2009) 5 

 

 

 

 
                                                                 
5 Добрица Ј., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2009. 



 

3.2. Структура туристичког промета 
 

 

Бањски туризам Србије карактерише изразита доминација домаћих туриста, док је број 

страних туриста веома мали и има маргинални значај. Доминација домаћих туриста може се 

објаснити рекреативним туризмом који карактерише мањи радијус кретања. Међутим, домаћи 

туризам у бањама Србије има дугу традицију.Тако да су први подаци о туристичком промету 

у Србији забележени 1869.године у Врњачкој бањи, а нешто касније и у Сокобањи (1893). 

Нарочито је бањски туризам оживео после II светског рата, подстакнут државном социјалном 

политиком, па су 1960.године бање законским путем добиле статус природних лечилишта.Тада 

је дошло до брзог повећања броја бања, а оскудна материјална база хотелских и лечилишних 

објеката компензована је смештајем у домаћинствима. Након тога услед повећане 

концентрације становништва у градовима, порастом њиховог животног стандарда и повећане 

потребе за рекреацијом,долази до значајне посећености бања и то у периоду 1970 - 1990. 

(Јовичић Д., 2009) У наредној табели приказана је структура гостију у бањама за период од 

2005 – 2015 године. Евидентно је да је за свих пет година далеко веће учешће домаћих туриста 

у односу на стране туристе. Притом је позитивно што из године у годину расте број и домаћих 

и страних туриста, највише страних туриста долази из бивших југословенских република.  

 

Табела 4. Структура туриста који су посетили бање у периоду од 2005-2015. године 

 

Година Домаћи 

туристи 

Вредност у 

% 

Страни 

туристи 

Вредност у 

% 

Укупно 

2005 285654 94,3 17035 5,7 302689 

2006 302239 94,6 17181 5,4 319420 

2007 359150 93,6 24492 6,4 383642 

2008 343063 93,7 23035 6,3 366098 

2009 334155 93,2 24326 6,8 358481 

2010 319953 92,7 25014 7,3 344967 

2011 2308197 98,6 33843 1,4 234204 

2012 310088 88,1 37104 11,9 347192 

2013 350337 84,2 55431 15,8 405768 

2014 323635 80,7 62710 19,3 386345 

2015 348592 77,4 78917 22,6 427456 

 

Извор: Републички завод за статистику Србије,Статистички годишњак Србије за одговарајуће године. 
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3.3. Просторна дистрибуција туристичког промета 
 

 

Просторна дистрибуција је један од најкомплекснијих показатеља туристичког промета, 

који истовремено указује на природна својства мотива, као и на утицај туристичке изградње. 

Природна својства термоминералних вода и величина смештајних капацитета нису до сада 

имали пресудни утицај на величину туристичког промета које су остваривале поједине 

бање,али су зато, географски положај и удаљеност од градских насеља као основни елементи 

туристичке валоризације пресудно утицали на величину промета у бањама Србије. У Србији 

се према величини промета може издвојити неколико група бања:  

 

I групу чине наше најпосећеније бање : Врњачка бања и Сокобања. Врњачка бања је 

најразвијенија бања са учешћем од око 20 % у укупним бањским ноћењима. У питању је 

најизграђенија бања, са најдужом традицијом, која лежи у подножју атрактивне планине Гоч и 

има најуједначенију дистрибуцију промета по месецима у години.Одмах иза Врњачке бање је 

Сокобања, са солидном смештајном базом и медицинским капацитетима, дугом традицијом, 

која заједно са планином Озрен чини јединствену туристичку и функционалну целину. 

II групу чине бање, које појединачно гледано,остварују преко 100.000 ноћења годишње, 

где спадају : Нишка бања, Ковиљача, Буковичка бања и Матарушка бања.Ове бање се одликују 

релативни развијеном лечилишном функцијом, располажу солидном материјалном базом и 

имају повољан положај. 

 

III групу чине бање које остварују преко 50.000 ноћења, као што су : Горња Трепча, 

Гамзиградска, Сијаринска и Пролом бања. Међу осталим бањама треба издвојити још 

Врањску, Богутовачку, Куршумлијску, као и Рибарску бању, која бележи значај успон током 

протеклих неколико година. 

 

Генерално гледано, највећи број бања у Србији има мали туристички промет, иако неке 

од њих имају повољан географски положај попут Овчар бање или су веома атрактивне попут 

Јошаничке бање. Узроци оваквом стању су неплански приступ развоју, неизграђене 

саобраћајнице, одсуство пропаганде, удаљеност од градских насеља, итд.6 Међу бањама Србије 

према оствареном туристичком промету истичу се бање наведене у следећој табели : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Добрица Ј., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2009. 



 

 

Табела 5. Број туриста најпосећенијих бања Србије у периоду 2005-2015.године 

 

Бање Врњачка Сокобања Нишка Ковиљача Пролом Матарушка Горња 

Трепча 

Врањска 

2005 90973 60541 26178 20302 12074 11966 6939 6577 

2006 113790 55196 22678 19352 11715 13200 7289 5400 

2007 179719 72396 26906 21439 10598 11842 7407 7188 

2008 122289 66119 26299 22433 15625 11934 8097 8049 

2009 147611 55313 22112 18434 14294 8839 10489 6542 

2010 146246 48837 21049 20512 14915 8567 10841 6262 

2011 152603 53402 21614 21693 15986 7138 9762 5628 

2012 139209 49175 18338 17538 16712 6151 10381 4874 

2013 156246 50629 4440 20644 12831 4767 9814 4943 

2014 146756 42438 4916 15147 11731 2792 9913 4413 

2015 175153 41676 4747 15094 14363 1172 9718 2523 

 

Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године,Републички завод за статистику Србије. 

 

Према томе најпосећенија бања, као што се види из табеле је Врњачка бања, док остале 

бање бележе раст гостију из године у годину. Карактеристично је да је 2006. године дошло до 

опадања броја гостију у свим бањама ,осим у Врњачкој, Матарушкој и Горњој Трепчи, а 2009. 

године дошло је до смањења броја гостију у свим бањама осим у Врњачкој и Горњој Трепчи. 

Године 2007. долази до смањења броја посетилаца у односу на 2006. године у Пролом и 

Матарушкој бањи. Док је 2010. година карактеристична по опадању броја гостију у свим 

бањама осим у бањи Ковиљачи, Пролом Бањи и Горњој Трепчи. 

 

У периоду од 2010. године до 2015. године Врњачка бања бележи стални раст броја 

туриста , осим 2012. и 2014. године. Док бања Горња Трепча и Сокобања задржавају број 

туриста на константном нивоу сваке године, остале бање бележе знатно мањи број туриста из 

године у годину а нарочито Нишка бања, Врањска бања и Матарушка бања. 

 

Овакав тренд, који је окарактерисан неравномерном расподелом туриста у бањама 

Републике Србије, говори о томе да је, осим у Врњачкој и Нишкој бањи, неопходно додатно 

улагање у туристичку инфраструктуру, едукацију кадрова и побољшање услуга и у другим 

бањама, како би се број туриста повећавао у неком наредном периоду. 
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4.Перспективе развоја бањског туризма 
 

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

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

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

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

Усмеравање будућег развоја бањског туризма мора се темељити на стратегијском 

приступу, што је суштински предуслов развоја савременог туризма у свету. Дефинисањем 

стратегије бањског туризма треба одредити циљеве и начин како да се постављени циљеви и 

остваре. Битна одредба стратегије је њена динамичност, односно антиципирање и 

прилагођавање променама. То значи да стратегија развоја бањског туризма мора уважавати 

комплексност промена које се континуирано дешавају у окружењу (тржишном, економском, 

еколошком, политичком, технолошком, саобраћајном) али и уважити следеће принципе: 

 

➢ оријентисаност према примени, 

➢ оријентисаност према систему, 

➢ вишедимензионалност, 

➢ интегралност и 

➢ оријентисаност према вредностима.7 

 

Скоро ни једна бања у Србији није се развијала искључиво као медицинско-лечилишни 

центар, иако су се неке од њих значајно афирмисале у развоју лечилишне функције: Врњачка 

бања (лечење болести дигестивног тракта), Сокобања (лечење болести дисајних органа) и 

Нишка бања (лечење реуматских и срчаних обољења. Такође, ни једна бања се није искључиво 

развијала као туристичко-рекреативни центар. Поједине развијеније бање су настојале да 

обогате своју понуду различитим активностима и садржајима комплементарним туризму и 

тако привуку бројну клијантелу, остварујући веће приходе. Врњачка бања је пуно пажње 

посветила организовању конгресних скупова док је у Сокобањи подигнута фабрика за 

производњу сувенира. Ипак, концепт тржишне специјализације до сада није заживео у бањама 

Србије. 

Бањска места Србије представљају велике еколошке потенцијале и природне ресурсе од 

националног значаја, који заслужују и посебне мере заштите, уз активну улогу и одговорност, 

како јавног тако и приватног сектора. Неуважавање интегралног концепта развоја и стихијност 

у туристичкој изградњи довели су у протеклом периоду до низа негативних ефеката, чиме се 

угрожавају природни лековити фактори и целокупан амбијент бањских места, због чега се у 

наредном периоду мора посветити пуна пажња у виду доношења низа законских, просторно-

планских, организационих, пропагандно-информативних и едукативних мера и активности.

                                                                 
7  Добрица Ј., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2009. 
 



ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈУЖНЕ 

СРБИЈЕ 
 

1.Туристичке вредности јужне Србије 
 

Међу регионима Србије, због својих природних лепота, живописних предела и 

интересовању туриста посебно место заузима регион јужне Србије. Обиље питомих планина, 

разноврсност биљног и животињског света, мноштво минералних и термо-минералних извора 

само су неке од карактеристика овог дела наше земље. Комбинација ових фактора заједно са 

традицијом, обичајима и културом становништва може у будућности представљати снажан 

замајац за развој туризма на овим просторима. 

 

1.1. Положај као туристичка вредност Јужне Србије 
 

1.1.1. Географски положај 
 

Јужна Србија означава јужни део Србије, а временом је појам мењао значење. Током 

прве половине 20. века термин се употребљава за означавање простора данашње Републике 

Македоније, односно простор Вардарске Бановине (који се махом подударао са претходним). 

Од територијалне реорганизације после Другог светског рата, овај термин се не употребљава 

активно, пошто од тада већи део јужног дела Србије обухвата Косово и Метохија, док се 

преостали део географски назива југоисточном Србијом. Налази се у југоисточној Европи, на 

централном делу Балканског полуострва. Географски, a и климатски својим јужним делом се 

убраја и у медитеранске земље. Јужна Србија је на раскрсници путева Источне и Западне 

Европе, који воде на обале Егејског мора и на Блиски исток. 

 

Простор Јужне Србије се налази у средини јужног Балкана, смештен између Бивше 

Југословенске Републике Македоније (БЈРМ) на југу, Пиротског округа на истоку, Расинског, 

Поморавског и Зајечарског округа на северу, и Косовско-митровачког, Косовског и Косовско-

поморавског на западу. Простор покрива област од 11.308 km², који се састоји од округа Ниш, 

Прокупље, Лесковац и Врање.8 

 

Целим простором доминира река Јужна Морава, која је дугачка 295 km и тече углавном 

смером југ–север, од македонске границе до централне Србије.9 Ток Јужне Мораве представља 

композитну долину. Њу чини наизменично смењивање клисура и котлина. Прва је Врањска 

котлина, затим следи Грделичка клисура, па Лесковачка котлина, Печењевачко сужење, 

Брестовачка котлина, мало Курвин-градско сужење, које се наставља на Нишку котлину, а она 

на Мезграјско сужење. После овог сужења пружају се још Алексиначка котлина и Сталаћка 

клисура, где се Јужна Морава сустиче са Западном Моравом и заједно чине Велику Мораву. 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Ромелић Ј., Туристичке регије Србије, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад 

2008. 
9 Станковић С., Поповић И., Јовичић Ж., Регионализација Србије, Српско географско друштво. Београд, 1998. 
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Карта 1. Карта округа јужне Србије и географски центар 

 

 
Извор: www.tt-group.net 

 

 

1.1.2. Саобраћајни положај 
 

Саобраћајно-географски положај представља положај неке тачке или ареала на 

Земљиној површини у односу на главне путне правце, како друмске, тако водене и ваздушне. 

Најчешће се наводи повољан саобраћајни положај Јужне Србије, јер се налази на раскрсници 

између истока и запада. 

 

Једна од основних смерница планског развоја Јужне Србије, када је у питању 

саобраћајни сектор, јесте унапређивање повезаности са земљама у окружењу и прикључивање 

постојећој мрежи европских саобраћајница. Изградња саобраћајне инфраструктуре по 

европским стандардима представља један од предуслова за развој туризма. Коридор X је један 

од паневропских саобраћајних коридора. Простире се од Аустрије до Грчке. Обухвата како 

железнички, дужине 2.528 km, тако и друмски коридор, 2.300 km.10 

 

 Кроз Јужну Србију у изградњи је Крак В: Ниш (СРБ) – Димитровград (СРБ) – Софија 

(БГ) – Истамбул (TР) – преко коридора 4, на потезу Ниш–Димитровград у дужини од 83,4 km 

и Крак Г: Велес (MK) – Прилеп (MK) – Битољ (MK) – Флори- на (ГР) – Игуменица (ГР), на 

потезу Грабовница–Прешево у дужини од 96,1 km.11 

 

 

 

                                                                 
10 Добрица Ј., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2009. 
11 Добрица Ј., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2009. 



 

Један од основних принципа уређења паневропске саобраћајне мреже унутар утврђених 

коридора су њена интермодалност и мултимодалност, којима се обезбеђује избор између 

међусобно повезаних и интегрисаних видова саобраћаја. Велики значај се додељује 

поједностављивању и убрзавању међународних саобраћајних токова, што обухвата 

усклађивање квалитета и режима саобраћајних услуга. Крајњи циљ успостављања мреже 

паневропских путева је функционално међурегионално повезивање, чиме би се обезбедили 

услови за слободније кретање људи, робе, капитала и информација, уз истовремено повећавање 

њихове мобилности. 

 

Саобраћајна инфраструктура у великој мери детерминише и просторно усмерава 

економски развој Јужне Србије, али и ширег европског региона. Она има снажну функцију 

интеграције, како физичке (територијалне) и економске, тако и политичкe, те се њеном даљем 

планском развоју мора посветити велика пажња на свим нивоима, од локалног до међународног 

 

1.1.3. Туристички положај 
 

Туристичко-географски положај је просторни однос између неког туристичког 

локалитета, места или регије и посматране регије. Може се засновати и према правцима 

туристичких кретања и сл. Према величини утицаја можемо разликовати:  

• светски,  

• континентални,  

• регионални и  

• локални туристички положај. 

Истовремено, функционалан положај, условљен је географским положајем и може се 

дефинисати као:12 

 • поливалентан, 

 • контактан, 

 • транзитан и  

 • као фактор спајања и прожимања. 

Регионални и локални туристички положај Јужне Србије огледа се у погодном 

саобраћајно-географском положају са приступом на коридор X, са снажним емитивним 

центрима (Београд, Ниш, Приштина, Софија, Скопље) који у окружењу омогућавају 

саобраћајни приступ према суседним границама. Регион Јужне Србије представља веома 

интересантну туристичку дестинацију по свом географском положају (раскрсница путева), са 

изузетним природним лепотама, културно-историјским вредностима, погодним климатским 

условима, богатим рекама, језерима и термалним водама. 

 

Укрштање различитих култура и цивилизација на овим просторима оставило је у 

наслеђе велики број културно-историјских споменика. Стога је традиционално и 

културолошко наслеђе у региону врло богато. Стављање истог у функцију координираног и 

интегралног развоја туризма имало би за циљ обогаћивање његове понуде, привлачење једног 

новог миљеа туристичких конзумената, те постизање значајних финансијских ефеката и 

резултата из ове области. 

 

                                                                 
12 Јовичић Ж., Савезна Република Југославија-географски погледи, Институт економских наука, Београд, 1989. 
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2. Природне туристичке вредности Јужне Србије 
 

 

2.1. Рељеф као туристичка вредност 
 

Јужно поморавље заузима највећи део Јужне Србије .Протеже се од Прешевске повије и 

границе према Македонији на југу ,до Сталаћке клисуре и Гледићких планина на северу. Од 

запада према истоку протеже се од Копаоника до бугарске границе. Протеже се на површини 

од 13 225 km2 . 

У погледу геолошке грађе, то је Родопски простор који је изграђен од најстаријих 

палеозијских стена. У овом региону издвајају се три веће целине, а то су: 

 

➢ Власина и Крајиште, 

➢ Топлица и Јабланица и  

➢ долина Јужне Мораве.13 

 

Власина и Крајиште заузимају простор између Јужне Мораве, Нишаве, границе према 

Македонији и Бугарској. То је Родопски планински простор у коме доминирају средње и високе 

планине, а то су: Бесна кобила, Дукат, Милевска планина, Стрешер, Варденик и Чемерник. 

У долини Јужне Мораве истичу се Кукавица, Гољак, Радан, Соколовица, Видојевица, 

Пасјача и Јастребац, а западно од долине Велике Мораве планина Јухор. 

Топлица и Јабланица заузимају крајеве око истоимених река и њихових притока, а то су 

Косаница, Пуста река и Ветерница.  

 

Поморављу припада и један део Косова (Бинач), по коме један изворишни крак Јужне 

Мораве носи назив Биначка Морава. 

 

 Врањска котлина се простире од Бујановца до Владичиног Хана, дугачка је 30 km и 

широка 6 km. Лесковачка котлина,једна је од највећих у Србији. Налази се северно од Врањске, 

и за разлику од исте овалног је облика и пречника око 50 km. 

Најсевернија котлина долине Јужне Мораве је пространа Нишко-Алексиначка котлина. 

Спада у ред већих у Србији, дугачка је 40 км, а широка 20 km. 

Између Врањске и Лесковачке котлине налази се Грделичка клисура, дуга 30 km и 

дубока до 550 m. Позната је по јакој ерозији, бујицама и плавинама. Лесковачко и Нишко-

Алексиначку котлину одваја Печењевачко сужење. 

Узводно од Нишко-Алексиначке котлине простире се Сталаћка клисура, дуга 24 km и 

дубока 350 m.14 Одваја композитне долине Јужне и Велике Мораве. 

У сливу реке Топлице, леве притоке Јужне Мораве, издвајају се мања Куршумлијска и 

већа Топличка котлина. Дна котлина које чине композитну долину Јужне Мораве прекривене 

су дебелим наслагама плодних језерских и речних седимената. 

Сува планина  представља бисер Србије. Сува планина је планина у југоисточној Србији 

дуга 45 km, a широка 15 km, која у геолошком и географском смислу припада карпатско 

балканској групи планина на самој граници са Српско-македонском масом. Простире се 

правцем северозапад-југоисток у висинским зонама од 250 m до 1.810 m и почиње источно од 

Нишке Бање, a завршава се југозападно од Бабушнице у Лужничкој котлини кроз коју протиче 

река Лужница. Главне карактеристике климе Суве планине су топла лета и хладне зиме са 

снежним падавинама које се на највишим врховима задржавају до средине пролећа. Трем 1810 

m је највиши врх суве планине, личи на висораван у потпуности састављену од вртача и 

увала које су на дну травнате. 

                                                                 
13 Николић С., Геоморфологија, Универзитет у Београду, Географски факултет , Београд, 1984. 
14 Давидовић Р., Регионална географија, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови 

Сад, 1999. 



 

2.2. Клима као туристичка вредност 
 

Клима Јужне Србије је умерено континентална. До ове области допиру и утицаји Егејске 

и Панонске климе. Лета су овде сува и топла, у јуну температура достиже од 21 до 23 степена 

целзијуса. Зиме су доста хладне, у јануару температура износи од -0,5 до -0,9 степени целзијуса. 

Честа појава у овом региону су кошава, северац и северозападни ветар.  

У топлијем делу године преовлађују ветрови са северозапада и запада. Током хладнијег 

дела године доминира источни и југоисточни ветар- кошава. Док је улаз у Сталаћку клисуру 

изложен утицају топлијих струја, које Вардарском долином долазе до села Трубарево и 

Малетина, дотле северни део ових планина карактерише нешто оштрија клима која са севера 

долази Моравском долином. У планинским областима на југозападу Србије преовлађују 

ветрови са југозапада.Падавине у овој области су веома мале и недовољне и износе од 555 до 

600 mm годишње у котлинама, а на планинама око 1000 mm. 15 

 

 

2.3. Хидрографија као туристичка вредност 
 

У реке Јужне Србије спадају Јужна Морава, Нишава, Пуста река, Бањска река, Лужница, 

Топлица, Ветерница, Власина као и многе друге. Јужна Морава је главни водени ток Јужног 

поморавља. Настаје од Прешевске и Биначке Моравице, које се састају код Бујановца. Има 157 

притока, важније притоке Јужне Мораве са десне стране су Власина, Нишава и Сокобањска 

Моравица. Леве притоке су Ветерница, Јабланица и Топлица. Јужна Морава је са 295 km дужа 

саставница Велике Мораве. Јужна Морава је некада била дугачка 318 km и представљала је 

дужу притоку Велике Мораве. Пошто је током времена изазвала неколико поплава, 

меандрирајућа река је скраћена за скоро 30 km, тако да је постала краћа од Западне Мораве. 

Међутим, Западна Морава је увек имала већи проток. 

 

Поред река Јужна Србија има и језера која су вештачког порекла.Нека од њих су 

Власинско језеро, Завојско језеро, Радоњичко језеро. 

 

Власинско језеро је једно од најлепших језера Србије. То је акумулационо језеро на 

југоистоку Србије са површином од 15 km² и дубином до 35 m. Језеро се налази на 

територији  на висоравни која се налази на 1260 m надморске висине. Власинско језеро 

оивичава заталасана висораван у виду ћилима ишараног ливадама, пашњацима и шумама које 

крију разноврстан биљни и животињски свет, док језеро надвисују планински масиви, на чијим 

падинама је груписано шездесетак власинских насеља између којих теку бистри потоци и 

речице са шумовитим клисурама. Од планина које окружују језеро посебно се издвајају 

Чемерник, Плана и Варденик. Власинско језеро сe, попут тиркизног драгуља, сместило у 

долину у којој је некада у праисторији већ постојало језеро које је ишчезло.  

 

Брана Власине је висока 34,43 m (oд тога изнад терена 25,7 m) , дужина у темељу 239 m, 

а у круни 139,28 m, док је ширина 5,5 m у круни. У брану је уграђено око 330 хиљада кубика 

земље. Узводна страна је обложена каменим блоковима а низводна направљена са четири 

каскаде и потпуно је затравњена.16 

 

 

 

 

                                                                 
15 Душан Д., Климатологија, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2005. 
16 www.wikipedija.rs 
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2.4. Биљни и животињски свет као туристичка вредност 
  

 Биљни и животињски свет на овом простору условљен је пре свега геолошком подлогом, 

као и подлогом коју је стварала Јужна Морава, као и сама шума. Високо растиње представља 

углавном буква, граб и храст. Зимзеленог дрвећа једино има на малим котама где заузимају 

врло малу површину, као што је случај на врху  Шиљегарник и са још неколико врхова. 

 

 Далеко разноврсније је ниско растиње,често груписано по одређеним врстама. Велики 

је број лековитог и самониклог јестивог биља које, због незагађености овог простора, 

представља праву ризницу. Често се срећу читава поља нане, кантариона, мајчине душице и 

другог лековитог биља. Неке од ових биљних врста су заштићене и уврпшћене у Црвену књигу 

флоре Србије. 

 

Незагађеност читавог простора, укључујући и подлогу и биљни свет, условили су и 

специфичну фауну. Многе од животињских врста су и законом заштићене као природне 

реткости попут шареног даждевњака и шарке.  

 

О незагађености водених токова овог простора говори и присуство речних ракова, 

такође заштићене врсте. На целом простору Мојсињске и Послонске планине срећу се читаве 

колоније шумских корњача, као и велики број врста лептира који на одређеним местима 

стварају права јата. Карактеристична је и појава великог броја поскока. Одређени простори на 

Мојсињској планини су и ловни резервати, углавном ниске дивљачи. 

 

3. Антропогене вредности Јужне Србије 
 

 

Антропогени туристички ресурси су сви елементи материјалне и духовне културе, који 

својом атрактивношћу омогућавају задовољење туристичких потреба. Значи то су све појаве, 

објекти, процеси и догађања, која иницирају кретање у циљу задовољења туристичких потреба. 

Њихови садржаји су везани за атрибуте естетског и знаменитог а створили су их народи или 

етничке групе у давној или блиској прошлости. Разликујемо културно-историјске, 

етносоцијалне, уметничке, манифестационе  и амбијенталне ресурсе. 

 

Културно-историјски ресурси су очувани остаци прошлих цивилизација и њихова 

технолошка достигнућа, споменици и објекти, урбанистичке целине, уметничка остварења у 

сликарству и вајарству и другим гранама уметности. 

Група етносоцијалних туристичких ресурса врло је хетерогена, јер захвата читав 

спектар материјалне и духовне културе једног народа, тј. све што чини живот једног народа. 

Уметнички ресурси нису само споменици културе из прошлости неког народа, већ и 

савремена достигнућа у архитектури, ликовној, музичкој и позоришној уметности. 

Манифестациони  ресурси су велике културне и друге манифестације које значајно 

повећавају степен атрактивности туристичког места, регије или земље у целини и тиме 

обогаћују садржај боравка и стварају могућности веће потрошње туриста. 

Амбијенталне ресурсе чине мање или веће просторне целине које је створио човек 

својим радом и умећем, а које по свом изгледу, техници израде или функцији представљају за 

туристе посебну привлачност. 

 

 

 

 

 



 

 

Археолошка налазишта и предмети представљају претежно комплементарне и знатно 

ређе основне туристичке вредности. У ред археолошких туристичких вредности спадају 

налазишта из старијег каменог доба која се налази у близини Ниша и Преконошка пећина код 

Сврљига. Из средњег каменог доба је то пећински комплекс Баланица, док из млађег каменог 

доба имамо Плочник, Бубањ, Чардак у Доњој Врежини и сл.17 

Антички период карактерише римска цивилизација која је на простору Јужне Србије 

оставила значајне трагове материјалне културе. Медијана је археолошки локалитет у источном 

делу данашњег Ниша. Насеље је настало на самом крају 3. или почетком 4. века Наис је био 

антички град, ког су прво населили Дарданци у 3. веку пре нове ере а касније су га утврдили 

Римљани. У Наису су рођени будући римски цареви Константин Велики и Констанције III. 

Царичин град налази се на 8 km од Лебана, односно око 30 km од Лесковца. Овај град је у 

Близини места рођења подигао Јустинијан I византијски цар, велики реформатор, стратег и 

градитељ. 

Средњовековни споменици. Међу споменицима културе од великог значаја се истичу 

археолошки добро истражени и приступачни манастири и цркве на простору Јужне Србије. 

Манастири и цркве су једна од најзначајнијих културно историјских и духовних вредности. 

Настали су у периоду од XII до XVII века. Најзначајнији су: 

Прохор Пчињски који се налази на шумовитим обронцима планине Козјак, на левој 

обали реке Пчиње 30 km од Врања.18 

Манастир Свети Роман код Ражња који спада у најстарије манастире на просторима 

Србије. Припада малобројној групи манастира који су подигнути пре Немањића. 

Такође можемо издвојити Ћеле кулу која представља споменик из Првог српског 

устанка који је у знак одмазде тадашња Турска власт у Србији изградила од лобања погинулих 

српских ратника. 

Народни музеј у Нишу који је подигнут 1933. године где је изложено преко 40 000 

експоната углавном из римске Медијане и из Средњег века. 

Музеј кућа Боре Станковића у Врању која је подигнута 1855. године и представља 

аутентични стил грађевине из тог периода. 

 

Главни туристички центри на простору Јужне Србије (Ниш, Лесковац, Врање, 

Прокупље), поседују низ подстицајних фактора већег промета функција: административна, 

економска и културна функција; поседовање споменичких и уметничких туристичких 

вредности; дужа традиција у организовању туристичких манифестација; повољан саобраћајно-

географски положај; солидна рецептивна опремљеност и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17 Ромелић Ј., Туристичке регије Србије, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови 

Сад, 2008. 
18 www.vranje.org.rs 
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Слика 1: Музеј-кућа Боре Станковића у Врању. 

 

 
Извор: www.superodmor.rs 

 

 

4.Туристичке вредности Бујановачке бање 

 
 

           Минералне и термалне воде су коришћене од најранијег периода људске цивилизације, 

иако је дуго остао непознат начин њиховог формирања и стварно њихово физиолошко 

деловање на човечји организам. Ове воде су првобитно и примарно биле коришћене у 

здравствено-лечилишној функцији.  

 

           У предримско доба и касније, лековитим водама су приношене жртве као божанствима.    

Чудесни извори су постали основа тајни лечења у многим храмовима подигнутим поред таквих 

извора. Обичај бацања новца у воду развио се из култа према божанству вода. Својом дугом 

традицијом као и лековитошћу својих термо-минералних извора, Бујановачка бања је током 

историје стекла епитет важног лечилишта на југу Србије. 

 

4.1. Положај као туристичка вредност Бујановачке бање 

 

4.1.1. Географски положај 
 

Бујановачка Бања се налази на југу Србије, поред друмског и железничког правца 

Београд- Скопље, 2,5 km од Бујановца. Од Београда је удаљена 360 km, од Ниша 130 km а од 

Врања 14 km. На надморској висини од 400 m, у раседној долини која обилује 

термоминералним изворима, овај термоминерални извор је током своје историје добијао све 

већу важност и значај. Окружена је са јужне стране Рујан планином (969 m), са југозападне 

стране падином Скопске Црне Горе, са северне планином Крстиловицом а према истоку 

Врањском котлином.19 

 

                                                                 
19 www.bujanovac.rs 



 

4.1.2. Саобраћајни положај 
 

Познато је да постоје земље превасходне туристичке тражње (емитивне земље) и оне у 

којима доминира туристичка понуда (рецептивне земље). Сходно томе, намеће се логичан 

закључак да постоје и неки фреквентнији путни правци туристичких кретања између тих 

земаља. Како у Европи преовлађују туристичка кретања из њених Северних и северозападних 

ка јужним деловима онда је јасно колико је сам саобраћајно-географски положај повољан за 

развој транзитног туризма. Изградњом савременог аутопута на целој траси од Суботице, преко 

Новог Сада и Београда па до Прешева на југу пружиће се још већи подстицај развоју 

транзитног, али и туризма наше земље у целини, што ће донети знатно веће материјалне 

приходе у односу на ранији период. 

 

 

4.1.3. Туристички положај 
 

 Управо повољан туристичко-саобраћајни положај уз неоспорне природне и антропогене 

вредности, је у значајној мери утицао на развој туризма. Главни комуникациони правац 

представља пан-европски коридор 10 који повезује Мађарску, Аустрију, Словенију, Хрватску, 

Србију, Бугарску, Македонију и Грчку. Положај Бујановачке бање према важним туристичким 

правцима је повољан. Посебно се истиче близина Бујановачке бање са граничним прелазом 

Прешево, према Македонији и управо овакво позиционирање може представљати важан 

фактор за покретање међународног туризма. 

 

  

Слика 7: Саобраћајни положај Бујановачке бање у односу на пан-европске коридоре 

 

 
Извор: www.specijalnabolnicabujanovackabanja.com 

 

 

http://www.specijalnabolnicabujanovackabanja.com/
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5. Природне туристичке вредности Бујановачке бање 
 

5.1. Геоморфолошке карактеристике 
 

 

Минерални извори избијају на алувијалној тераси Јужне Мораве, само километер далеко 

од Раковца, у терену изграђеном у основи од шкриљаца (гнајс, кварцит) и неогених глина и 

пескова у њиховој повлати, који су покривени дебелим слојем квартарног речног наноса. 

Извори се јављају на раковачком раседу испод шкриљастог узвишења Црквишта, које је и са 

других страна омеђено раседима, те представља хорст. 

 

Минерална вода потиче од термалних издани, коју хране раселинска, фреатска и 

атмосферска вода. Најважнија је раселинска вода, јер је највећи део топле воде дубинског 

порекла. Она се са дубине око 30 метара инфилтрира у повлатне неогене и квартарне 

седиментне, хранећи изворе. Минерални извори потичу из плитке изворишне зоне, слично 

избијању термалних извора у Матарушкој бањи. Дубинска вода се у приповршном делу меша 

са фреатском водом потока, расхлађује и деминералише. Стога се на кратком растојању јављају 

термалне воде различите температуре и степена минерализације. Предности лековите воде 

Бујановачке бање над другим термама у сливу тока Јужне Мораве су лака приступачност, 

висока температура минералне воде, њено јако термичко и механичко дејство на организам и 

велика издашност извора. 

 

 

5.2. Клима као туристичка вредност 
 

 

Клима Бујановачке бање је измењена умерено – континентална са прелазима ка 

медитеранској клими. Иначе, градско насеље Бујановац има влажну микроклиму. Сликовити 

приказ климатских одлика и карактеристика презентован је путем табеле 10, преко које се могу 

сагледати и потврдити наведене одлике. Подаци се односе на тридесетогодишњи просек 

вредности метеоролошких података, упоредно са истоветним подацима добијеним у 2003. 

години. Ружа ветрова који дувају на територији Бујановачке бање, показује да преовлађују 

североисточни ветрови. Ружа ветрова, као и подаци о брзини ветрова су приказани преко 

периода посматрања 1947. до 1977. године и у 2003. години. Климатски утицаји Егејској мора 

су овде још доста изражени и делују као климатски модификатори. Средња годишња 

температура је 10.8 oC. Дужина вегатиционог периода се креће од 240 до 280 дана.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
20 Дукић Д., Климатологија, Научна књига, Београд, 1977. 



 

 

Табела 10: Климатски показатељи 

 

ТЕМПЕРАТУРА  

Просечна температура ваздуха у јануару -0,7 

Просечна температура ваздуха у јулу 20,7 

Просечне годишње температуре ваздуха  10,8 

Просек мразних дана годишње 88,7 

Просек тропских дана годишње 24,2 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  

Просечна влажност ваздуха (%) 71,7 

ОБЛАЧНОСТ  

Просечан број ведрих дана годишње 66,8 

Просечан број облачних дана годишње 118,7 

ПАДАВИНЕ  

Просечна количина падавина годишње (мм) 614,0 

ПОЈАВЕ  

Просечан број дана са снегом годишње 40,2 

Просечан број дана са снежним покривачем 43,2 

Просечан број дана са маглом годишње 50,3 

Просечан број дана са градом годишње 1,4 

 
Извор:www.hidmet.rs 

 

5.3. Минерализација воде 
 

 

Термално-минерална вода у базену избија из каптажне цеви више извора у коме кључа 

а изливање воде прате гасни мехурићи. Капацитет извора је знатан, о чему сведочи ерупција 

воденог стуба високог 5 m, који је настао при бушењу 1966. године. Прилив воде је већи од 

отицања, па је околни терен често плављен. У њему се ствара пелоид (хумусно блато), по којем 

се и ово лечилиште назива Бујановачким блатом. Температура термалне воде износи 42°C. 

Вода је безбојна, помало кисела и сумпоровита. Алкално-сулфатна вода слична је термалној 

води Врањске бање, као и алкалној и слабо сумпоровитој хипертерми. Бујановачка вода је јаче 

минерализована о чему сведочи јача реакција оболелих органа после купања и пијења. 

 

Минерална вода се у новије време флашира па се може купити на тржишту широм 

земље. Ова стона вода је корисна као допунско терапијско средство у лечењу хроничних 

обољења желуца, јетре и жучних путева, код стања после хирушког отклоњења камена из 

жучне кесе, песка у мокраћним путевима и болести метаболизма. Анализа је 1975. године 

обављена у институту за физикалну медицине и рехабилитацију СР Србије. 

 

О пацијентима брине велики број стручних кадрова различитих профила медицинске 

струке: физијатри, кардиолози, реуматолози, дерматовенеролози, дефектолози, лекари опште 

праксе и физиотерапеути. Рехабилитација оболелих врши се под непосредним назором 

стручњака Медицинског факултета у Београду.21 

 

 

                                                                 
21 www.specijalnabolnicabujanovackabanja.com 
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Слика 11: Проценат минерала у водама Бујановачке бање 

 

 
Извор: Аутор 

 

5.4. Биљни и животињски свет као туристичка вредност 
 

Флора и фауна Бујановачког краја је разноврсна. Од животињских врста, у шумама 

овога краја могу се срести: лисица, зец, фазан, препелица, дивља свиња, јазавац, твор дивља 

мачка као и многе врсте птица као што су орао, соко и јастреб. Вукови нису баш тако честа 

појава у овом крају због тога што су се повукли ка већим надморским висинама у правцу 

Македоније и Косова. У оближњим рекама овога краја може се наћи поточна пастрмка и речна 

мрена, док се на делу Јужне Мораве која протиче територијом општине Бујановац, може наћи 

деверика, скобаљ и сом. 

 

 Биљни свет овога краја је такође разноврстан а доминантну улогу имају шуме које се 

простиру на 16.125 ha или 37% од укупне површине Бујановачке општине. Шумски покривач 

је у већој мери састављен од букових, храстових  и грабових шума где се после кишне сезоне 

могу наћи јестиве врсте гљива а поред тога у околини Бујановачке бање распрострањено је и 

лековито биље попут кантариона, мајчне душице, менте, гавеза, боквице и др. 

 

Овакав мозаик биљног и животињског света може представљати предмет интересовања 

како домаћих тако и страних туриста. Биљни свет на овим просторима  омогућује развој 

излетничког и рекреативног туризма а може бити интересантан и сакупљачима лековитог 

биља. Богатство животињског света попут лисице, зеца, фазана и препелице свакако могу 

представљати важан фактор за развој ловног туризма.  
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6. Антропогене туристичке вредности Бујановачке бање 
 

6.1. Почеци туристичког развоја  
 

Лековита вода и лековито блато, који свакако представљају највећи адут Бујановачке 

бање, користили су и Турци током освајања ових простора дајући јој име “Караман бања” 

(Црна бања). Надомак Бујановачке бање налази се село Краљева кућа које је добило име по 

кући за одмор краља Милутина који је крајем XVIII века користио благодети овог извора. 

 

Први почеци организованог бављења туризмом и угоститељством везују се за период са 

првим почецима туристичке изградње објеката, почев од 1964. године, па надаље кад почиње 

и ера модерног бављења туризмом на подручју општине Бујановац. 

 

Изградњом Мотела Бујановац, стационара у Бујановачкој бањи, ревитализацијом 

Конака манастира Св. Прохор Пчињски, ресторана Језеро и објеката у домаћој радиности у 

Бујановачкој бањи, уобличава се туристичка понуда Бујановца. Видови туризма у Бујановацкој 

бањи су: здравствени, религиозни, транзитни, планински, ловни, рекреативно-излетнички и 

манифестациони туризам. У близини бање налази се Прохорово, подручје изузетних 

природних вредности. Прохорово обухвата долину реке Пчиње, планине Козјак и Рујан и 

представља изузетно погодно подручје за излетнички и ловни туризам. У његовом центру 

налази се манастир Св. Отац Прохор Пчињски из 11. века, с манастирским конаком који је 

преуређен за смештај туриста. У близини Прохорова налазе се и археолошка налазишта из 

средњег века. 

 

 

Слика 13: Манастир Св. Отац Прохор Пчињски 

 

 
Извор: www.PanaComp.net 
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6.2. Смештајни капацитети 
 

 

Бујановачка бања своје смештајне капацитете темељи на лечилишном типу смештаја у 

оквиру стационара „Врело“ који данас располаже са око 200 лежајева.  Смештајни део је у 

двокреветним и једнокреветним собама, са купатилом, телефоном и телевизором. У оквиру 

стационара налази се просторије намењене пружању бањских терапија лековитим блатом, сала 

за кинези терапију, ресторан, свечана сала, просторије намењене за рекреацију као и базени 

отвореног и затвореног типа.  

 

Међутим, у околини Бујановачке бање постоје и смештајни капацитети у виду 

приватног смештаја. Дугогодишње коришћење бањских средстава, смештајних капацитета и 

медицинске опреме без обнове и дугорочних улагања довело је до тога да су данас смештајни 

капацитети у приватном сектору на знатно већем нивоу комфора па се већина гостију одлучује 

за овакав тип смештаја, што стационару “Врело” онемогућује да своје услуге наплати на 

адекватан начин. 

 

 Свеобухватна ситуација резултирала је тиме да приватни смештај данас има превласт у 

односу на бањске капацитету по броју ноћења туриста, што стационару “Врело” никако не иде 

у прилог. Стационару „Врело“ је неопходна ревитализација смештајних капацитета, 

медицинске опреме као и проширивање туристичке понуде у циљу развоја манифестационог и 

конгресног туризма. 

 

Слика 14: Смештајни објекат „Врело“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: www.specijalnabolnicabujanovackabanja.com 
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6.3. Специјална болница „Бујановачка бања“ 
 

 

У Специјалној болници Бујановачка бања постижу се изузетни резултати у лечењу 

комбиновањем медицинских метода са лековитошћу природних фактора - термоминералних 

вода, лековитог блата - пелоида и природног гаса. Извор је уређен и осим за коришћење воде у 

сврху терапија, могуће је воду користити и за пиће. 

Термоминерална вода спада у категорију натријум-хидро-карбонатних, флуоридних, 

сулфидних и угљено-киселих хипертерми. Температура воде на изворишту износи 43°C. 

Бујановачко блато је вулканског порекла и убраја се међу најквалитетнија на свету. 

 

Терапија има три ефекта и то: 

- механички, 

- топлотни и 

- фармаколошки. 

 

Бујановачка Бања је једина бања у нашој земљи која најсавременијим методама 

примењује природни гас угљен-диоксид у лечењу обољења. У Бујановачкој Бањи се лече: 

 

- реуматске болести (хронични реуматизам, Бехтеревљева болест, артроза зглобова, 

спондилоза, дископатија), 

- стања после повреда, 

- хронична обољења пробавног тракта, 

- кожна обољења (екцеми, псоријаза), 

- гинеколошка обољења, 

- неуролошка обољења (централне и периферне одузетости, неуралгије и ишиалгије). 

 

Као наставак лечења у кућним условима Специјална болница Бујановацка Бања је 

произвела и помоћно лековито средство - “Парафанго". То је смеса парафина и лековитог 

блата, прилагођена кућној употреби. 

 

Слика 15: Специјална болница „Бујановачка бања“ 

 
 

Извор: www.specijalnabolnicabujanovackabanja.com 
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III КОНКУРЕНТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И 

ЊЕНИ МОДЕЛИ 
 

1.Туристичка дестинација 
 

1.1. Дефинисање појма туристичка дестинација 
 

Туристички производ, по својој природи, се веома разликује од већине комерцијалних 

производа. Производ у туристичком сектору је искуство које се испоручује посетиоцима на 

самој дестинацији. Ово искуство не ствара само једно предузеће, већ велики број различитих 

предузећа, попут туристичких предузећа (хотели, ресторани, авиопревозници, 

туроператори...), остале пратеће индустрије и организације (објекти за уметност, забаву, спорт, 

рекреацију и слично), организације за управљање дестинацијом (приватне, јавне или основане 

на основу јавно/приватног партнерства), јавни сектор (задужен за обезбеђење јавних добара 

која служе туристима - путеви, општа инфраструктура као и владина туристичка одељења или 

агенције), локална заједница и други. Велики број различитих делатности које су укључене у 

стварање и испоруку туристичких услуга, а самим тим и креирања искуства за туристе, чини 

менаџмент дестинацијског производа далеко сложенијим у односу на управљање производа 

произведених од стране појединачних предузећа. 

 

 Ако говоримо о туристичкој дестинацији треба рећи да она има копмлексно значење, 

зато што зависи од великог броја фактора. Сам појам дестинација потиче од латинске речи 

destinatio што значи одређење, опредељење, намену и крајњи циљ. Новија објашњења овог 

појма на енглеском језику означавају дестинацију као „место у које ствар или особа иду, крај 

путовања“. 

 

Иако је појам дестинације широко прихваћен, постоје бројне разлике у погледу значења 

суштине овог појма у туризму. Местима за одмор се могу сматрати градови који поседују 

значајан обим туристичких објеката или региони у оквиру којих постоји неколико туристичких 

центара, као и комплекси који пружају различите рекреативне и друштвене садржаје на једној 

локацији.22 

Различити аутори, како широм света тако и у нашој земљи су дали своје виђење 

туристичке дестинације. Због тога што не постоји јединствена дефиниција туристичке 

дестинације, у даљем излагању ће бити приказане дефиниције наших, а и страних аутора: 

 

• Под туристичком дестинацијом се подразумева мање или више заокружена 

географска целина која располаже атрактивним, рецептивним и 

комуникативним факторима, то јест свим оним природним, друштвеним, 

антропогеним, културно-историјским, саобраћајним и претпоставкама за 

смештај, исхрану, одмор и рекреацију, као и забаву туриста, што у ствари 

представља изграђену и заокружену туристичку понуду (Бакић, 2000). 

 

 

 

                                                                 
22 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 



 

 

 

• Ган дефинише туристичку дестинацију као „комплекс различитих рекреативних 

и друштвених садржаја који се налазе у једном локалитету“ (Gunn, 1988); 
 

• Метисон и Вал под дестинацијом подразумевају „место које има карактеристике 

које су познате довољном броју потенцијалних посетилаца да би оправдале 

његово поимање као ентитета који привлачи ка себи путовања независно од 

атрактивности других локација“ (Mathieson, Wall, 1990); 
 

• Под појмом туристичке дестинације треба разумети „шири простор који свој 

туристички идентитет гради на концепцији кумулативних атракција које 

омогућавају доживљај и, с додатном туристичком инфраструктуром, представља 

простор интензивног окупљања туриста“ (Стефановић, Глигоријевић, 2010); 
 
 

Готово све дефиниције туристичке дестинације своде се на то да је она одређена 

просторна целина која има привлачну снагу (атрактивност) и опремљеност за долазак и 

боравак туриста у таквом одређеном дефинисаном простору. Сви туристи морају имати своје 

одредиште – место где путују. Свако место има своје сопствене карактеристике које су 

резултат природних физичких сила и деловања човека. Главна снага дестинације су атрактивни 

садржаји који имају две функције – привући госта и испунити његова очекивања.23 

 

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.24

                                                                 
23 Стефановић, В., Туристички менаџмент, Природно-математички факултет Ниш, Ниш, 2010.

 

24 Ћосић, М., Економски аспекти туризма, Висока тристичка школа струковних студија, Београд, 2013. 
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1.2. Традиционални и савремени концепт туристичке дестинације 
 

Данашње туристичке дестинације имају своје исходиште у појму туристичког места, 

која су у релативно дугом историјском периоду задовољавала потребе туриста, истовремено 

омогућавајући егзистенцију локалном становништву. 

 

По традиционалном концепту дестинације као туристичког места, државни органи су 

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

прилива, повећању пореских прихода, повећању запослености, поспешивању регионалног 

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

на локалну средину и сагледавању визије будућег развоја туризма, усклађене са интересима 

локалне заједнице. 

 

По традиционалном схватању дестинације се идентификују са местима и областима 

одређеним административним границама. За разлику од тога, савремени приступ туристичкој 

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

независно од њених административних граница. 

 

Туристичко тржиште карактерише све већа конкуренција између дестинација, које желе 

да привуку туристе и остваре добит. У односу на ранији период, када су се дестинације бориле 

да привуку туристе, првенствено повољним ценама, оне данас настоје да квалитетним 

управљањем формирају сет услуга примерен одређеном типу туристичке тражње. Томе 

доприноси и интеракција између туриста и субјеката који управљају дестинацијом. 

 

Из савременог коцепта туристичке дестинације, који се битно разликује од 

традиционалног схватања, проистиче и савремено схватање 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“.25

                                                                 
25 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., Основе туризма, Туристичка штампа, Плана турс, Београд, 2005.

 

 



 

 
 

1.3. Основне карактеристике туристичке дестинације 
 

Чињеница је да су туристичке дестинације међусобно различите како у односу на 

просторни оквир, тако и према типу и низу других обележја. Али, без обзира на то, већина 

дестинација поседује одређене заједничке карактеристике. Попеску посебно издваја следеће: 

 

• Дестинације су специфична мешавина основних компонената/елемената; 
 

• Дестинације представљају културне вредности односно имају културну 

привлачност; 

• Дестинације су „неодвојиве“ 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. 

 

Овде треба напоменути једну од битних особина пословања у туризму, а која се посебно 

истиче у управљању туристичком дестинацијом. А то је да сви саставни елементи једне 

туристичке дестинације треба да буду усклађени односно да делују заједно, како би се 

обезбедило задовољство туриста. 

 

Морисон издваја основне карактеристике туристичке дестинације наглашавајући да су 

то географска подручја која привлаче туристе. Основне карактеристике туристичке 

дестинације према њему су:26 

 

• Географско подручје које има административну границу или 

границе; 

• Место где туристи могу пронаћи смештај и остварити ноћење; 
 

• Дестинацијски микс (производи, услуге, атракције, догађаји, транспорт, 

инфраструктура, ресурси, гостопримство и слично) је доступан посетиоцима; 

• Постоје маркетиншки напори у туризму; 
 

• Организациона структура за координисање је формирана; 

• Имиџ места је позициониран у туристичкој свести; 
 

• Влада је узела законе и регулације у контроли различитих аспеката туризма; 

• Постоји мноштво заинтересованих група у туризму. 

                                                                 
26 Morrison, A., Marketing and Managing Tourism Destinations, Routledge, Oxon, 2013. 
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1.4. 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 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:  

• фиксне и 

• 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. 

Изворним елементима припадају:  

• Производни елементи који подразумевају географски положај, вегетацију и сл.; 

• Општи елементи и чиниоци људског понашања и егзистенције (језик, 

менталитет, гостољубивост); 

• Општа инфраструктура (саобраћајни положај и повезаност, структура насеља). 

У изведене спадају: 

• 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).27 

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. 

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

гостију. 

 

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



 

 

• Приступачност - односи се на туристичко - географски положај дестинације. 

• 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. 

 

1.4.1. Атракције као кључни елемент туристичке дестинације 

 

Туристичке атракције представљају основни предуслов за обезбеђивање места 

туристичке дестинације на тржишту. Одлука о туристичком кретању доноси се када постоји 

географски положај са природним или културним ресурсима који задовољавају одређене 

потребе човека, када су ти ресурси активирани као атракција (објекти или догађаји који се могу 

видети и посетити) и када потенцијални туриста има о томе сазнање. Сходно томе, ниједно 

место, знаменитост или догађај нису атракција сами по себи већ то постају тек када их 

успостављени систем туризма означи као такве.28 

 

Леипер је дефинисао туристичку атракцију као систем који чине три основна елемента: 

•  туриста (хумани елемент), 

•  нуклеус (централни елемент) и  

•  маркер (информативни елемент). 

Туристичка атракција настаје када су ови елементи повезани. 

 

Шема број 1: Систем туристичке атракције  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Leiper, N., Tourism Management, 3rd edition, Pearson Education Australia, 2004 

                                                                 
28 Јован П., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 
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Централни елемент (нуклеус) у свим туристичким атракцијама може бити било која 

карактеристика простора коју особа посећује или то планира. Атракције не морају бити само 

објекти и догађаји, већ и људи. Па се тако у атракције може укључити и пријатељски, 

гостопримљив карактер домицилног становништва, толеранција, поштење и поузданост 

локалног становништва у контакту са туристима. 
 

Са становишта значаја атракција, могу се поделити на:29 

 

• Примарне атракције утичу на одлуку туристе да посети место где је нуклеус 

лоциран, 

• Секундарне атракције је карактеристика која је позната туристи пре поласка на 
 

путовање, али не утиче на одлуку о одредишту, 

• Терцијарне атракције је она која је туристи била позната пре путовања, али је 

откривена на лицу места. 
 

Како атракција представља главни мотив посете неког места, то би потреба за неким 

другим услугама у дестинацији без атракције била на неки начин ограничена. Међутим, 

атракција сама по себи не чини туризам, већ систем туризма чини нешто атракцијом. То значи 

да атракције и други важни елементи туристичке дестинације чине јединствену целину 

интегрисаног производа на макро нивоу. 
 
 
 

 

                                                                 
29 Попеску, Ј., Конкурентност и одрживост туристичке дестинације – предуслов успешности маркетинга 
хотелске куће, Зборник радова са V симпозијума „Хотелска кућа“, Хорес, Београд, 2004.

 

 



 

1.5. Типови туристичких дестинација 
 

Туристичке дестинације могу варирати од наменски изграђених места за одмор у којима 

су све функције усмерене према туризму као доминантној активности, до главних градова и 

држава као целина у којима је туризам од мањег значаја. У следећем излагању је представљена 

типологија туристичких дестинација за иностране туристе, мада треба имати у виду важност 

домаћих туриста, односно њихових очекивања и понашања у дестинацији. 

 

Тако Laws издваја типологију туристичких дестинација за стране туристе: 
 

Главни градови (пример Атина), 
 

Развијени традиционални центри (пример Кушадаси, Турска), 

Туринг центри (пример Салцбург),  

Наменски изграђене дестинације (пример Дизниленд, Париз). 

 

Lumsdon издваја следеће групе туристичких дестинација: 

 

Класичне дестинације са природним, културним и историјским 

привлачностима, Дестинације са специфичним пределима или живим светом, 

Дестинације пословног туризма, 
 

Дестинације за предах (stopover destinations), 
 

Дестинације за кратки боравак (short break destinations), 

Дестинације за једнодневне посете. 

 

Туристичку дестинацију чине њени атрибути и степен њихове употребе. У зависности 

од тога можемо говорити да ли се ради о потенцијалној или развијеној туристичкој 

дестинацији. На основу атрибута туристичке дестинације можемо издвојити и следеће типове 

дестинација:30 

 
 

• Град, 
 

• Пословна дестинација,  

• Купалишна дестинација,  

• Острвска дестинација,  

• Планинска дестинација,  

• Рурална дестинација,  

• Ексклузивна дестинација, 

• Културно-историјска дестинација,  

• Бањска дестинација. 
 
 
 

  

                                                                 
30 Штетић, С., Стратегија развоја и пласмана туристичке дестинације, Научно-стручни часопис Туризам бр. 7, 
Природно-математички факултет, Нови Сад, 2003.
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У савременом дефинисању туристичке дестинације уводи се и концепт MICE (Meetings 

– састанак, Incentive – подстицајна путовања, Conventions, Conferences, Congresse–конвенције, 

конференције, конгреси и Exibitions – изложбе). Овај сегмент дефинисања туристичке 

дестинације служи задовољавању радних и туристичких потреба учесника на пословним 

путовањима. Треба рећи да смештајни капацитети не могу да буду доста удаљени од места 

састанка, тако да доминирају велики хотели са конгресним салама, који могу да приме највећи 

број учесника на пословним путовањима.31 
 

 

1.6. Животне фазе туристичке дестинације 
 

 

У контексту проучавања динамике развоја туристичких дестинација посебно је био 

коришћен модел животног циклуса туристичке дестинације. Концепт животног циклуса 

производа се уобичајено третира као важно аналитичко средство за плански развој производа 

и његово саображавање потребама потрошача, односно као значајно средство у процесу 

стратегијског и маркетинг планирања. 
 

 

Слика број 16: Модел еволуционог циклуса туристичке дестинације 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Weaver, D., Lawton, L., Tourism Management, CABI Publishing, Wallingford, 1999. 

 

                                                                 
31 Миленковић. С., Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, 2009.

 

 



  
 

Један од најшире прихваћених модела еволуције туристичке дестинације дао је Butler.  

Према том моделу, туристичке дестинације пролазе кроз шест основних фаза, а то су: 

 

1. Истраживање – број посетилаца је мали и постоји недостатак смештајних објеката и 

инфраструктуре;  
2. Укључење/учешће – карактерише већи број посетилаца, развој инфраструктуре и 

прилагођавању развоја туризма;  
3. Развој – интензивни развој, дефинисање тржишних сегмената, повећање броја туриста 

у односу на локално становништво, појава конфликта и негативних последица по 

ресурсе дестинације;  
4. Консолидација – локална привреда је у великој мери везана за туризам, стопа повећања 

туриста се смањује, укључивање предузећа туристичке и комплементарне привреде, 

напори за продужавање сезоне и тржишта;  
5. Стагнација – јављају се економски, еколошки и друштвени проблеми, максималан број 

туриста и максимална искоришћеност капацитета; 

6. Опадање, подмлађивање или конверзија – дестинацијски производ више није 

интересантан, могућност губљења борбе са конкурентима, креирање додатне вредности 

и продужавање животног циклуса, усмеравање ка другим тржишним сегментима, 

иновирање и подмлађивање производа. 

 

Неопходно је континуирано пратити и надгледати животни и еволуциони циклус 

дестинације. Промене које се јављају у фазама, а нарочито у фази стагнације, односно 

сатурације дестинацијског производа, могу определити да се дестинације усмере и ка другим 

производима које до тада нису нудили туристима мењајући на тај начин тржишне сегменте, 

самим тим мењајући делимично и тип дестинације којем припада. 

 

 
 
 

1.7. Интересне групе у развоју туристичких дестинација 
 
 
 

У развоју сваке туристичке дестинације учествује више специфичних група актера које 

можемо назвати интересним групама. Интересним групама односно учесницима могу се сматрати 

сви који имају непосредни интерес, укључени су или улажу у развој туристичке дестинације. 

Успешан развој туристичке дестинације подразумева да потребе свих интересних група морају 

бити задовољене на дугорочној основи кроз процес стратегијског планирања. Тај процес 

уравнотежава однос између, са једне стране, маркетинг оријентације која је превасходно усмерена 

ка туристима и, са друге стране, оријентације ка планирању која је усредсређена ка побољшању 

локалног становништва. 

  

 Уобичајено се главни учесници у развоју туристичке дестинације посматрају у оквиру пет 

основних група: 
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• Локално становништво - живи и ради у дестинацији и обезбеђује локалне ресурсе 

за посетиоце. Потребно је укључити их у доношење одлука и обезбедити да туризам 

не утиче негативно на њихов живот и рад. 

• Посетиоци/туристи – теже задовољавању својих потреба и жеља коришћењем 

производа високог квалитета у оквиру дестинације која је добро организована и 

којом се ефикасно управља 

• Туристичка привреда – заинтересована је за развој туризма у дестинацији у циљу 

остваривања својих примарних тј. економских ефеката. Може се учинити подела у 

оквиру које је један део туристичке привреде у власништву појединаца или група 

из саме туристичке дестинације. Реч је обично о мањим породичним предузећима 

којима најчешће недостаје капитал, оспособљени стручни кадрови и утицај на 

развој дестинације. Са друге стране, постоји и део туристичке привреде који је у 

власништву група ван туристичке дестинације. У већини случајева ради се о већим 

компанијама које се касније укључују у развој дестинације и битно доприносе 

масовности туризма са свим позитивним и негативним последицама те масовности. 

Уз то, те компаније уобичајено поседују капитал, знање и снагу. 

• Јавни сектор – тежи коришћењу туризма као основе за повећање запослености, 

подстицање регионалног развоја и повећање укупних прихода. Има посебну 

важност због водеће или координирајуће улоге у развоју туристичке дестинације. 

• Остали учесници – обухватају асоцијације туристичке и остале привреде, невладине 

организације и друге интересне групе на локалном, регионалном и националном 

нивоу. 

 

Разматрајући у контексту одређивања појма туристичке дестинације улогу и значај 

појединих интересних група, може се констатовати да су посетиоци/туристи она група која у 

суштини одређује сам појам туристичке дестинације. Уколико то није случај може доћи до 

озбиљних недостатака у процесу задовољавања потреба, захтева и жеља посетилаца/туриста, што 

је основа стабилног раста и развоја сваке туристичке дестинације. 
 

Шема број 2: Односи између основних учесника у развоју туристичке дестинације 
 

 
 

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



 
 
 
 

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 да се смање негативни а повећају позитивни утицаји.32 
 
 
 

2. Конкурентност туристичке дестинације 
 

 

2.1. Дефинисање конкурентности 
 

 

 Термин „конкурентност“ је постао свеприсутан у научној литератури и пракси са процесом 

глобализације економије. Пораст глобалне конкуренције и нестабилно пословно окружење, 

повећало је значај конкурентности за сваку државу. За државу или регион унутар државе, 

конкурентност је повољна клима која подстиче не само раст у постојећим предузећима, већ и 

отварање нових предузећа. 

 

 Једна од најсвеобухватнијих дефиниција дата је у Извештају о конкурентности комисије 

америчког председника Регана према којем је конкурентност државе „степен у којем она може, 

под одговарајућим условима на тржишту, да произведе производе и услуге који одговарају 

потребама међународних тржишта, истовремено повећавајући стварне приходе својих грађана. 

Конкурентност се повезује са растом животног стандарда, повећањем могућности за 

запошљавање, и способности државе да благовремено измирује своје међународне обавезе. У том 

смислу, конкурентност не мери  само способност државе да продаје производе ван својих граница 

и да одржава равнотежу платног биланса.”33  

 

 Раст и конкуренција у туризму приморала је организације на примену високо ефикасних 

маркетинг и менаџмент стратегија за туристичке дестинације. Осим тога, евалуација 

конкурентности туристичке дестинације се све више препознаје као важан алат у стратешком 

позиционирању и маркетинг анализи дестинација, 

 

 Опште прихваћена дефиниција конкурентности туристичке дестинације у литератури је 

аутора Crouch и Ritchie, према којима се под „конкурентношћу туристичке дестинације може 

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 побољшање благостања становника дестинације и чување природног 

блага дестинације за будуће генерације.“ 

 

 Поред ове дефиниције, постоји још неколико које се користе у литератури и пракси. Према 

аутору D’Hartserre, конкурентност је „способност дестинације да задржи своју тржишну позицију 

и удео и/или да их побољша током времена“.  

 

 

                                                                 
32 Попеску Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 
33 President's Commission on Industrial Competitiveness, 1985. 
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Hassan дефинише конкурентност као „способност дестинације да створи и интегрише 

додатну вредност производа користећи расположиве ресурсе и одржавајући тржишну позицију у 

односу на конкуренте“.34 Dwyer, Forsyth i Rao наводе да је „конкурентност туризма општи 

концепт који обухвата разлике у цени, а у комбинацији је са кретањем курса, нивоом 

продуктивности различитих компоненти туристичке индустрије и квалитативних фактора који 

утичу на привлачност дестинације“.35 Dwyer i Kim  истичу да је конкурентност дестинације „њена 

способност да испоручи робу и услуге боље од других дестинација, побољшавајући тако оне 

аспекте туристичког искуства за које сматра да су важни код туриста“.36 

 

Све ове дефиниције показују да је конкурентност комплексан појам. Комплексни приступ 

дефинисању конкурентности дестинације запажа се и код аутора Buhalis-а, који је у дефиницију 

конкурентности укључио концепт одрживости локалних ресурса. Он је истакао да је 

"дестинацијска конкурентност синергија економских, социјалних и одрживих концепата".37 

 

Приликом анализе конкурентности, врло често се теоретичари и практичари фокусирају 

пре свега на економске димензије дестинацијске снаге и перформанси.38 Иако су економске 

перформансе важна димензија туристичке конкурентности, то је само једна димензија. Због 

јединствене природе туризма, способност туристичке дестинације да се такмичи укључује њене 

друштвене, културне, политичке, технолошке и еколошке ресурсе. Док се дестинације такмиче, 

пре свега из економских разлога, са нагласком на повећање туристичке потрошње, други мотиви 

могу такође бити основа за развој туризма. На пример, међународни туризам пружа прилику да 

се дестинација прикаже као пожељно место за живот, пословање, инвестирање и трговину. 

Такође, туризам може допринети јачању националног поноса. Путем пажљивог управљања, уз 

помоћ туризма, могу се очувати еколошки и културни ресурси. На пример, туризам може 

подстаћи сеоско становништво да очува своју традиционалну културу како би се зауставиле 

миграције људи из земаља Трећег света према пренасељеним градовима. 

 

Конкурентност, у суштини, представља капацитет остваривања веће профитабилности у 

односу на просек специфичног сектора, који се састоји од компанија које продају исти производ 

истим клијентима кроз исти систем комерцијализације и дистрибуције, као и уз употребу истих 

технолошких алата. Конкурентност појединих производа означава њихов капацитет и способност 

њихових носилаца да продају сопствени производ и услугу брже од осталих уз постизање бољих 

финансијских резултата. Конкурентност дестинације са аспекта понуде и/или креатора 

туристичке политике обухвата економске користи дестинације у виду прихода, пореза, 

могућности запошљавања и одрживог развоја дестинације и повезаних предузећа. Са аспекта 

тражње, односно из перспективе туриста, конкурентност дестинације је уско повезана са укупним 

квалитетом целокупног туристичког искуства. 

 

 

 

 

                                                                 
34Hassan, S. S., Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of 

Travel Research, 2000. 
35 Dwyer, L., Forsyth, P., Rao, P., The price competitiveness of travel and tourism: a comparison of 19 destinations. 

Tourism Management, 2000. 
36 Dwyer, L., Kim, C., Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism. 2003. 
37 Buhalis, D., Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management, 2010. 
38 Crouch, G. I., Ritchie, J. R. B., “Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity”. Journal of Business Research, 1999. 



За туристичку дестинацију се може рећи да је конкурентна ако је њен тржишни удео, мерен 

бројем посетилаца и оствареном добити у порасту.39 Овај приступ подржава широко прихваћен 

став да конкурентност треба повезати са великим бројем посетилаца и повећањем њихове 

туристичке потрошње, односно повећања прихода од туризма у дестинацији. Због природе 

туристичке индустрије која подразумева укљученост великог броја разноврсних индустрија које 

утичу на стварање дестинацијске конкурентности, важно је сагледати конкурентност шире од 

интерног ривалства међу компанијама. 

 

 

2.2. Дефинисање појма конкурентности туристичке дестинације 
 

 

 Сваким даном је све већи број туристичких дестинација које теже да се што боље 

позиционирају на туристичком тржишту. Самим тим реално је да се како између различитих 

земаља  тако и између различитих туристичких дестинација јавља конкурентност. Иако не постоји 

опште прихваћена дефиниција  конкурентности у даљем излагању износимо мишљења 

различитих аутора. 

 

 Појам конкурентности на нивоу земаља први је увео Poter.40 Његов модел конкурентности 

базиран је на националном дијаманту конкурентности који је био основа за већину модела 

дестинацијске конкурентности. Недостатак модела јесте што запоставља макро обележја, а 

преферира микро економске елементе дестинације. Али управо функционисање микро елемената 

дестинације директно одређују макро елементи. 

 

Шема број 3: Основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације 

 

 
 

Извор: Састављено према Porter, M., The Competitive Strategy: Technique for Analysing Industries and Competitors, 

New York, 1990. 

                                                                 
39 Hassan, S. S., Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of 

Travel Research, 2000. 
40 Porter, M., The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 1990. 
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Према Портеру основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације су: 

• Опасност од нових туристичких дестинација и њихових конкурентских могућности; 

• Опасност од супститута саставних делова туристичког производа; 

• „Енергија“ туристичке тражње; 

• „Енергија“ туристичке понуде; 

• Конкуренција међу дестинацијама. 

 

Crouch и Ritchie сматрају да би туристичка дестинација била конкурентна она би морала 

бити способна „да повећа туристичку потрошњу и да привуче што већи број туриста обезбеђујући 

им задовољство, незаборавно искуство и да то чини на профитабилан начин, осигуравајући 

благостање локалном становништву и чувајући природна блага дестинације за будуће 

генерације.“41 

 

Везујући конкурентност за туристичко искуство наводе „да би се постигле конкурентске 

предности свака дестинација мора да обезбеди да њена укупна привлачност и туристичко 

искуство које нуди буде супериорније у односу на алтернативне дестинације отворене за 

посете.“42 

 

Михаилич истиче да је једна од важних компоненти одрживе конкурентности и заштита 

окружења. Одсуство привржености очувању окружења може озбиљно угрозити опстанак 

дестинације на туристичком тржишту, стога ова приврженост представља једну од кључних 

детерминанти конкурентности.43 

 

 

2.3. Облици конкурентности туристичке дестинације 
 

 Облици конкурентности туристичке дестинације могу се посматрати у односу на 

вишедимензионалну природу фактора који дефинишу снагу положаја туристичке дестинације на 

тржишту. Конкурентност туристичке дестинације има више значења и може бити посматрана као:  

 

• економска, 

• политичка,  

• социјално-културна,  

• технолошка и  

• конкурентност животне средине.  

  

2.3.1. Економска конкурентност 
 

         Као први и свакако најпознатији теоретичар на пољу конкурентности, без обзира што су 

његове анализе биле усмерене ка традиционалним анализама, амерички економиста Мајкл 

Портер (Michael Porter) је показао да те анализе могу бити примењене и на туристичку привреду, 

односно туристичку дестинацију. Економска конкурентност туристичких дестинација се 

најчешће представља помоћу Портеровог „дијаманта конкурентности“, на основу којег 

економску конкурентност туристичке дестинације одређују: 

                                                                 
41 Crouch, G. I., Ritchie, J. R. B., “Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity”. Journal of Business Research, 1999. 
42 Dwyer, L., Kim, C., Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism. 2003. 
43Hassan, S. S., Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of 

Travel Research, 2000. 



 

• фактори производње – који представљају позицију дестинације у односу на факторе 

производње који су потребни за конкурисање на тржишту. Ови фактори обухватају 

богатство дестинације (природни ресурси, културни и историјски ресурси, капитал и 

инфраструктура и људски ресурси), цене као фактор и ефикасност производње; 

 

• фактори стања тражње такође у великој мери утичу на привреду једне земље али исто 

тако и на тражњу за одређеним производима/услугама. Ове факторе убрајамо: величину 

тржишта, структуру тржишта, позиција на тржиштима која се брзо развијају, заштиту 

туриста као потрошача, софистициране потрошачи и потрошаче који први пут долазе у 

дестинацију; 

 

• потпомажући и комплементарни сектори/активности – где се посенбо издвајају 

приступачност самој дестинацији уз помоћ различитих превозних средстава, 

могућности за паркинг, културни, забавни и спортски објекти, производња сувенира, 

могућности за куповину, здравствена заштита и друго; 

 

• стратегија, структура и надметање - услови за оснивање, организовање и управљање 

компанијама као и карактер унутрашње/домаће конкуренције и неопходност постојања 

стратегијског плана развоја туризма који је прихваћен, како од стране јавног, тако ид 

стране приватног сектора. 

 

Слика број 17: Портеров дијамант конкурентности 

 

 
Извор: Састављено према Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., The Competitive Destination – A Sustainable Tourism 

Perspective, CABI Publishing, Wallingford, 2003. 

 

           Уколико се Портеров „дијамант конкурентности“ примени на туристичку дестинацију, 

намеће се закључак да не постоје економски конкурентне нације односно туристичке дестинације,  

већ да постоје само нације, односно дестинације са конкурентним делатностима или секторима. 

У конкурентском односу се налазе предузећа једне земље, а не земља као целина. Конкурентне 

привредне делатности су у већини случајева концентрисане у релативно малим географским 

подручјима у оквиру једне земље, док исти туристички производ може бити конкурентан у једном 

делу земље, док у оталим деловима то није случај. Способност привреде да константно унапређује 

и иновира квалитет је карактеристика која одређује конкурентност, како целе земље, тако и саме 

туристичке дестинације. 



43 
 

 

 

2.3.2. Политичка конкурентност 
 

 

          Политичка стабилност и снага земље као туристичке дестинације  представљају најважније 

факторе политичке конкурентности. Глобалне/регионалне стабилности/нестабилности имају 

свакако најбитнији утицај приликом избора одређене туристичке дестинације од стране 

потенцијалног туристе. Стање основних показатеља који се сматрају опште усвојеним мерилима 

друштвеног и индивидуалног благостања у једној земљи (бруто друштвени производ, 

запосленост, владавина закона, слобода медија и друго) одређују политичку снагу земље, а самим 

тим имају утицаја и на конкурентност земље као туристичке дестинације. 

 

          Политичко реструктурирање националних држава је процес који траје неколико векова и 

који је како током историје тако и данас утицао на конкурентност земаља као туристичких 

дестинација. Ово реструктурирање је последица три процеса: 

 

• деколонизација региона који су некада били колоније светских сила попут Велике 

Британије, Француске, Шпаније и Италије. Тај процес је довео до стварања већег броја 

нових националних држава, посебно у Африци и, у мањој мери, у Јужној Америци; 

• тзв. економска хегемонија САД-а, процес у којем је ојачала економска снага САД-а, а 

посебно њен политички утицај у регионима и изван њених званичних, законских граница; 

• стварање политичке лојалности довело је до повећања глобалне демократизације, а ове 

промене су резултат различитих фактора - исхода Другог светског рата, утицаја религије, 

етничке припадности и политичке идеологије.44 

 

         Импликације процеса глобалног реструктурирања за туризам су значајне. Иако физичке 

атракције на дестинацијама нису пресељене нити су битно промениле своје физичке 

карактеристике, политичка контрола од стране различитих субјеката променила је њихову 

привлачност и доступност. Број међународних путовања је значајно порастао јер су створене нове 

националне/међународне границе, односно државе. Међутим, политичка нестабилност, 

тероризам и слично, негативно утичу на туризам широм света, а нарочито код појединих земаља 

(Египат, Тунис, Израел, Перу) где је нестабилна политичка ситуација негативно утицала на 

перцепцију тих дестинација од стране туриста.45 

 

         Ако се туриста нађе у ситуацији да мора да брине за своју безбедност на одређеној 

туристичкој дестинацији то може имати погубне последице за развој туризма. Овакве ситуације 

резултирају драстичним падом броја туриста, смањењем туристичке потрошње, вишком 

запослених у туризму  а све то може да има негативне последице по развој локалне заједнице.  

 

 

 

                                                                 
44 Crouch, G. I., Ritchie, J. R. B., “Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity”. Journal of Business Research, 1999. 
45 Vengesayi, S., A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness. International conference 

ANZMAC, 1st-3rd December, 2003, Adelaide, Australia, Conference proceedings, 2003. 



 

 

2.3.3. Социо-културна конкурентност 
 

          Развој туристичке дестинације условљен је степеном развоја социо-културних односа. 

Социо-културна конкурентност дестинације подразумева постојање специфичних друштвених и 

културних карактеристика дестинације, које својом вредношћу и атрактивношћу, обезбеђују 

висок степен конкурентности на тржишту, без обзира на могућу политичку нестабилност или 

недовољну економску конкурентност. Значај, вредност и јединственост социо-културних фактора 

туристичке дестинације јесу детерминанте које једну дестинацију чине атрактивнијом и 

конкурентнијом од друге а друштвено-културне карактеристике дестинације су од кључне 

важности за стварање атрактивне дестинације коју туристи желе да посете.  

 

           Постоје дестинације које имају економске или политичке проблеме (на пример, Израел или 

поједине афричке земље), али због своје специфичне туристичке понуде оне и даље привлаче 

туристе, јер пружају искуство које туриста не може да пронађе/доживи на другој дестинацији. 

Фактори који најчешће делује као покретач и мотив за туристичко путовање управо јесу 

друштвено-културне карактеристике дестинације. Елементи културе који су посебно важни за 

атрактивност дестинације, а самим тим и њену конкурентност укључују производе старих заната, 

језик, традицију, храну, уметност и музику, архитектуру, религију и историју. Међутим, 

присуство туриста није увек позитивни фактор у одређеној туристичкој дестинацији. Он може 

имати и негативан утицај на локалну заједницу и њену културу.  

 

          Овакави утицаји су најизразитији када су културне разлике између домаћина и госта велике. 

Примера ради ако туриста из, економски развијеније западне Европе одпутује у неку земљу Јужне 

Америке, где су примања становништва на знатно нижем нивоу него што је то случај у већем делу 

Европе. Тада се може јавити незадовољство домаћег становништва својим условима живота као 

и новчаним примањима јер је често случај да туриста за један дан потроши онолико новчаних 

средстава колико становник те земље заради за цео месец. На дестинацијама где туризам 

представља значајну индустрију, морају се пронаћи решења како би се смањили негативни 

друштвени и културни утицаји (комерцијализација и деградација културе) и на тај начин очувале 

културне вредности и ојачао понос локалне заједнице. 

 

 

 

2.3.4. Технолошка конкурентност 
 

        Технологија данас представља један од најважнијих фактора за развој привредних 

делатности. Технолошка конкурентност подразумева примену савремених технологија, а посебно 

коришћење глобалних дистрибутивних система а посебно интернета који данас има водећу улогу 

у информисању популације, као битних чинилаца у промоцији и продаји туристичких производа. 

Посебно важну улогу имају када се користе за мање туристичке дестинације јер им омогућавају 

широк приступ туристичком тржишту уз ниже трошкове. 

 

        Технолошка снага дестинације постала је главни фактор у промоцији и дистрибуцији 

туристичког искуства за све већи број дестинација док кључну улогу има „централни 

резервациони систем (Central Reservation System - CRS). Податак који говори о важности 

централног резервационог система је да дестинације које нису биле у овом систему имале су врло 

малу конкурентску предност.  
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          Данас се туристичке активности све више обликују упоређујући цене и користећи 

технологију а информације никада нису биле доступније него што је то данас случај. Појавиле су 

се нове апликације за мобилне телефоне које нуде широк спектар могућности, друштвене мреже 

су се консолидовале у оквиру све већег транспарентног тржишта у којој су грађани у могућности 

да пружају услуге заједно, док су промене у концепту ланца вредности довеле до појаве нових 

пословних модела. 

 

         Технологија се развија брже него икада, а интернет је променио туристичку индустрију више 

него било који други фактор у последњих неколико деценија. Утицај интернета на конкурентност 

дестинације је изузетно велик, а традиционална употреба штампаног материјала као извора 

информација за промоцију дестинације је знатно смањена. Такође, људи су међусобно све више 

повезани и имају приступ великој бази података, те туристи траже информације путем интернета 

пре доношења било какве одлуке о путовању.46 

 

 

           За мала и средња предузећа, како у другим привредним гранама тако и у сектору туризма, 

употреба рачунара за процесне активности учинила је њихов рад ефикаснијим и трошковно 

повољнијим, што је допринело да буду профитабилнија у свом пословању. У последњих неколико 

година, велике туристичке иновације су вођене усвајањем нових технологија, посебно 

иновацијама заснованих на IT сектору. Већина туристичких предузећа је развила стратегије за 

имплементацију својих веб сајтова, системе за управљање информацијама, користе се друштвене 

мреже и уопште, интензивнија употреба информација допринела је генерисању већег знања.47 

 

 
 

         2.3.5. Конкурентност животне средине 
 

 

          Конкурентност животне средине у великој мери може утицати на туристички промет. Овај 

тип конкурентности подразумева постизање интегритета туристичке дестинације у области 

животне средине који је у складу са савременим преференцијама туриста. Један од проблема који 

се јављају приликом дефинисања конкурентности животне средине јесу тзв. друштвени трошкови 

туризма. Бројност и противречност ефеката туризма указују на његову комплексност а самим тим 

и на потребу за што прецизнијим утврђивањем карактера разноврсних последица његовог развоја 

(утицај на природно и социо-културно окружење, на привредни развој, деградација природне 

средине и др.) У том оквиру треба посматрати и друштвене трошкове, односно друштвену цену 

развоја туризма, посебно у привредно недовољно развијеним земљама. Ако би се укључили 

друштвени трошкови у укупне трошкове развоја туризма то би свакако омогоћило да створимо 

бољу перцепцију о реалној конкурентности туристичке дестинације. 
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     Индустрија има улогу да обезбеди да сваки развој туризма минимизира негативан утицај на 

животну средину, као и да се обезбеди економски подстицај како би се подстакла заштита и 

очување средине.48 Свака дестинација би према ауторима Jurowski и Gursoy49 требала да развије 

сопствену стратегију за одрживи развој туризма. Деградација природног окружења због туризма 

може у великој мери негативо утицати на конкурентност дестинације. Негативни утицај туризма 

на животну средину, као што су неадекватно одлагање отпада и уништавање станишта дивљих 

животиња, утиче на смањење броја посетилаца. Повећање свести о значају животне средине 

омогућава дестинацијама са јединственим, нетакнутим окружењем да граде конкурентност 

промовишући дестинацију као еколошку (дестинација екотуризма).50 

 

         Менаџмент квалитета животне средине данас представља свакако кључну детерминанту за 

успех туристичке дестинације услед повећања еколошке свести, туристичке тражње за бољим 

квалитетом услуга и повећана конкуренције на туристичком тржишту. „Квалитет животне 

средине дестинације је један од преовлађујућих фактора који утиче на доношење одлуке о 

путовању..., а то је конкурентни фактор међу туристичким дестинацијама са различитим 

квалитетом животне средине“.51 Како овај аутор наводи, квалитет животне средине се односи на 

квалитет природних карактеристика, пејзаж, свежу воду и ваздух, а не свакако могу бити 

угрожене деловањем људи, због чега је неопходна адекватна стратегија развоја туризма која ће се 

залагати за очување и унапређење квалитета животне средине. 

 

 

2.4. Модели за мерење конкурентности туристичке дестинације 
 

2.4.1. Калгаријски модел конкурентности аутора  Ritchie-a и Crouch-а 
 

          Најпознатији модел конкурентности туристичке дестинације развили су Ritchie и Crouch 

1999. године, познатији као Калгари модел, доказујући да се модели економске конкурентности, 

као нпр. Портеров модел, могу применити на дестинацијском нивоу. Crouch и Ritchie (1999) су 

креирали модел конкурентности туристичке дестинације који проширује претходна истраживања 

и студије конкурентности, попут Пирсове (Pearce, 1997) анализе конкурентне дестинације, која 

указује на потребу систематичног поређења различитих атрибута конкурентних дестинација, 

потом истраживања која се примарно фокусирају на имиџ или атрактивност дестинације.52 

 

 

 

        Иако су услуге на дестинацији препознате као важан елемент производа и имиџа 

дестинације, у истраживању пре настајања модела мало пажње се посвећивало предузећима која 

пружају услуге туристима и факторима који утичу на конкурентност тих предузећа. Додајући те 

факторе, Crouch и Ritchie су предложили модел који је знатно свеобухватнији у односу на 

дотадашње приступе који се заснивају на анализирању атрактивности дестинације. 

 
                                                                 
48 Bramwell, B., Maltese responses to tourism. Annals of Tourism Research, 2003. 
49 Jurowski, C., Gursoy, D., Distance effects on residents’ attitudes toward tourism. Annals of Tourism Research, 2004. 
50 Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., The Competitive Destination, A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford, Oxon: 

CABI Publishing, 2003. 
51 Mihalic, T., Environmental management of a tourist destination - A factor of tourism competitiveness. Tourism 

management, 2000. 
52 Gearing, C.E., Swart, W.W., Var, T., Establishing a Measure of Touristic Attractiveness. Journal of Travel Research, 

1974. 
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      У развијању модела, Crouch и Ritchie су се ослањали на Портеров (1990) „дијамант“ 

националне конкурентности, који чине четири кључне детерминанте: фактори производње, 

фактори тражње, сектор подршке и структура и стратегија предузећа. Crouch и Rithcie модел је 

првобитно обухватао четири компоненте туристичке дестинације: кључне ресурсе и атракције, 

факторе подршке, менаџмент дестинације и детерминанте које одређују и повећавају 

конкурентност (могу се назвати и ситуациони услови). С обзиром да је модел константно 

унапређиван, касније је додата и пета компонента – политика дестинације, планирање и развој. 

 

          У каснијим годинама Ritchie и Crouch су прерађивали свој модел, да би коначну форму 

добио 2003. године. Овај, сада комплекснији модел, такоде садржи пет великих димензија – 

главни фактори конкурентности и 36 суб-фактора: 

 

• Туристичке атракције: дестинацијска физиографија и клима, култура и историја, микс 

активности, специјални догађаји, забава, супраструктура, маркетиншке везе. 

• Подржавајући фактори и ресурси: инфраструктура, приступачност, услужни ресурси, 

гостопримство, предузетништво, политичка воља.  

• Дестинацијски менаџмент: организација, маркетинг, квалитет услуга/искуство, 

информисаност/истраживање, управљање људским ресурсима, финансијски и 

пословни капитал, управљање посетиоцима, управљање ресурсима, кризни 

менаџмент. 

• Дестинацијска политика, планирање и развој: дефиниција дестинације, туристичка 

филозофија, дестинацијска визија, позиционирање/брендирање, развој, компетитивно-

колаборативна сарадња, мониторинг и евалуација, дестинацијска ревизија 

• Детерминанте ограничења и проширења: локација, безбедност/сигурност, цене и 

трошкови, дестинацијска међусобна зависност, дестинацијски имиџ, носећи 

капацитет. 

 

          Дестинацијски фактори су у овом моделу подељени на факторе привлачности (природа, 

клима, културне и социјалне карактеристике, општа инфраструктура, инфраструктура општих 

услужних делатности и друго) и факторе одбојности (фактори који представљају баријере посети 

некој туристичкој дестинацији -сигурност и заштита, као на пример политичка нестабилност, 

здравствена несигурност, слаби здравствени систем, закони и улазна ограничења попут визних 

режима).  

 

         Аутори су кроз свој модел нагласили да добро изабран и добро спроведен програм 

дестинацијског менаџмента може унапредити компетитивност туристичке дестинације, поготово 

маркетиншки напори могу учврстити дестинацијски имиџ, а менаџерске иницијативе могу 

ојачати компетитивну позицију туристичке дестинације.  

            

          Такође, дестинацијска компетитивност се може повећати кроз менаџерске организацијске 

способности и стратешким партнерским повезивањем. У моделу се посебно истиче истраживачка 

функција, јер се дестинација захваљујући истраживању може прилагодити променљивим 

тржишним условима. Последњи саставни део модела је дестинацијска ефикасност која омогућава 

интегрисано туристичко искуство у туристичкој дестинацији и тиме туристима гарантује 

очекивана и обећавана искуства.  

 

           



 

 

           

          Модел такође указује на значај окружења дестинације које утиче на конкурентност – 

глобално (макро) окружење и конкурентно (микро) окружење. Микро окружење се састоји од 

организација, утицаја и снага које су се нашле унутар непосредне дестинацијске арене састављене 

од туристичких активности и конкуренције. Ови елементи обично имају непосредан утицај на 

дату дестинацију. Микро окружење обухвата предузећа која чине туристички сектор, конкуренте, 

сегменте туристичке тражње и интересне групе на дестинацији.  

 

          Макро окружење, са друге стране, често је глобално и има широк утицај. Макро окружење 

се односи на све спољне елементе који окружују микро окружење и утичу на њега. Најчешће се 

фактори из макро окружења групишу у шест основних група:  

 

• економија,  

• технологија,  

• екологија, 

• политика и законодавство,  

• социо-културни фактори и  

• демографске промене.  

 

         Учинци ових фактора се обично не ограничавају на путовања и туризам. Туристички систем 

је отворен систем и он је често предмет многих притисака и утицаја насталих изван система. 

 

         Да би се разумела конкурентност туристичких дестинација, неопходно је размотрити 

компаративне и конкурентне предности дестинације, које чине саставни део модела. 

Компаративне предности дестинације се односе на људске ресурсе, физичке ресурсе, знање, 

основна средства, инфраструктуру и туристичку супраструктуру, културно-историјске ресурсе и 

развијеност локалне привреде. Конкурентне предности се односе на способност дестинације да 

рационално користи ресурсе којима располаже у дужем временском периоду. 

 

          Иако је листа атрибута за мерење конкурентности дестинације опширна, Crouch (2010) 

истиче да неће сви атрибути подједнако утицати на конкурентности дестинације, те да су неки 

мање или више важни за одређене тржишне сегменте. Стога је неопходно истражити, односно 

оценити њихову релативну важност или значај, јер иако се неки атрибут сматра значајном 

карактеристиком дестинације, неће бити детерминанта конкурентности уколико се не разликује 

или истиче у односу на исти атрибут конкурентне дестинације. На пример, ако конкурентне 

дестинације имају сличну климу, тада ће клима имати мали или готово никакав утицај на 

остваривање конкурентне позиције дестинација. 
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Слика број 15: Модел конкурентности туристичке дестинације 

 

 
 

Извор: Crouch, G.I., Destination Competitiveness: Insights into Attribute Importance, International Conference of 

Trends Ipacts and Policies onTourism Development, Hellenic OpenUniversity in Heraklion, Crete, 2006. 

 

 

          И поред своје свеобухватности, модел конкурентности туристичке дестинације Ritchie-ја и 

Crouch-а је често критикован јер не може да покаже јасну конекцију, односно везу или пореди 

међусобно неупоредиве елементе, те с тога не даје реалну слику углавном у поређењу са моделом 

аутора Dwyer-Kim.53 

 

 

 

2.4.2. Модели конкурентности туристичке дестинације аутора Hassan-а. 
 

 

          Већина модела конкурентности се фокусира на предузеће као јединицу анализе за широк 

спектар индустрија. Међутим, због разноврсности индустрија које су укључене у формирање 

дестинацијске конкурентности, неопходно је гледати даље од ривалства међу предузећима. У 

контексту туризма, мноштво индустрија које су укључене у стварање и одржавање атрактивности 

дестинације, захтева се развој таквог модела конкурентности који ће испитивати степен сарадње 

између свих стејкхолдера, а која је потребна како би се одржао одређени степен конкурентности.  

 

                                                                 
53 Dwyer, L., Kim, C., Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 2003. 



 

 

 

          Аутор Salax Hassan дефинише конкурентност као способност дестинације да створи и 

интегрише додатну вредност производа, а који садржи све расположиве ресурсе, одржавајући на 

тај начин тржишну позицију у односу на конкуренте. У складу са тим, овај аутор је развио модел 

конкурентности дестинација који се фокусира на факторе одрживости животне средине повезане 

са туристичким дестинацијама. 

 

          Веза између тржишне конкурентности и одрживог туризма је врло логична. Када 

туристичка индустрија зависи од специфичности, односно јединствености животне средине, као 

на пример египатска обала на Црвеном мору, ресурси морају бити заштићени како би наставили 

да континуирано привлаче туристе.54 Постизање циљева одрживог развоја ће захтевати 

софистицирано планирање и развој стратегије у комбинацији са укључивањем свих 

заинтересованих страна (стејкхолдера), укључујући и јавни/приватни сектор, групе за заштиту 

околине и локалну заједницу. 

 

          Четири главне детерминатне тржишне конкурентности у овом моделу су: 

 

• Компаративна предност. Компаративна предност дестинације обухвата факторе повезане 

са елементима макро и микро средина које су од кључног значаја за тржишну 

конкурентност. 

• Оријентација на потражњу. Способност дестинације да одговори на промене у сегменту 

потражње туриста на тржишту ће утицати на њену конкурентност. 

• Структура индустрије. Постојање или одсуство добро организоване туристичке 

индустрије може утицати на способност дестинације да се такмичи. 

• Посвећеност животној средини. Посвећеност дестинације њеној животној средини ће 

утицати на потенцијал дестинације да створи одрживу тржишну конкурентност. 

 

          Добро познавање компоненти дестинацијских атракција/ресурса (попут природних и 

културних вредности, спортских и рекреативних ресурса и сл.) је не само основа за разумевање и 

боље планирање развоја туризма, већ је и од суштинског значаја за успешан развој туризма у 

дугорочном периоду.55 Осим тога, одржавање квалитета туристичких ресурса је важно за 

конкурентноствећине типова туристичких дестинација.56 

 

          Модел за мерење конкурентности аутора Hassan-а ствара могућност мапирања кључних 

фактора који су у вези са промоцијом еколошки одрживог развоја туризма, као критичне везе да 

се одговори на глобални конкурентски изазов са којим се суочавају светски атрактивне 

дестинације у новом миленијуму. Осим тога, овај модел конкурентности се фокусира на 

јединственост туристичког тржишта. Туристичка дестинација укључује мноштво различитих 

индустрија (на пример, хотелијерство, транспорт, забава) које кроз своје активности утичу на 

стварање додатне вредности производа и тако утичу на укупну конкурентску позицију на 

тржишту. Истовремено, дестинација ће постићи висок раст тржишта и тиме постати 

конкурентнија због великог броја успешних програма који стварају додатну вредност.  

 

                                                                 
54 Hawkins, J. P., Roberts, C. M., The Growth of Coastal Tourism in the Red Sea: Present and Future Effects on Coral 

Reefs. AMBIO, 1994. 
55 Pearce, D. G., Competitive Destination Analysis in Southeast Asia. Journal of Travel Research, 1997. 
56 Inskeep, E., Tourism planning: An integrated and sustainable development approach. New York: Van Nostrand Reinhold, 

1991. 
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          У недостатку посвећености заштити животне средине, краткорочни успех на тржишту може 

довести до погоршања стања на дестинацији. Континуирана тржишна конкурентност захтева 

равнотежу између оријентације ка расту, са једне стране, и посвећености заштити животне 

средине, на другој страни, доносећи прихватљиву стопу приноса свим партнерима који су 

укључени у развој туризма и промоцију дестинације. 

 

          Hassan сматра да одсуство привржености очувању окружења може озбиљно угрозити 

опстанак дестинације на туристичком тржишту, те да ова приврженост представља једну од 

кључних детерминанти конкурентности. Одржива конкурентност захтева баланс између развоја 

туризма и заштите окружења. Иако је питање заштите окружења значајно и за укупну 

конкурентност појединих земаља на начин да може довести до увођења иновација, а које додатно 

могу јачати конкурентост, оно има посебан значај у туризму, јер је квалитет природног и 

културног окружења један од кључних елемената доживљаја туриста.57 

 

          Тако, стварање и интегрисање додатне вредности производа је неопходно како би се 

одржала или повећала конкурентност дестинације. У складу с тим, ефикасне и ефективне 

стратегије развоја су неопходне како би се одржала и унапредила тржишна вредност дестинације 

“током дужег времена и боље од других конкурената”. У зависности од тога на који начин се уз 

помоћ туристичких атракција стварају вредности за туристе, као и колико добро се управља 

дестинацијским маркетингом и промотивним програмима, туристичка дестинација ће имати 

успешну позицију на тржишту туризма. И даље, успешан развој туризма ће обезбедити локалној 

заједници више социјалне и економске добробити. Поред тога, студије су истраживале кључне 

факторе, детерминанте и стратегије заштите животне средине који могу утицати и утичу на јачање 

конкурентности дестинације. 

 

         С обзиром на то да туристичка дестинација укључује више компоненти попут природних и 

културних ресурса, великог броја предузећа која пружају услуге, систематски или аналитички 

модел за планирање и развој дестинације је неопходан. Такав аналитички модел за развој и 

промоцију дестинације може допринети стварању и интегрисању додатне вредности туристичких 

ресурса који ће повећати конкурентност дестинације.  

 

          Од великог значаја за планирање и развој туризма је одрживост дестинације и дугорочни 

опстанак на тржишту. Сходно томе, како конкуренција у туристичком тржишту расте, 

разумевање фактора који утичу на конкурентност је од суштинског значаја, и постао је важан 

корак у одржавању туристичке дестинације, њеног раста и виталности.58 Одрживост има већу 

функцију од природне еколошке одрживости.59 Из тог разлога, развој туристичке дестинације 

мора бити одржив, не само са економског и еколошког аспекта, већ и друштвеног, културног и 

политичког.  

 

 

                                                                 
57 Hassan, S. S., Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of 

Travel Research, 2000. 
58 . Ritchie, J. R. B., Crouch, G. I., Competitiveness in International Tourism: A Framework for Understanding and 

Analysis. In Proceedings of the 43 Congress of the Association Internationale d'Experts Scientifique due Tourisme on 

Competitiveness of Long-Haul Tourist Destinations, San Carlos de Bariloche, Argentina, 1993. 
59 Hassan, S. S., Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of 

Travel Research, 2000. 



 

 

          Препознајући значај одрживости за развој туризма, Hassan је увео модел конкурентности 

који анализира односе између свих актера (стејкхолдера) укључених у креирање и интегрисање 

додатне вредности са циљем да се задржи повољна тржишна позиција у односу на остале 

конкуренте. Према мишљењу овог аутора, успостављање равнотеже између оријентације ка расту 

и посвећености заштити животне средине, те стварање партнерстава између главних актера, су 

приоритети за одржавање конкурентности на тржишту. 

 

 

 

2.4.3. Модели конкурентности туристичке дестинације аутора Dwyer-а и Kim-а. 
 

 

 

           Аутори Dwyer и Kim60 су предложили интегрисани модел, а као полазна основа им је 

користио свеобухватни модел за дестинацијску конкурентност Crouch-а и Ritchie-ја из 1999. и 

2000. године. Битна разлика између оба модела је та да Dwyer-Kim-ов модел представља подручје 

услова на страни потражње као битну детерминанту дестинацијске компетитивности, а у Crouch-

Rithci-евом моделу тога нема. Dweyr-Kim-ов модел покушава да обезбеди реалан приказ више 

него Crouch-Ritchie модел, везама између различитих елемената конкурентности дестинације. 

Аутори истичу да дестинацијска компетитивност није њен коначан циљ већ само циљ на путу 

објективног регионалног или националног економског просперитета. 

 

          Два главна елемента овог модела су ресурси и дестинацијски менаџмент. Први је основа да 

се привуку посетиоци, али други елемент је онај који може обликовати основу за атрактивну 

понуду за туристе - до конкурентне понуде на крају. 

 

          Dwuer-Кim-ов модел је емпиријски тестиран анкетирањем стејкхолдера туристичке 

индустрије који обухватају индустријске оператере, владине званичнике и академике из области 

туризма у Аустралији и Кореји. Коришћењем фактора анализе идентификовано је неколико 

важних атрибута дестинацијске конкурентности: дестинацијски менаџмент, природни и други 

ресурси, културни ресурси, квалитетне услуге, ефикасност јавних служби, услови за шопинг, 

посвећеност владе развоју туризма, локације и њихов приступ, електронско пословање, ноћни 

живот, захтеви за визе и забавни паркови.61 

 

          Резултати овог емпиријског тестирања модела дају користан увид у неколико аспеката. 

Прво, активности управљања дестинацијом (дестинацијски менаџмент), који обухвата и јавне и 

приватне организације, су јасно издвојене од других фактора који се налазе у основи 

конкурентности дестинације. Ово је у складу са концептом стратешког менаџмента да се 

конкурентност остварује избором стратегије и доношењем одлука. Друго, државни сектор има 

водећу улогу у обезбеђивању одрживог развоја туризма. Треће, не постоји разлика између 

основних ресурса и подржавајућих фактора и ресурса. То су једноставно дестинацијски “ресурси” 

за потрошаче (туристе). Коначно, туристичке атракције, у распону од природних, до културних, 

затим шопинга, ноћног живота и забавних паркова, се од стране туриста доживљавају као 

значајни ресурси за побољшање атрактивности дестинације што заузврат доприноси повећању 

конкурентности дестинације.  

 

                                                                 
60 Dwyer, L., Kim, C., Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 2003. 
61 Dwyer, L., Attributes of Destination Competitiveness: A Factor Analysis. Tourism Analysis, 2004. 
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 Интегрисани модел дестинацијске компетитивности дели се на шест сегмената, а то су: 

 

• Наслеђени туристички ресурси и атракције; 

• Изграђени туристички ресурси и атракције; 

• Подржавајући фактори и ресурси; 

• Дестинацијски менаџмент; 

• Ситуацијски услови у окружењу; 

• Услови потражње. 

 

  Наслеђени ресурси се у моделу деле на две подгрупе: 

 

• Природни ресурси (они укључују физиономију, флору и фауну, климу, пејзаже и друге 

природне квалитете), и 

• Културни ресурси са наслеђем (културу и наслеђе дестинације представљају историја, 

културнеинституције, навике, архитектура, гастрономија, традиција, уметничка дела, 

музика, сувенири, плесови итд.). 

 

  Изграђене ресурсе Dwyer и Kim62 деле на пет типова: 

 

• Туристичка инфраструктура - укључује смештајне капацитете, ресторатерство, 

транспортне услуге, тематске паркове и атракције, производњу брзе хране, таверне, 

барове, ноћне клубове, туроператоре и туристичке агенте, rent-а-car предузећа и друго. 

Туризам се ослања и на већи бројпотпорних услуга као што су трговине с храном, сервисне 

службе, бензинске станице, апотеке, књижаре, фризере, чистионице, киоске, полицију итд. 

• Специјални догађаји - укључују догађаје где је посетилац и учесник (сајмови) или само 

присутан као на пример посматрачи на тениском туриниру Вимблдону, краљевска венчања 

итд. 

• Расположиве активности - оне укључују рекреацијске и спортске могућности, на пример 

лети голф или тенис, зими скијање, затим водене спортове (пливање, једрење, риболов), 

ноћне клубове и ноћни живот, активности везане за специјалне интересе посетилаца 

(авантуристички туризам, екотуризам, бициклизам итд.). Што је разноврснији избор 

дестинацијских производа, услуга и искустава, то је већа способност дестинације да 

привуче различите тржишне сегменте туриста. 

• Забава - категорија забаве укључује активности где посетилац преузима пасивну улогу 

посматрача, на пример филмски фестивал, позориште и др. 

• Шопинг - Шопинг се може сматрати као део забаве. 

 

          Подржавајући фактори и ресурси имају пет подгрупа. Они подупиру дестинацијску 

компетитивност. Приватни и јавни сектор често подупире туристичке активности које укључују 

специфичне особине које конкуренти тешко могу копирати или имитирати. То је битан извор 

одрживе компетитивне предности. У ову групу спадају: 

 

• Општа инфраструктура - Општа инфраструктура укључује аеродроме, возове, аутобуски 

систем, телекомуникације, снабдевање водом, канализацију, здравство, санитарне услуге, 

електричну енергију, финансијске институције итд. 

 

                                                                 
62 Dwyer, L., Kim, C., Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 2003. 



 

 

 

• Квалитет услуга - квалитет услуга захтева интегрисани приступ свих стејкхолдера 

(резидената, посетилаца и услужних партнера) и познавање потреба и очекивања туриста. 

• Приступачност дестинације - На приступачност утичу следећи параметри: фреквентност, 

лакоћа и квалитет приступа аутом, авионом, возом или бродом; авио-регулативе; улазне 

дозволе и визе; капацитети аеродрома; конкуренција између превозника. 

• Гостопримство - Гостопримство се односи на однос локалне заједнице према туристима. 

• Тржишне везе - Економске и социјалне везе укључују тренутне трговинске односе, 

чланство у професионалним и трговинским удружењима, имиграцијске токове некад и сад, 

заједничку културу и језик и заједничку веру. 

 

           За разлику од Crouch-Ritchi модела, интегрисани модел познаје пет типова дестинацијског 

менаџмента. То су: 

 

• Менаџмент дестинацијског маркетинга - обухвата углавном промоцију дестинације као 

целине, учешће на сајмовима и берзама туризма, организацију и координацију студијских 

путовања за стране туроператоре, агенте или новинаре, подршку приватном сектору у 

производњи и дистрибуцији података и литературе, везане за нпр. информације о 

анализама карактеристика туриста са кључних тржишта или потрошачке навике 

потенцијалних туриста. Битна функција дестинацијских маркетинг менаџера јесте 

формирање дестинацијског имиџа. 

• Дестинацијско планирање и развој - Планирање се изводи од стране различитих агенција, 

организација или фирми из различитих разлога на различитим нивоима, по могућству уз 

помоћ спољашњих консултаната и служби. 

• Организација дестинацијског менаџмента - Организација дестинацијског менаџмента је на 

различитим нивоима власти укључена у презентацију, законодавство, планирање, 

мониторинг, одржавање, истицање и организацију свих туристичких ресурса. 

• Развој људских ресурса - Обука се истиче у развоју три димензије организацијског знања: 

дубина и ширина знања, компетенције и истраживачко знање. 

• Менаџмент животне средине - Менаџмент животне средине обухвата климу, пејзаже, 

амбијент, као кључне факторе дестинацијског квалитета. 

 

    Ситуацијски услови у окружењу могу повећати или смањити компетитивност туристичке 

дестинације. Ту спадају: 

 

• Положај дестинације - Положај дестинације одређује физичку раздаљину од изворних 

тржишта и утиче на време потребно за путовање до дестинације. 

• Компетитивно микро окружење - Оно се може посматрати са три аспекта: 

способностидестинацијских предузећа и организација, стратегије дестинацијских 

предузећа и организација које укључују склапање савезништва и треће је компетитивност 

окружења за предузећа и организације у самој дестинацији. Предузећа могу повећати своју 

компетитивност кроз специјализацију, иновативност, инвестиције, преузимање ризика и 

побољшање продуктивности. 

• Компетитивно макро окружење - Компетитивно макро окружење је повезано са великим 

бројем глобалних сила које укључују регулативе повезане са очувањем животне средине, 

преструктуирање привреде, демографске промене на изворним тржиштима и све 

комплекснији технолошки ослонац. Глобалне силе представљају изазов, али и прилике за 

туристичку индустрију. Неки од истраживача употребљавају акроним PEST или STEEP у 
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којег уврштавају политичке, економске, еколошке, социокултурне и технолошке елементе 

из окружења. 

• Сигурност и безбедност дестинације - Сигурност и безбедност дестинације су критичне 

квалификацијске детерминанте дестинацијске компетитивности које укључују: политичку 

(не)стабилност, могућност појаве тероризма, ниво криминала, безбедност у саобраћају, 

корупцију полиције и административних органа, квалитет здравља, превенцију од болести, 

квалитет и поузданост медицинских услуга, доступност лекова. 

• Ценовна компетитивност - Ценовна компетитивност путовања у најширем смислу утиче 

на одлуке везане за путовање у одређену дестинацију. 

 

 

         Већина дискусија о компетитивности предузећа и дестинација које се појављују у 

литератури се углавном фокусирају на страну понуде. Фактори потражње о којима се мање 

дискутује су такође јако битни за одлучивање о дестинацијској компетитивности. О томе говори 

push & pull теорија, где pull фактори представљају дестинацијске атрибуте који су мотиви туриста 

за путовање, а push фактори су праве мотивацијске снаге које детерминишу дестинацијску 

компетитивност са стајалишта туристе. Да би потражња била ефективна, туриста мора бити 

свестан да постоји туристичка дестинација и мора познавати њену понуду. Такође се мора 

поклапати његово очекивање са производима туристичке дестинације. Због тога, оквир 

дестинацијске компетитивности укључује три елемента туристичке потражње: свесност, 

перцепцију и преференције. 

 

          Dwyer и Kim-ов модел је као процес који има два исхода: дестинацијску конкурентност и 

друштвено-економски просперитет - који се може пратити индикаторима квалитета живота. Како 

су главни циљеви конкурентност и добар квалитет живота, овај модел одговара поменутој општој 

дефиницији конкурентности (по Ritchi-ју и Crouch-у). Модел има веома важну разлику у односу 

на Ritchie и Croych-ов модел: он показује узрочне везе.63 

 

 

 

 

2.4.4. Модели конкурентности туристичке дестинације аутора Heath-a. 
 

 

 

          Аутор Ernie Heath је направио модел дестинацијске конкурентности базиран на Crouch-

Ritchie-вом моделу, а из перспективе Јужне Африке. Из перспективе Јужне Африке, актуелни 

модели дестинацијске конкурентности који су предложили, између осталих, Ritchie и Crouch и 

Dwyer и Kim нису у потпуности одговарали овој дестинацији, јер неадекватно третирају проблеме 

везане за компетитивност и не придају довољно пажње кључном фактору, а то су људи, и 

најбитнијим виталним везама (комуникацији и менаџменту информација). Модел је развијен пре 

свега на основу искуства стеченог кроз процес стратешког планирања натуристичким 

дестинацијама у Јужној Африци и спаја главне елементе дестинацијске конкурентности као што 

је предложено у многобројној литератури са главним индикаторима дестинацијске 

конкурентностипредложеним од стране различитих туристичких истраживача, (Crouch, Dwyer и 

други). 

 

 

                                                                 
63 Vanhove, N. , The Economics of Tourism Destinations. Amsterdam: Elsevier,2010. 



 

Шема 7. Модел дестинацијске конкурентности према аутору Heath-у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичка „скрипта“ (Стратешки оквир) 

Омогућава свим актерима у туризму да извршавају своје улоге оптимално-ка заједничкој 

визији 

„Градивни блокови“ 

Синергија и баланс у развоју и маркетингу 

Политика одрживог развоја 

Доношење реалне туристичке политике и 

законодавног оквира; одговорности 

менаџмент ресурса и могућности; 

Стимулисање позитивне инвестиционе 

климе; Имплементација стратегија како би се 

осигурала трансформација индустрије; 

Поштовање принципа индустријског развоја; 

Осигуравање одговарајућег и ефективног 

институционалног оквира. 

Стратегија и холстичка маркетинг 

стратегија 

Развијање позитивног дестинацијског имиџа 

бренда и конкурентне стратегије 

позиционирања; Ефектан циљни маркетинг и 

манаџмент потражње; Формулисање 

иновативних маркетинг стратегија и 

имплементација дефинисаног маркетинг 

микса како би сезона трајала током целе 

године; Развој стратегија како би се 

осигурало оптимално задовољење потреба 

посетилаца. 

„Цемент“ 

Континуирани и транспарентни канали комуникације; 

Балансирање директног и индиректног деловања стејкхолдера и њихових бенефита: 

Формирање адекватних и узајамно корисних партнерстава; 

Информациони менаџмент, истраживање и предвиђање; 

Управљање конкурентним индикаторима. 

„Темељи“ 

Постојање и управљање кључним атракцијама 

(нпр. Историја, култура, клима, догађаји, пословни туризам, забава и друго) 

Оптимизација компаративних и конкурентних предности и стварање ризика 

Фундаменталне варијабле које се не доводе у питање 

(нпр. Лична безбедност и здравствена питања) 

Обезбеђење пружалаца услуга 

(нпр. Инфраструктура, аеродроми, путеви, сигнализација, управљачки капацитети) 

Истицање и развој индикатора који стварају додатну вредност производа и услуга 

(нпр. Локација, вредност за новац и везе са дестинацијама у окружењу) 

Осигурање одговарајућих комуникацијских субјеката 

(нпр. одговарајући авионски капацитети, смештај, канали дистрибуције) 

Фокус на пружаоце искуства 

(нпр. угоститељство, изузетна услуга, аутентично искуство) 
Извор: Heath, 2003. 

Стратешки одговор на промене у макро, конкурентном и 

тржишном окружењу 

КЉУЧНИ ПОКРЕТАЧИ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
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           Модел је представљен у облику куће. „Темељи“ дају суштинску основу за конкурентност, 

“цемент” везује и повезује одговарајуће аспекте конкурентности, „градивни блокови“ су од 

суштинског значаја да се туризам “деси” на дестинацији, а „кров“ (кључни покретачи развоја 

туризма) обухватају људе.  

 

           Аутор ставља акценат на кључне покретача развоја туризма (људе) и виталне везе (нпр. 

комуникација и менаџмент информација) које треба размотрити када се развија свеобухватан 

оквир одрживе конкурентности дестинације. Као и други, раније развијени модели дестинацијске 

конкурентности, Heath-ов модел је линеаран и не препознаје интерактивне ефекте између 

различитих извора дестинације конкурентности. У окружењу са динамичним променама, 

дестинација ће бити конкурентна уколико континуирано развија и иновира туристичке услуге и 

искуства. Стејкхолдери на туристичкој дестинацији морају тражити и имплементирати нове 

технологије како би побољшали своју продуктивност. Нови пословни подухвати и мала предузећа 

пружају идеални механизам за идентификацију и развој нових идеја. Другим речима, 

дестинацијски менаџмент треба да процени како адекватност и ефективност туристичке понуде, 

објеката, услуга и програма и где је то могуће, усклади их са променама на макро, конкурентном 

и тржишном окружењу. 

 

 

 

2.4.5. Модели конкурентности туристичке дестинације аутора Enright-а и Newton-а 
 

 

          Аутори Enright и Newton су предложили шири модел конкурентности туристичке 

дестинације који интегрише генеричке факторе конкурентности који су произашли из индустрије 

и основних фактора дестинацијске атрактивности. Према овим ауторима, концептуализација 

конкурентности туристичке дестинације треба да комбинује интерну анализу атракција 

туристичке дестинације са спољном анализом фактора који се односе на бизнис, односно 

пословање. 

          Enright и Newton оцењују конкурентност најчешће на нивоу државе или регион и 

“туристичка дестинација ће бити конкурентна ако може да привуче и задовољи потенцијалне 

туристе, а та конкурентност је одређена како туристичким специфичним факторима, тако и много 

ширим спектром фактора који утичу на пословање пружалаца услуга у туризму”. Конкурентност 

се у постојећој литератури најчешће мерила коришћењем података из анкете у којој се испитују 

мишљења и перцепције туриста.64  

 

          Међутим, Enright и Newton тврде да туристи не могу добро да познају различите факторе 

који утичу на конкурентност туристичке дестинације, те да је потребно анкетирати менаџере на 

вишим позицијама, јер они најбоље познају и туристичке и пословне елементе дестинације. 

Модел има 13 фактора/варијабли повезаних са туризмом (преузетих углавном из Ritchie и Crouch-

овог рада), као и генеричке пословне факторе који су углавном идентификовани коришћењем 

пословне литературе као основне. Поред тога, фактори су "прилагођени" за случај конкретне 

дестинације (Hongkong) узимајући у обзир елементе узете из литературе повезане са градским 

туризмом. Модел конкурентности је тестиран од стране самих аутора на граду Хонгконг.       

                                                                 
64 Haahti, A., Yavas, U., Tourists  ́perception of Finland and selected European countries as travel destinations. European 

journal of marketing, 1983. 



 

        Међутим, постигнути резултати могу можда да донесу ограничења за генерализацију овог 

концепта, јер је врло могуће да су резултати добијени коришћењем предложених варијабли под 

утицајем културних разлика. Упркос овој несигурности, корисност самих варијабли се не доводи 

у питање. 

 

 

Табела 13. Модел конкурентности туристичке дестинације по ауторима Enright-а и Newton-а. 

 

АТРАКЦИЈЕ ОПИС 

Физичка географија Клима, Интересантна архитектура, позната 

обележја/знаменитости 

Култура и историја Ноћни живот, музика и перформанси, музеји, 

гастрономија 

Специјални догађаји Специјални догађаји, фестивали 

Сигурност Перципирана сигурност од стране туристе 

ПОКРЕТАЧИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПИС 

Input Интерни транспортни систем, вештине и 

знања особља, приступ информацијама, 

банкарски и финансијски систем, географска 

локација, ниво технолошког развоја, 

трошкови особља, цена земљишта 

Индустријска и потрошачка тражња Добра сарадња међу фирмама, здрава 

локална конкуренција 

Индустријска и регионална кластеризација Подршка од повезаних индустрија, 

постојање међународних фирми 

Интерна организација и стратегија фирми Стратегије међународних и локалних фирми 

Институције и социјална структура Политичка стабилност, стабилност валуте, 

политика владе, транспарентност у 

доношењу одлука, подстицаји за 

инвестирање, висина такси, образовне 

институције, институције локалне заједнице 

Туристичка пословна структура  Међународни приступ, добар трговински 

систем, висок квалите смештајних 

капацитета 

Тржишне везе Тржишни потенцијал за дуга путовања, 

етничке везе 
Извор : Enright, Newton, 2004 

 

          Модел конкурентности Enright-а и Newtona-а се може критички анализирати. Модел има 

добро дефинисану структуру и прави разлику између атракција и покретача развоја туризма, али 

модел се може побољшати са неколико аспеката. Прво, недостају одговарајуће дефиниције 

варијабли. Друго, показатељи, односно индикатори нису обезбеђени. Треће, модел меша 

специфичне факторе државе, индустрије и организација, што отежава да се види који ниво 

апстракције је потребан. Четврто, недостају важни фактори развоја туризма, као што је интернет. 

Из сумираних података се види да постоји много начина на основу којих може бити развијен 

модел дестинацијске конкурентности.  
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       Иако су главне варијабле за одређивање конкурентности дестинације дефинисане и 

документоване, већина модела дестинацијске конкурентности, међутим, није успела да на 

одговарајући начин успостави интеракцију између различитих извора дестинацијске 

конкурентности или релативног значаја различитих димензија конкурентности. Поред тога, 

модели дестинацијске конкурентности, предложени у литератури, могу идеално да послуже као 

оквир за одређивање конкурентности целе земље као туристичке дестинације. Међутим, 

постојећи модели не могу да имају капацитет да утврде конкурентност дестинација у једном 

одређеном сектору туризма. Ипак, постојећа литература пружа корисну основу за развој модела 

конкурентности који ће се посебно фокусирати на дестинације руралног туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ БУЈАНОВАЧКЕ БАЊЕ 
 
 

У овој анкети је учествовала 30 насумично изабраних испитаника, различитог 

старосног доба, нивоа образовања и занимања. Анкета је спроведена у периоду од 

септембра до октобра месеца 2017. године. Основни циљ јесте прикупљање података о 

степену конкурентности посматране туристичке дестинације, односно који су атрибути 

најзаслужнији за то. 
 

Упитник се састоји из два дела, први се односи на социо-демографске карактериситке 

испитаника (пол, године старости, ниво образовања, статус, занимање, месечни приходи по 

домаћинству и број чланова у домаћинству), а други део се састоји у оцени 17 атрибута 

конкурентности дестинација генерално, али и на конкретним туристичким дестинацијама. 

 

1. Основне карактеристике испитаника 
 

За потребе истраживања прикупљено је 30 валидно попуњених упитника који су 

коришћени у статистичкој обради и анализи података. 

 

Графикон број 1: Старосна и полна структура испитаника 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Запажа се да благо доминира женска популација (60%) у односу на мушку популацију 

(40%). За потребе анализирања старосне структуре, испитаници су подељени у седам 

категорија. Најмлађи испитаници су били старости до 18 година, док су најстарији 

испитаници имали преко 65 година. Највећи проценат испитаника је имао између 26 и 35 

година, њих 10 или 30%. Најмање испитаника је било од 56 до 65 година, њих је било 2 6,67%. 

 

 

 

 

40%

60%

Пол Мушки

Женски

7%

16%

30%17%

13%

7%

10%

Године старости

до 18

19-25

26-35

36-45

46-55

56-65

преко 65



61 
 

 

Графикон број 2: Ниво образовања и статус испитаника 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подела резултата према степену образовања указује да највећи број испитаника има 

високо образовање, њих 11 или 36% испитаника, затим следе испитаници који имају високо 

образовање (10 или 30% испитаника), потом средње образовање (7 или 23%), док је најмањи 

број испитаника са основним образовањем (2 или 6%). Највећи проценат испитаника чине 

студенти (10 или 30%), одмах иза њих су стално запослени (8 или 26%), а најмањи проценат 

чине ученици  (2 или 7%). 

Графикон број 3: Занимање испитаника 
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Анализирајући структуру испитаника према занимању, уочава се да највећи проценат чине 

студенти (7 или 23%), затим туризмолози (6 или 20%), доктори (3 или 10%), правници (2 

или 6,6%) и предузетници (2 или 6,6%), док остала занимања (биолог, домаћица, 

економиста, возач и слично) чине мали проценат. 

 
 
 

Графикон број 4: Месечни приходи по домаћинству и број чланова у домаћинству 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Највећи проценат испитаника (близу 40%) има месечне приходе између 40.001 и 

50.000 динара, док је 3% испитаника одговорило да има приходе мање од 10.000 динара. 

Највећи проценат испитаника (40%) живи у четворочланом домаћинству, затим следе 

испитаници који живе у петочланом (23%) и испитаници који живе у двочланом (13%) 

домаћинству. Једнак проценат испитаника живи у једночланом домаћинству и 

домаћинству са шест и више чланова. 
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2. Анализа оцене фактора конкурентности 
 

Испитаници су оценили (од 1 до 5) значај 17 фактора за одређивање конкурентности. 

На графикону су приказани резултати њихове оцене факторе за конкурентност Бујановачке 

бање. 

 
 

Графикон број 5: Фактори за одређивање конкурентности Бујановачке бање 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На основу графикона можемо закључити да је највећи број испитаника оценом пет 

оценило следеће факторе: природна богатства и клима, љубазност, квалитет услуга, 

локација и приступачност. Највећи број испитаника оценом четири је оценило следеће 

факторе: односи трошкови/вредност и културно-историјско наслеђе. Одређени број 

испитаника оцену три дало је за фактор сарадња јавног и приватног сектора. Најслабије 

оцене су добили многи фактори попут: туристичке инфраструктуре, безбедности, микс 

активности у туристичкој дестинацији, забави и рекреацији као и позиционирању на тржишту.  

 

На основу ових резултата можемо закључити да су најважнији фактори, који су 

пресудни да туриста посети Бујановачку бању следећи: природна богатства и клима, 

љубазност, локација и приступачност, а најмање важан је фактор сарадња јавног и приватног 

сектора. 
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Графикон број 6. Просечна оцена конкурентности Бујановачке бање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На основу графикона број 6 који приказује просечну оцену конкурентности Бујановачке 

бање можемо закључити да су испитаници просечном оценом 4,7 оценили природна богатства 

и климу, затим оценом 3,6 приступачност, љубазност, локацију и квалитет услуга. Међутим 

много већи број испитаника је просечном оценом 2,5 и мање оценио културно-историјско 

наслеђе, специјалне догађаје, сарадњу јавног и приватног сектора као и имиџ и позиционирање 

на тржишту. 

 

 На основу ових показатеља можемо закључити дада је осим природних добра и климе, 

приступачности, љубазности и локације неопходно додатно посветити пажњу безбедности, 

имиџу као и  забави и рекреацији како би се Бујановачка бања боље позиционирала на тржишту 

и остварила већи промет туриста. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 
 

Неоспорна је чињеница да наша земља поседује велико природно и културно 

богатство. Разноврсност и бројност термоминералних извора погодују развоју бањског 

туризма у Србији. Али није довољна само природна основа да би нека бања постала 

атрактивна туристичка дестинација. Потребна су велика улагања пре свега у 

инфраструктуру, туристичку супраструктуру и у остале факторе. 

 
Број туристичких дестинација у свету стално расте. Како дестинације теже ка што 

већем учешћу на туристичко тржиште, постоји велика конкуренција на туристичком 

тржишту. Бити конкурентан, значи разликовати се у односу на друге, поседовати одређени 

фактор по којем ћете бити препознатљиви на тржишту. 

 

Када говоримо о конкурентима бањског туризма у Србији, податак да на територији 

Републике Србије постоји више од 30 афирмисаних бања нам указује да је борба за 

позиционирање на тржишту неминовна. Поред Врњачке бање, Сокобање, Нишке бање, 

Матарушке бање и Горње Трепче, остале бање су још увек у почетним фазама развоја и 

потребна су улагања како би једног дана парирале поменутим бањама. Међутим, уз адекватне 

инвестиције, стручне кадрове, залагање како саме државе тако и локалне самоуправе могуће је 

подићи степен развијености бање на већи ниво. Специфичност минерализације воде, погодни 

климатски фактори, изузетно повољан саобраћајно-туристички положај, љубазно особље као и 

лековито блато свакако представљају највеће адуте Бујановачке бање на основу којих је 

потребно усмеравати развој ове бање у будућности. 

 
Анализа фактора конкурентности Бујановачке бање је указала који су фактори 

најважнији, а који мање важни. Међутим, значај појединих фактора конкурентности, 

као и њихови односи, варирају током времена. 
 



 
 
 

ПРИЛОЗИ 
 

Прилог број 1: 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 ОПШТА ПИТАЊА 
 

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 

г) високо 

д) _______________ 
 
 

4. Статус: 

а) Стално запослен 

б) Привремено запослен 

в) Незапослен 

г) Студент 

д) Ученик 

ђ) Пензионер 
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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 

а) једночлано 

б) двочлано 

в) трочлано 

г) четворочлано 

д) петочлано 

ђ) шест и више чланова. 
 
 
 

Б ПОСЕБНА ПИТАЊА 
 

I Одредите значај следећих фактора за одређивање конкурентности Бујановачке бање 

(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 

13. Локација 

14. Безбедност 

15. Имиџ 

16. Квалитет услуга 

17. Позиционирање на тржишту 
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