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УВОД 

 Република Србија је богата разноврсним природним и антропогеним туристичким 

вредностима, које представљају значајну основу за развој различитих врста туризма како за 

домаће, тако и за стране туристе. Чињеница је да су могућности развоја туризма знатно веће 

од садашњег степена изграђености туристичко-угоститељских објеката, нивоа пропаганде на 

домаћем и иностраном туристичком тржишту и постојеће понуде. То значи да има довољно 

простора за туристичку експанзију, а да се при том има на уму свест о заштити и унапређењу 

животне средине. Туристичком тржишту се више него до сада мора представити велико 

богатство планинског простора Србије. Ипак, можемо говорити о планинама које су се 

временом туристички афирмисале и нашле своје место на туристичком тржишту. Оне данас 

представљају најпосећеније планинске центре Србије.  

 Број дестинација које нуде своје туристичке производе на туристичком тржишту 

расте, што доводи до интензивирања конкуренције. Настојање да се буде бољи од 

конкурената довело је до тога да конкурентност дестинације буде једно од главних питања у 

савременом туризму. У овом раду обрађене су Копаоник, Златибор и Стара планина као једне 

од водећих планинских центара Србије. С тим у вези треба нагласити да Копаоник и 

Златибор представљају два главна конкурентска планинска места, како по оствареном 

туристичком промету, степену развоја туризма и туристичком опремљеношћу. Док Стара 

планина још увек представља неоткривен туристички потенцијал, и није у толикој мери 

конкурентна као поменуте планине. Али свакако постоји могућност, уколико би се више 

улагало у туристичку инфраструктуру овог простора, да би она захваљујући и природним 

вредностима била једна од главних конкурентских планинских места.  

 Предмет истраживања је анализа конкурентности туристичке дестинације на примеру 

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

конкурентност једног планинског 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 

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

карактеристика водећих планина у Србији. У трећем делу је дат теоријски приказ туристичке 

дестинације. 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 Копаоника, Златибора и Старе планине. 
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I КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА У 

СРБИЈИ 

1. Физичко-географска обележја планина Србије 

 Република Србија је богата разноврсним планинама (планински рељеф не доминира 

једино у Војводини), међусобно различитих по висини, облику, морфолошком склопу, 

пејзажним атрибутима и другим обележјима. Према морфолошком склопу, имајући у виду 

висине изнад 1.600 m, можемо издвојити следеће целине: Златиборска (Тара, Златибор и 

Златар), Ибарска (Копаоник, Голија, Жељин, Чемерно), Власинска (Дукат, Бесна кобила, 

Варденик, Чемерник), Проклетије и Шар планина. У планинском рељефу са надморском 

висином испод 1.600 m могуће је издвојити већи број целина: Шумадијска, Хомољска, 

Подрињско-ваљевска, па и појединачних планина које могу имати и већи значај за туризам у 

односу на поменуте више планинске системе.  

 Док су летња туристичка кретања према планинама Србије углавном условљена 

нижим и пријатнијим температурама ваздуха, за зимска туристичка кретања посебан значај 

имају падавине, односно дужина трајања снежног покривача, висина снежног покривача као 

и инсолација. Највише падавина се излучи на Проклетијама и Шари, а затим следе Копаоник 

и планине Златиборске регије. Узимајући у обзир трајање негативних температура, закључује 

се да је трајање снежног покривача на планинама између три и шест месеци, док је дужина 

инсолоације између 1.800 и 2.000 сати током године.1 

 Планински туризам је, пре свега, одређен климатом као мотивом посете, и с тим у 

вези, могу се разликовати различите варијанте овог климата:2 

 Ниске планине (500-1.000 m) имају углавном седативно-рекреативни климат, и оне су 

у већој мери посећеније уколико су ближе градским центрима. Такве планине су 

Авала, Фрушка гора, Космај, Букуља и друге, 

 Средње високе планине (1.000-1.800 m) имају углавном стимулативно-рекреативни 

климат. У питању су планине погодне за рекреацију најширих слојева туристичке 

клијентеле, али само мањим делом погодне за развој врхунских спортских 

дисциплина, такве су Златибор, Тара, Златар, Јастребац, Гоч и друге, 

 Планине изнад 1.800 m имају стимулативни климат и то су планине са развијеном 

традицијом, склоностима и навикама, везаним за зимско-планинске спортове. Такве су 

планине Шара, Проклетије, Копаоник, Голија, Стара планина и дуге.  

 За оцену услова за развој туризма на некој планини, од посебног значаја је њен 

географски положај, одређен мрежом комуникација, удаљеношћу од градских центара и 

                                                           
1 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду,  Географски факултет, Београд, 2009. 
2 Јовичић, Ж., Туризам Србије, Туристичка штампа, Београд, 2002. 
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атрактивнијих мотива друге врсте. У планинском простору Србије најважније железничке и 

друмске саобраћајнице су: Београд – Ниш – Скопље, односно Ниш – Димитровград (Коридор 

X), Београд – Крагујевац – Краљево – Приштина – Скопље, Београд – Ваљево – Ужице – 

Пријепоље – Подгорица, Београд – Пожаревац – Мајданпек – Зајечар. У односу на поменуте 

саобраћајнице најповољнији положај имају Фрушка гора и Шумадијске планине,а затим 

Јастребац, Златибор, Копаоник, Шар планина и друге планине.  

 У великој мери на структуру и динамику туристичког промета који се остварује у 

планинским центрима Србије утиче положај планина у односу на већа градска насеља као 

емитивна подручја тражње. Главна урбана насеља у којима се генерише највећа туристичка 

тражња односе се на Београд и Нови Сад, затим следе Ниш, Крагујевац, Краљево и други 

градови у долинама Велике, Западне и Јужне Мораве. Са друге стране, за поједина планинска 

места од великог су значаја и мањи, али ближи градски центри, као на пример Космај – 

Младеновац, Дивчибаре – Ваљево, Златибор – Ужице и други. Свакако треба имати у виду да 

туристички промет појединих атрактивнијих планина, са добрим могућностима за зимско-

спортски туризам – Копаоник, Стара планина, Шара и Проклетије у мањој мери зависе од 

удаљености градских центара. 

 Поред градова као центара туристичког промета, посебно треба указати на значај 

манастира, односно споменичких вредности и бања за туристичку валоризацију одређених 

планина. У вези с тим треба истаћи предности најатрактивнијих планина – Голије (Сопоћани, 

Нови Пазар), Копаоника (Јошаничка бања), Бесне кобиле (Врањска бања, Врање, Власинско 

језеро) и друге. 

2. Функционална подела планина 

 Сходно природној разноврсности наших планина, може се говорити и о њиховим 

различитим туристичким привлачностима. Оне су резултат како природних тако и 

антропогених туристичких вредности. То указује на разноврсност туристичких функција 

планина Србије. У вези са тим планине су по основним туристичким функцијама подељене 

на следеће групе:3  

 Планине национални паркови су Фрушка гора, Шар планина, Тара и Копаоник. 

Поменуте планине представљају комплексне туристичке мотиве са више врста 

туристичке привлачности, као и разноврсним могућностима за туристичка кретања. 

Изузимајући зоне строгих резервата, остали делови наших националних паркова 

доступни су туристима, односно намењени су њима. Јасно дефинисање концепције 

активне заштите природе и правилно димензионирање туристичког промета, уз 

изградњу одговарајућих рецептивних објеката, представља основу туристичке 

валоризације наших планина националних паркова; 

                                                           
3 Станковић, С., Планински туризам Југославије, Туризмологија, књ. 11., Београд, 1980.  
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 Спортско-манифестационе планине су оне које омогућавају упражњавање зимских 

спортова. Могу се поделити у две групе: оне које омогућавају такмичења у летњој 

половини године и оне које омогућавају спортске манифестације на снегу. За спортске 

манифестације на планинама неопходне су разноврсне такмичарске стазе, спортски 

објекти, квалитетан смештај такмичара, паркинг простор за возила такмичара и 

гледалаца и правовремено и детаљно информисање о врсти и рангу такмичења. По 

спортским манифестацијама истичу се следеће планине: Копаоник, Златибор, Тара, 

Стара планина и Шар планина; 

 Културно-манифестационе планине су оне које погодују културним туристичким 

кретањима условљеним богатством и разноврсношћу културно-историјских 

споменика и локалитета значајних за познавање прошлости. Уз то, неопходно је да ове 

планине имају такво домицилно становништво да његов фолклор, кулинарски 

специјалитети и друге особине могу да се презентују туристима кроз организоване 

приредбе. Код ових планина примарну туристичку вредност представљају 

антропогени туристички мотиви, а секундарну природни туристички мотиви. 

Бројношћу културно-историјских споменика и туристичких манифестација истичу се 

Фрушка гора, Овчар, Јастребац, Авала, Космај и друге планине; 

 Излетничко-рекреативне планине по правилу имају повољан положај према градским 

насељима и регијама веће густине насељености. Развоју излетничког туризма 

доприноси добра саобраћајна повезаности и уређеност излетишта на мањим и већим 

висинама. У групу излетничко-рекреативних планина убрајамо Авалу код Београда, 

Фрушку гору код Новог Сада, Вршачке планине у Банату и друге. 

 

3. Одлике смештајних капацитета и туристичког промета 

 Планински туризам у Србији има релативно дугу традицију, која је повезана за 

изградњу планинарских домова, ловачких и шумарских кућа између два светска рата. После 

Другог светског рата се наставља изградња планинарских домова, ловачких и шумарских 

кућа, али се више граде радничка, дечија и омладинска одмаралишта. Крајем шездесетих и 

почетком седамдесетих година XX века се јавља битан преокрет у туристичком активирању 

планина. Почиње интензивнија изградња хотела, који већ више од две деценије имају највеће 

учешће у укупним смештајним капацитетима планинских туристичких места.  

 У 2006. години планинска туристичка места су располагала са више од 22.000 лежаја, 

од чега су око 1/3 чинили хотели, а затим су следила одмаралишта, апартманска насеља и 

домаћинства. Копаоник, Златибор, Дивчибаре и Тара су водећи планински центри који 

апсорбују преко 55% лежаја у планинским центрима Србије (без података за планинска места 
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Косова и Метохије) и у њима је током протеклих двадесетак година изграђено највише нових 

хотела и реновирано највише старих смештајно-угоститељских објеката.4 

 У периоду после Другог светског рата динамичност промена у изградњи материјалне 

базе у планинским центрима пратиле су и одговарајуће промене у обиму и структури 

туристичког промета ових места. Планински туризам је до краја шездесетих година XX века 

био у сенци бањског, али од 1970. године овај облик промета бележи највишу стопу раста, 

чему су допринели следећи чиниоци: 

 јачање рекреативне потребе становника урбаних средина, 

 изградња друмских саобраћајница, 

 пораст стандарда грађана и  

 јачање тржишних принципа у привређивању (изградња хотела). 

 После велике кризе деведесетих година XX века, укупна стабилизација политичко-

економских прилика у првој деценији XXI века створила је повољније услове за туристичко 

привређивање, па су се поправили и економски ефекти планинског туризма. Међутим, 

физички обим промета у планинским центрима наше земље данас далеко заостаје за 

туристички најуспешнијим периодима везаним за крај осамдесетих година XX века.  

 Планински туризам у Србији карактерише изразита доминација домаћих гостију, јер 

учешће иностраних ноћења има маргинални карактер (10,1% од укупног броја ноћења 

страних туриста у 2016. години).5 Евидентирано је око осамдесетак планинских места, док се 

туристички промет прати само у тридесетак њих. Међутим у тих тридеседатак спадају и нека 

градска места, места која се налазе у подножју планина, као и места на ниском побрђу, тако 

да је нешто преко двадесет правих планинских места. Ови подаци доказују да Србија има 

атрактивног планинског простора, али мало туристички активираних планина са развијеним 

центрима и локалитетима. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду,  Географски факултет, Београд, 2009. 
5 Републички завод за статистику, Статистички годишњак Републике Србије за 2016. годину, Београд, 2016. 
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Табела број 1: Обим и структура туристичког промета Србије према броју остварених 

ноћења 

Година Укупно 

Главни 

административни 

центри 

Бањска 

места 

Планинска 

места 

Остала 

туристичка 

места 

Остала 

места 

1990. 11.647.000 2.291.600 3.494.200 2.728.300 2.455.700 677.700 

Учешће 

у % 
 19,7% 30,0% 23,4% 21,0% 5,8% 

1995. 8.124.460 1.582.722 2.398.604 2.128.991 1.688.156 325.987 

Учешће 

у % 
 19,5% 29,5% 26,2% 20,8% 4,0% 

2000. 7.689.187 1.393.521 2.509.702 2.024.261 1.520.177 240.526 

Учешће 

у % 
 20,1% 31,0% 27,2% 19,1% 2,6% 

2006. 6.592.622 1.311.540 2.183.516 1.743.539 1.167.555 186.472 

Учешће 

у % 
 19,9% 33,1% 26,4% 17,7% 2,9% 

2011. 6.644.738 1.362.578 2.308.435 1.590.016 1.172.675 211.034 

Учешће 

у % 
 20,5% 34,7% 23,9% 17,7% 3,2% 

2016. 7.533.739 2.034.187 2.085.044 1.928.533 1.216.312 269.663 

Учешће 

у % 
 27% 27,7% 25,6% 16% 3,7% 

Извор: Републички завод за статистику 

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

постепени пад све до 2016. године, када је приметан благи пораст борја ноћења. Најмањи пад 

забележила су планинска места, што нам указује на чињеницу да и у неповољним условима 

за развој туризма, планинска туристичка места због својих вредности су атрактивнија од 

других. Када је реч о учешћу поједниних типова места у укупном туристичком промету 

примећује се пораст учешћа планинских места, на рачун осталих места чији се удео смањио. 

 По учешћу у промету, доминирају четири планинска туристичка центра: Копаоник, 

Златибор, Дивчибаре и Тара, који и имају најразвијенију материјалну базу за туристичко 

привређивање. Просечна дужина боравка у планинским туристичким местима је релативно 

дуга пет до шест дана, али је краћа у односу на бањска места. При томе, просечна дужина 

боравка страних туриста је краћа (око четири дана) у односу на домаће. 
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Табела број 2: Туристички промет у већим планинским центрима Србије у 2016. години 

 Укупно туриста Укупно ноћења 
Учешће 

страних ноћења 

Копаоник 117.942 495.753 18% 

Златибор 178.620 651.798 18,4% 

Тара 63.741 243.613 5% 

Дивчибаре 30.393 133.852 1,1% 

Стара планина 15.465 54.035 24% 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 Из табеле можемо видети да је Златибор у 2016. години забележио највећи број 

туриста и највећи број ноћења. Подједнак проценат страних ноћења карактерише и Копаоник 

и Златибор, док је највећи проценат страних ноћења остварен на Старој планини. Стару 

планину карактерише слаба посећеност, а разлог за то можемо наћи у недовољној 

промовисаности као атрактивног планинског центра. Дивчибаре остварује мали туристички 

промет, за разлику од Таре коју карактерише добра посећеност.  

4. Перспективе развоја планинског туризма 

 Генерално гледано планински туризам има повољне перспективе, јер ће туристички 

токови ка планинама бити све интензивнији. Предности планина у односу на дестинације 

приморског туризма манифестују се у:  

 могућностима развоја две сезоне;  

 њиховој близини урбаним насељима као туристичким дисперзивама;  

 растућим потребама и све развијенијим навикама за туристичким одмором и 

рекреацијом у континенталним, али ближим местима;  

 приступачнијим ценама;  

 разноврсности ових комплексних мотива;  

 могућностима остварења аутентичног котаката са природом;  

 све већој еколошкој деградацији и сатурацији приморских места и подручја. 

 Планински туризам у Србији има повољне перспективе у односу на опште трендове 

пораста популарности планинског туризма, као намасовнијег вида континенталног туризма. 

Повољне могућности представљене су и већим бројем планина различитих висина, облика и 

физичко-географских особина. 

 Србију карактерише велика заступљеност планина средње виссине (1.000-1.500 m) и 

мали број планина виших од 2.000 m надморске висине, што указује да планински туризам 

има доминантно: летње-рекреативно, зимско-рекреативно, излетничко-рекреативно и 
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здравствено-рекреативно обележје, док су могућности за развој врхунског зимско-спортског 

туризма лимитиране (поготово ако се има у виду ситуација на Косову и Метохији, где се 

налазе две високе планине – Проклетије и Шар планина). 

 У развој планинског туризма треба инвестирати и због смањења, па и заустављања 

исељавања становништва из планинских подручја и убрзање развоја неразвијених 

планинских области. То значи да би планине требало да имају стратегијску улогу у будућем 

развоју Србије, где ће велики значај за развој планинског туризма имати просторни планови 

Републике, покрајина, регија и општина, са циљм дефинисања адекватних веза између 

градских насеља и планинских подручја. 

 

Слика број 1: Планинe у Србији 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.bigstar.rs 

 

 

http://www.bigstar.rs/


Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинације: Студија случаја 

Копаоника, Златибора и Старе планине 
 

9 
 

II ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

КОПАОНИКА, ЗЛАТИБОРА И СТАРЕ ПЛАНИНЕ 

1. Туристичке вредности Копаоника 

 Међу планинама Србије, низом посебних одлика, посебно димензијама и туристичком 

привлачношћу истиче се Копаоник. Копаоник је планина на додиру средишњег дела 

централне и јужне Србије, позната по низу појава које су ову планину определиле за развој 

више врста туризма. Да би се као такво природно благо сачувао, Копаоник је 1981. године 

проглашен Националним парком, што га чини туристички и еколошки веома интересантним. 

Већ више десетина година, а нарочито после серије трусних удара, Копаоник је туристички 

најпрометнија планина Србије. 

1.1. Положај као туристичка вредност Копаоника 

1.1.1. Географски положај 

 Копаоник је смештен на додиру централног и јужног дела Србије. Површина 

Копаоника је 2.758 km2. У погледу математичко-географског положаја захвата простор од 

43°28’21’’ до 42°43’36’’ северне географске ширине и од 20°37’09’’ до 21°24’02’’ источне 

географске дужине. Простире се између Ибра и Ситнице на западу, Горње Топлице на 

истоку, Расине, Јошанице и Плочке реке на северу и реке Лаб на југу. Пружа се правцем 

северозапад – југоисток, дужина овог простора је 82,7 km, а његова ширина је 63,5 km. 

Најнижа тачка на овом простору је ушће Јошанице у Ибар на 370 m, а највиша Панчићев врх 

на 2.017 m надморске висине и један је од симбола ове планине.6 

 Подгорина Копаоника је богата минералним, термоминералним, гасним и 

радиоактивним изворима. Због савремених кретања у туризму и комплементраних 

могућности могу се издвојити: Јошаничка бања, Луковска бања, Куршумлијска бања и 

Пролом бања. Ове поменуте бање се налазе у Копаоничко-Јастребачкој бањској зони.7 

 Територијално Копаоник се простире са својом подгорином по општинама: Рашка, 

Брус, Куршумлија, Александровац, Блаце, Прокупље, Лепосавић, Косовска Митровица, 

Подујево, Вучитрн и Приштина. Општине Централне Србије Рашка, Брус, Куршумлија, 

Александровац, Блаце и Прокупље заузимају 59,85% површине Копаоника. Општине Косова 

и Метохије Лепосавић, Косовска Митровица, Подујево, Вучитрн и Приштина заузимају 

40,14% површине ове планине. Туристички најинтересантнији део Равни Копаоник припада 

општинама Рашка (75%) и Брус (25%). 

                                                           
6 Бојовић, Г., Копаоник и бање у подгорини, Српско географско друштво, Туризмолошка монографија, Београд, 

2012. 
7 Станковић, С., Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002. 
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1.1.2. Саобраћајни положај 

 Од посебног значаја је друмски саобраћај, који има низ предности у туризму у односу 

на железнички. Железничка пруга, слабе фреквенције постоји само у долини Ибра, са западне 

стране Копаоника. Изградња друмских и железничких путева након Другог светског рата се 

ослањала на долине Ибра, Велике Мораве, Јужне Мораве, Западне Мораве и Вардара. Два 

правца су од посебног значаја: Ибарска, железничко-друмска магистрала, која води дуж 

читаве западне ивице Копаоника и Топличка магистрала, која попречно пресеца југоисточни 

део планине. Значајна је друмска веза Београда и Црногорског приморја, која се у Рашкој 

одваја од Ибарске магистрале и води ка Новом Пазару, Рибарићима, Рожајим и даље према 

Приморју. Важна за регионални саобраћај је западно-моравска магистрала која дотиче и 

северне огранке Копаоника (Столови и Гоч). Дуж југоисточне стране, падине Копаоника 

прати деоница пута Подујево – Палатна (18 km). Палатна је сеоско насеље у непосредној 

близини границе између Србије и Косова и Метохије. 

 На основу саобраћајног положаја и мреже модерних саобраћајница, може се рећи да је 

Копаоник сигурно најприступачнија планина Србије. 

1.1.3. Туристички положај  

 Туристичко-саобраћајни положај Копаоника је повољан. У погледу Копаоника према 

главним туристичким центрима, примарну улогу има источни медитерански правац. Источни 

медитерански правац повезује северну, централну и западну Европу са Јадранским, Егејским 

и Црним морем.  

 За Копаоник, од највећег значаја су кретања туриста према Јадранском мору, јер ова 

планина транзитним туристима пружа мноштво атрактивних природних вредности. Овај 

правац пролази са источне стране и везује се за Крушевац на саобраћајници Е75, и у односу 

на остале доводи највећи број туриста на Копаонику. Поред овог значај има и правац Е763 

који спаја Београд са западном Србијом, па и Копаоником, настављајући према Косову и 

Метохији.  

 Конкурентне туристичке зоне у односу на положај Копаоника су планине које се 

налазе на простору Црне Горе. То су Дурмитор, Бјеласица, Комови и Жабљак. Ове планине 

улажу знатна средства у развој туризма.  

 Битну улогу у повољности туристичког положаја имају и туристички центри у 

близини Копаоника (Рашка, Брус, Куршумлија, Лепосавићи), као и бање које се налазе у 

подгорини планине.  
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1.2. Природне туристичке вредности Копаоника 

1.2.1. Рељеф као туристичка вредност 

 Научно најинтересантнији, а туристички најпривлачнији је простор на северном делу 

планине такозвани Равни Копаоник. Равни Копаоник представља високу и пространу флувио-

денудациону површ изнад 1.600 m надморске висине, површине 163,5 km2 са највишим 

Панчићевим врхом на Сувом рудишту. У непосредној близини су врхови Караман и Гобељ. 

На Равном Копаонику посебно су значајни потоци и речни токови са специфичним долинама 

и долинским странама. У својим горњим деловима оне су плитко усечене, док су у средњим и 

доњим деловима преобраћене у изразите клисуре. Ту се посебно истиче Самоковска река.  

 Геолошка грађа Копаоника је сложена и састоји се од седиментних, магматских и 

метаморфних стена. Вулкански терен на Копаонику захвата површину од 640 km2 и по томе је 

један од најпространијих у Србији. Планинско подручје Копаоника и његова непосредна 

околина представљају, са становишта рудног блага, једну од најинтересантнијих области 

наше земље. Одликују се присуством бројних лежишта и појавама различитих минералних 

сировина.  

 Копаоник је за време леденог доба био захваћен глацијацијом, која је била 

најизразитија око Панчићевог врха. Извориште Дубоке реке, представљено је цирком 

Крчмар. У односу на глацијалне облике рељефа, више и боље изражени су флувијални 

облици. Представљени су терасама и површима, које дају посебно обележје простору. Серије 

тераса почињу на висини од 240 до 256 m (најниже) и завршавају се на висини од 1.650 до 

1.800 m (највише).8 

1.2.2. Клима као туристичка вредност 

 Копаоник се налази на додиру приморских и континенталних климатских утицаја. 

Зато има врло пријатну климу с обзиром на надморску висину од 2.000 m. Од подножја до 

врха Копаоника смењују се: низијска клима (до 300 m), клима малих висина (300-600 m), 

клима средњих висина или субалпска (600-1.200 m) и алпска клима (1.200-2.017 m). Ова 

планина има просечно најхладније и најдуже зиме у Србији и најниже средње годишње 

температуре. Пролећа су хладнија од јесени, док су лета пријатна са просечном летњом 

температуром од 9,6°C, док је просечна зимска температура -6°C. Просечне температуре 

испод нуле на Равном Копаонику трају од новембра до марта, а на Панчићевом врху од 

новембра до априла.  

 Највећа количина падавина се излучи у мају (115 mm) и јуну (109 mm), а најмања у 

јануару (60 mm) и фебруару (66 mm). Период са снежним падавинама на Копаонику траје у 

                                                           
8 Зборник радова са научно-стручног скупа, Природа Копаоника – заштита и коришћење, Институт за туризам 

ПМФ, Београд, 1990. 
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просеку 233 дана годишње. Највећа дебљина снежног покривача је у марту (101 cm) и 

фебруару (97 cm). У јануару и децембру је нешто мања дебљина, али га има довољно за развој 

спортско-рекреативног туризма. Клима Копаоника је обележена са преко 2.000 сунчаних сати 

годишње због чега носи и назив „планина сунца“. Највећа инсолација се јавља у летњим 

месецима, када је и облачност најмања. Тако се највећи број сунчаних сати оствари у јулу, 

августу и делимично у јуну. Најмања је у зимским месецима, у децембру и јануару, када је 

облачност највећа.  

1.2.3. Хидрографија као туристичка вредност 

 У односу на друге планине, Копаоник не представља простор богат подземним и 

површинским водама. То је последица релативно мале количине падавина коју прима. 

Међутим, вододржљиве стене су омогућиле формирање бројних пукотинских извора мале 

издашности и густе мреже мањих површинских токова. Најпознатији извори на Копаонику 

су: Марина вода, чији је извор делимично каптиран и чесма која се налази поред пута може 

бити атрактивна туристима, Крчмар вода која представља највиши и најрадиоактивнији извор 

Србије, Јарам чесма, представља увек пријатно освежење на путу ка Копаонику, затим су ту 

Пајино пресло и Казановачке бачије. Поред ових, на Копаонику постоји и велики број мањих 

извора који лети често пресушују. Интересантно је споменути и понирање Циганског потока. 

Овај поток-река настаје од извора на североисточној падини Велике Гобеље и површински 

тече до Великог крша где понире. 

 У подгорини Копаоника налазе се термоминерални извори Јошаничке, Куршумлијске 

и Луковске бање. Ове бање пружају солидну основу развоја здравственог и велнес туризма, 

али и других облика комбинованих са спортско-рекреативним облицима туризма Копаоника. 

Термоминералне воде подгорине Копаоника разликују се својим физичким, хемијским и 

терапеутским својствима.  

 Копаоник је познат и по интересантним хидролошким појавама тресава и пиштевина. 

Пиштавине, или како их још зову пиштаљине, представљају остатке планинских поточића и 

мањих речних токова низ благо нагнуте падине Сувог Рудишта и Гобеље. Ограничене густом 

травом и бујном вегетацијом стварају читаве низове мањих увала из које се даље процеђују 

бистри поточићи. Места где речни ток Самоковске реке на појединим деловима гради шира 

проширења, а негде чак и мала језера називају се тресаве. Оне су нарочито учестале на 

северозападним падинама Копаоника. Истраживања процењују да их има око 4.000, а њихова 

старост се процењује на више од хиљаду година. Најпознатија тресава је Јанкова бара. 

 Реке Копаоника су уских речних долина и са малим протицајима, па се више одликују 

естетским и куриозитетним, а мање рекреативним атрибутима. Реке су бистре, хладне и 

незагађене са вировима и мањим слаповима и водопадима. Највећи део речне мреже припада 

сливу Ибра, затим Расини, а најмањи сливу Топлице. 
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 Туристички врло интересантан на 500 m испод Небеских столица налази се водопад 

Јеловарник. Вода водопада висине 72 m у три каскаде заједно са Крчмар водом се улива у 

Брзећку реку. Сматра се највишим водопадом у Србији. Читав простор око водопада је веома 

атрактиван па су до водопада уређене пешачке стазе. 

 Вододржљиви терени Копаоника погодовали су стварању природних језера. На 

западној подгорини Копаоника налазе се три урвинска језера: Семетешко, Дугачко и Мало 

језеро. Семетешко језеро је настало у урвинској дољи на 872 m надморске висине. Познато је 

по плутајућим острвима, која представљају посебну атракцију за туристе. Највећа дубина је 

15 m, а ниво воде је константан, али температура воде не омогућава развој купалишног 

туризма. 

 Од хидротехничких захвата на Копаонику је интересантан Мијатовића јаз, који је 

Драгољуб Мијатовић 1929. године прокопао, као канал за воду дужине 18 km. „Гејзир“ 

хладне воде, који је настао као последица хидрогеолошких истраживања, стуб је воде висине 

око пет метара. 

1.2.4. Биљни и животињски свет као туристичка вредност 

 Вегатација овог простора има значајну пејзажно-естетску, амбијенталну и 

здравствено-рекреативну функцију. У нижим деловима карактеристичне су хидрофилне и 

поплавне шуме са воденом зељстом вегетацијом у речним долинама, различити типови врбе, 

јова, топола и храст лужњак. На висинама до 600 m срећемо шуме храста сладуна, китњака, 

цера, док су шуме бора ређе. Изнад 600 m надморске висине издвајају се три основна појаса 

шумских заједница: 

 Појас букових и буково-четинарских типова шума на висини од 600-1.600 m. Ове 

шуме су најзаступљеније на Копаонику. На локалитету Метођа налази се богата 

букова шума, а поред ње и велики број ретких врста јаблана. 

 Појас четинарских типова шума на надморској висини од 1.600-1.750 m. Најчешће 

заједнице су: шуме смрча, јеле и букве.  

 Појас субалпских жбунастих четинара и лишћара на надморској висини од 1.750-1.950 

m. Овде успевају шуме: субалпске смрче, жбунасте полегле клеке и доминантна 

заједница боровница, високопланински сувати и на крају камењарске вегетационе 

заједнице. 

 Од шумских плодова заступљени су: леска, малина, дрењина, јагода, боровница, 

шипурак и друге. Последњих тридесетак година нагло је интензивирано гајење обојеног воћа. 

Богатство Копаоника огледа се и у многобројним врстама лековитог биља (камилица, бели 

слез, мајчина душица, кантарион и друге) и шумског цвећа (нарцис, ружа, љубичице, алпски 

цвет, врес, кукурек и друге).  
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 Разноврстан биљни свет и богатство флоре је условило богат и врло интересантан 

животињски свет. На овом простору се могу срести: вук, дивљи зец, лисица, срна, дивља 

мачка, кунагрлица, фазан, јаребица разне врсте сове, јастреб, сиви соко, гавран, кобац и још 

неке пернате и длакаве ситне животиње, од којих неке у малом броју. На хладним и високим 

деловима среће се сибирски скакавац и живородни гуштер, који су карактеристични за 

највише планине Европе.  

 Копаоник у односу на друге планине Србије располаже великим могућностима за 

развој риболова. За разлику од лова, који овде није у довољној мери развијен, риболов је 

значајан за туризам. Чисте и незагађене воде погодно су станиште поточне пастрмке. 

 

Слика број 2: Водопад Јеловарник   Слика број 3: Панчићев врх 
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1.3. Антропогене вредности Копаоника 

 Велики етнографски значај имају остаци из раних периода, богатство народних 

обичаја, ношња, песма и игра, гастрономија, народно градитељство и млинови старих сеоских 

кућа. На Копаонику се могу пронаћи остаци насеља из доба неолита, које је касније прерасло 

у римско насеље Муниципију. Ово насеље се налази надомак Сочанице. Поред овог позната 

су археолошка налазишта из гвозденог доба и античког периода. 

 Због обимности културно-историјског наслеђа на овом подручју и његове 

непроценљиве вредности, како за културу и историју наше земље, тако и за ширу туристичку 

валоризацију, издвојени су најзначајнији културно-историјски споменици од античког 

периода па све до XX века: 

 Остаци средњовековног манастира тзв. Црквине на простору Небеских столица, 

 Остаци средњовековног пута – Кукавица (око 4 km), 

 Остаци средњовековног рудника Гвоздац, 

 Грађевине сакралне архитектуре – Метође, црква св. Петра и Павла у Кривој реци, 

 Грађевина из турског периода – турско купатило у Јошаничкој бањи, 

 Споменици из ослободилачких ратова, 

 Панчићев маузолеј, 

 Значајни историјски објекти – Мијатовића јаз, сеоске куће, село Лисина, село 

Ђорђевићи и друго. 

 У ширем подручју Копаоника се налазе остаци градова Звечан, Маглич, Брвеник, 

Козник, као и манастири Студеница, Жича, Сопоћани, Ђурђеви Ступови и Градац.  

 Црквица смештена у стени налази се на простору који се назива Метође. Пећина се 

налази на висини од 1.450 m, а по неким предањима то култно место настало је још у III веку. 

На зиду је фреска св. Методија, а на комаду камена слика Богородице са малим Христом.9 

 Маузолеј Јосифу Панчићу је изграђен 1951. године. У њему су сахрањени посмртни 

остаци Јосифа Панчића и његове супруге. Постављањем стратегијских војних објеката и 

уређајима за контролу лета, онемогућен је слободан приступ, осим најављених посета. Током 

бобардовања 1999. године маузолеј је оштећен, али је касније комплетно президан и 

аутентично обновљен. 

 Обелиск је четворострана пирамида висока око 15 m, која при дну има „врата“ са све 

четири стране. Постављен је на врху Суво Рудиште на надморској висини од 1.970 m и 

представља геометријско тригонометријску тачку на ивици некадашњег рудника.10 

                                                           
9 www.infokop.net 
10 www.lovekopaonik.com 
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 На Копаонику се поред зимско-спортско рекреативног туризма може развијати и 

манифестациони, као комплементарни вид туризма. Поседује низ добро очуваних и нових 

хотела који пружају могућности за различите конгресе, семинаре и друго током целе године. 

Од значајнијих манифестација су: Дани вргања, Дани боровнице, Опен ски фест и друге. 

Поред ових могу се споменути мање посећене и познате манифестације ширег простора 

Копаоника: Дани Јелене Анжујске, Златне руке Бруса, Спуст без границе, Рашке духовне 

свечаности и друге. 

1.4. Смештајно-угоститељски капацитети на Копаонику 

 Основни смештајно-угоститељски капацитети су углавном сконцентрисани на Сувом 

Рудишту, око 3.600 лежаја, али се надовезују и на делове Јарма и Сребрнца. На овом потезу је 

формиран туристички центар кога сачињавају најлуксузнији и најлепши хотели. Квалитет 

туристичком центру даје и близина жичара и велики избор угоститељских садржаја уз саме 

скијашке стазе. Хотелима туристичког центра могу једино да конкуришу хотели у Брзећу на 

источним падинама, како по квалитету тако и по богатству садржаја.  

 На простору Равног Копаоника налазе се 13 хотела, 4 апартманска хотела, 2 

планинарска дома и 2 одмаралишта. У околини Копаоника, у викенд насељу се налазе 3 

хотела и планинарски дом, док се у подножју планине у насељу Брзеће, које је са Равним 

Копаоником повезано ски-стазом налазе 2 хотела. Најважнији смештајно-угоститељски 

капацитети су : 

 Хотел Гранд је модеран и комфоран хотел са четири звездице. Смештен је у средишту 

туристичког центра на 1.760 m надморске висине. Реновиран је у потпуности 2009. године од 

стране МК ресорта. Хотел је луксузно опремљен и нуди висок ниво услуге гостима. 

Располаже са 165 соба (12 апартмана), односно са 448 лежаја. У склопу хотела налази се 

аперитив бар Forest, бифе ресторан, Habana бар, пицерија и ресторан Garden, куглана са 

терасом и бар на базену. Оаза Спа и велнес (Spa & Wellness) центар нуди гостима хотела 

поред отвореног базена са ђакузијем, још и сауну, слану собу, руску бању, хамам, хидро-

термо купатило као и затворени базен. У склопу хотела налазе се још и салон лепоте, фитнес 

центар, сквош терени, просторије за билијар и стони тенис, играоница за децу, куглана, 

мењачница, ски-сервис и скијашница. На располагању је и вишенаменска сала, са пет нивоа, 

на површини од 1.000 m2 и са 795 седећих места.11 

 Апартманско насеље Конаци-Сунчани врхови представља туристичку круну центра 

Копаоника. Комлекс има четири звездице и почео је са радом 1986. године на 1.720 m 

надморске висине. Конаци носе називе старих градова из окружења: Звечан, Маглич, Рас, 

Јелач, Брвеник и Козник. Конаци Звечан и Рас су реновирани 2010. године и претворени у 

хотел Суво Рудиште, од стране МК ресорта. Хотел располаже са 130 апартмана (стандард и 

                                                           
11 www.mkresort.com 
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делукс) и 473 лежаја. У склопу комплекса налази се велики број ресторана, кафића и 

дискотека, где се издваја дискотека која прима до 1.000 посетилаца и где се организују 

гостовања познатих музичара. Поред комлекса налазе се отворени спортски терени. У 

вансезонском периоду најбољу попуњеност има апартманско насеље Сунчани врхови, 

захваљујући ђачким и студентским екскурзијама. 

 Хотел Анђела се налази у самом туристичком центру, располаже са 120 модерно 

опремљених соба (шест апартмана) са укупно 312 лежаја. Садржај хотела употпуњују 

пансионски ресторан, скијашница и продавница. Послује у саставу МК ресорта. 

 Хотел Клуб А Путник је смештен у самом центру туристичког комплекса Копаоник, на 

1.730 m надморске висине. Хотел располаже са 98 комфорних соба као и шест апартмана, са 

укупних 180 лежаја. У састав хотела улази ресторан, аперитив бар, таверна, као и ноћни 

пиано бар. Хотелски садржај употпуњују фитнес сала, базен, фризерски салон, казино и пар 

малопродајних објеката. Хотел поседује и конференцијску салу са 60 места и две додатне 

сале за рад мањих група. 

 Хотел Путник се налази на јужним падинама Копаоника. Изграђен је 1982. године, а 

значајно реновиран 2000. године. Располаже са 90 соба и три апартмана, са укупних 250 

лежаја. Садржај је употпуњен теретаном, билијар салом, камин салом и мини спа центром. 

 Од хотела који се налазе у туристичком центру треба споменути следеће: ЈАТ 

апартмане, хотел Југобанка, хотел Монт (Mount) и хотел Олга Дедијер. 

 Хотел Јуниор у Брзећу је намењен пре свега младима. Био је средиште дечијег и 

омладинског туризма, али је касније приватизован и сада је један од најопремљенијих 

објеката, не само на Копаонику већ и у Србији. Располаже са 210 лежаја, рестораном, ски 

сервисом, теретаном и пицеријом. Поред сале за састанке, летње терасе и пракинга крај 

хотела су изграђени и бројни спортски терени. 

 Хотел Копаоник је апартманског типа и налази се у центру Брзећа. Располаже са 63 

апартмана и 240 лежаја. Ресторан, три терасе, ноћни клуб, сала за састанке и спортске 

просторије чине га веома привлачним. 

 Од осталих смештајних јединица треба издвојити: Апартмани Џоли Коп, Вила Јелица, 

Вила Валентина, Вила Рај, Вила Рашка, Вила Никола, коначиште Беле стазе, Копаоник 

крагујевачко одмаралиште, Машинац дом ученика и планинарски дом Ртањ. 
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1.5. Обим и динамика туристичког промета на Копаонику 

 Први званични подаци о туристима на Копаонику су забележени још 1935. године, у 

питању је био излет Српско планинарског друштва и Удружења студената из Београда. После 

изградње планинарског дома 1935. године први туристи, њих стотинак су примљени у 

јануару 1936. године. 

 После Другог светског рата Копаоник слаби у развојном и инфраструктурном смислу. 

У развоју туристичке понуде радило се само на локалном нивоу, тако да су туристички 

промети били мали и карактеристичан је био врло кратак боравак. Треба указати на 

чињеницу да је 1960. године забележено 16.988 ноћења, док је 1970. године број ноћења 

готово преполовљен (9.407). Овакав тренд се наставио и осамдесетих година, када је крајем 

осамдеетих и почетком деведесетих година XX века забележено повећање броја туриста.  

 Године 1989., 1990., 1991. и 1992. остаће упамћене као златне године туризма на 

Копаонику. Такав блок добре туристичке посете и ноћења није забележен до данас, чак ни 

2002. година се не може поредити. 1999. година се издваја, када су безбедоносни разлози 

директно утицали на посету туриста, враћајући је на ниво раних осамдесетих година XX века. 

2007. година је донела Копаонику 189 дана под снежним покривачем, што је утицало на 

повећање туриста у зимском периоду.  

 За период од 1985. до 2000. године се може рећи да је завидан са аспекта броја туриста 

и ноћења, али и врло нестабилан. Док је за период од 2001. до 2008. године карактеристична 

уједначена туристичка посета са благим повећањем броја ноћења. Може се издвојити 2002. 

година са 123.514 туриста и 54.0562 ноћења.  

Табела број 3: Месечни и годишњи број туриста и ноћења на Копаонику, 2008. 

Месец Јан Феб Март Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укуп. 

Туристи 14710 14795 12961 3526 9083 5613 2689 3825 4457 7794 2297 8749 90.499 

Ноћења 99960 91337 63897 12860 23732 17172 14934 22401 11351 16046 8003 41711 423.422 

Извор: Републички статистички завод Србије 

 Према подацима Републичког статистичког завода Србије за 2008. годину, месечни и 

годишњи број туриста и ноћења на Копаонику,  показују класичну карактеристику Копаоника 

као зимског туристичког центра. Највећи број туриста управо посећује планину у зимским 

месецима, када је забележен и највећи број ноћења. Повећање у месецу мају углавном је 

последица конгресног и екскурзионог туризма. 
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Табела број 4: Број ноћења и број туриста на Копаонику у периоду од 2008. до 2015. године 

Година 
Туристи Ноћења Просечан боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2008. 82.455 8.044 90.499 382.118 41.304 423.422 4,6 5,1 

2009. 61.238 6.147 67.385 293.343 30.308 323.651 4,8 4,9 

2010. 52.596 5.394 57.990 210.032 23.880 233.912 4,0 4,4 

2011. 59.350 6.524 65.874 241.557 28.978 270.535 4,1 4,4 

2012. 59.345 7.830 67.175 261.477 36.955 298.432 4,4 4,7 

2013. 70.301 10.074 80.375 293.746 47.553 341.299 4,1 4,7 

2014. 61.496 10.937 72.433 271.763 51.370 323.133 4,4 4,7 

2015. 87.453 14.745 102.198 362.945 64.438 427.383 4,1 4,3 

Извор: Републички статистички завод Србије 

 Као што је већ речено, а што се види и из табеле, на Копаонику, као и у другим 

планинским центрима доминатно је учешће домаћих туриста. Период од 2008. до 2014. 

године карактерише релативно уједначена посета туриста и броја ноћења. Док се 2015. 

година одликује постепеним растом броја туриста и њихових ноћења. 
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2. Туристичке вредности Златибора 

 Пространа висораван, препуна борова сврстава Златибор у једну од најлепших 

планина у Србији. Престоница је српског планинског туризма, препуна гостију и током лета и 

током зиме. Налази се на просечној надморској висини од 1.000 m, а окружују је висови 

Торник, Чигота и низ нижих. Златибор се развио у чувени планински центар са најдужом 

традицијом у Србији. 

2.1. Положај као туристичка вредност Златибора 

2.1.1 Географски положај 

 Планински простор Златибора се додирује са Таром. Укупна површина овог 

планинског простора је 1.000 km2, највиши врх је Торник на 1.431 m надморске висине. 

Гледано са аспекта математичко-географског положаја налази се између 43°31' и 43°51' 

северне географске ширине и 19°28' и 19°56' источне географске дужине. У географском 

погледу, пружа се од Креманске котлине на северозападу, преко планине Муртенице на 

југоистоку, даље преко долине Сушице и Мачкатске површи на северу, па све до реке Увац 

на југу. Пружа се правцем северозапад – југоисток, дужина граница је 55 km, а ширина 32 km.  

 У морфолошком погледу Златибор представља део планинског масива Динарида. 

Спада у групу средње високих планина од 1.000 до 1.500 m надморске висине. Од околног 

терена је јасно одвојен стрмим падинама. У административном погледу Златибор обухвта три 

општине: Чајетина, један део територије Ужице и један мањи део територије општине Нова 

Варош. Административни центар планине је варошица Чајетина. 

2.1.2. Саобраћајни положај 

 Са развојем путне мреже према Златибору почиње се 1927. године, када се гради 

макадамски пут од Ужица до Краљева, асфалтиран је 1961. године. Након тога гради се пут 

према Кокином броду и повезивање са Јадранском магистралом, као и магистрала према 

Вишеграду. Златибор поседује и развијену локалну мрежу путева.  

 Прва пруга која је повезивала Ужице и Вишеград је укинута 1974. године, а друга 

пруга Београд – Бар делом пролази кроз масив Златибора. Али су главне железничке станице 

знатно удаљене од најважнијих туристичких локалитета, тако да је на ову планину једино 

могуће доћи друмским саобраћајем.  
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2.1.3. 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 магистрални пут Београд – Ужице – Нова Варош – Црна Гора и пруга 

Београд –Бар.  

 Положај Златибора према важним туристичким правцима је повољан. Посебно се 

истиче његов централни део, где су се развила два већа туристичка насеља: Палисад (јужна 

страна Златибора) и Партизанске воде. Ова два насеља су носиоци туристичког промета и 

окосница развоја туризма на овој планини. Анализа положаја према већим урбано-

индустријским центрима у Србији и иностранству показује да Златибор има повољан 

туристички положај. 

2.2. Природне туристичке вредности Златибора 

2.2.1. Рељеф као туристичка вредност 

 Већи врхови се налазе у јужном делу Златибора, тако да се надморска висина смањује 

идући ка северу. У морфолошком погледу састављена је од три веће целине. Највећим делом 

састављена је од зелених серпентина и представља највећи серпентински масив у Србији. У 

периферним и источним деловима масива налазе се и кречњаци, различите дебљине и 

простирања.  

 На овом простору су бројне крашке појаве: пећине, јаме, кањони, извори, врела, 

понори и слично. Укупно су истражена 142 спелеолошка објекта од којих је 98 пећина и 44 

јаме. Међу пећинама посебно се истиће Стопића пећина, која је делимично сређена за посете 

туриста. Поред ње треба поменути и Раковичку пећину, као и пећину Мумлава са 

истоименим понорницама.  

 Велику природну и туристичку вредност представља водопад у селу Гостиље, као и 

кањон Увца који је смештен између Златибора и Златара. Планина Златибор нема великих 

могућности за развој ски-стаза и жичара, као и развој спортско-рекреативног туризма, али 

пружа могућности за развој других видова туризма. 

2.2.2. Клима као туристичка вредност 

 Клима на Златибору је планинска са алпским и субалпским утицајима. Лета су 

пријатна са свежим ноћима, док су зиме дуге, хладне и снеговите. Клима Златибора се прати 

на метеоролошкој станици на Палисаду, која је основана 1950. године. Негативне минималне 

температуре се јављају у новембру, децембру, јануару, фебруару и марту, док је најтоплији 

месец јул.  
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 Највећа количина падавина се излучи у јуну, а најмања у јануару и фебруару. Највећи 

број кишних дана је током лета, а најмањи током зиме. То овај планински простор чини 

погодним, јер падавине утичу на бињни свет, па је из тог разлога овде заступљена бујна 

вегетација. Мала количина падавина током зимских месеци се негативно одражава на развој 

спортско-рекреативних активности на снегу. Дужина трајања снежног покривача погодује 

развоју планинског и спортско-рекреативног туризма. Има и до 100 снежних дана у години.  

 Број сунчаних сати већи је у летњим месецима него у зимским. Просечна годишња 

инсолација је око 2.000 сати. Најучесталији су југозападни и североисточни ветрови, а 

најмању учесталост имају ветрови са истока и југоистока. Југозападни ветрови су 

карактеристични за летње и јесење доба и углавном доносе кишу. Највећи број дана са 

маглом јавља се током зимских месеци. 

2.2.3. Хидрографија као туристичка вредност 

 На простору Златибора постоје бројни извори различите издашности, од којих су 

бројни каптирани и изграђене чесме. Најпознатија међу њима је Краљева Чесма, коју је 

подигао краљ Александар I Карађорђевић 1893. године. Познате су још Хајдучка чесма, 

Јованова вода, Ђуровића чесма на Торнику и друге. Посебно су интересантни извори који се 

срећу у шупљинама старих стабала или су дрвене каце укопане на месту појављивања 

подземне воде на површину. Извори овог типа су у народу познати као стублине. 

 Поједини површински токови омогућавају развој купалишног, спортског, 

манифестационог и екскурзионог туризма. Треба поменути реке Сушица, Ободујевица, Црни 

Рзав, Бели Рзав и Увац. Увац је усекао кањонску долину дубине до 300 m надморске висине. 

На Златибору постоје два вештачка језера. Веће је на Црном Рзаву и богато је различитим 

врстама рибе. Вода овог језера се користи за спортове на води и риболов. Друго, мање, језеро 

је намењено за туриситчке потребе, окружено је стазама погодним за шетњу. У току лета 

језеро постаје купалиште, а у току зиме отворено клизалиште. 

2.2.4. Биљни и животињски свет као туристичка вредност 

 Од давнина је Златибор био прекривен густим боровим шумама. Почетком XX века 

шуме су интензивно сечене што је допринело данашњем изгледу. Међутим стручњаци 

сматрају са ова планина не треба да има већу шумовитост, јер би то допринело повећању 

влажности, што би смањило терапеутска и физиолошка својства климе која Златибор чине 

ваздушном бањом и познатом климатском дестинацијом. Њена надморска висина и голети 

имају здравствену функцију.  

 Данас су највеће површине под пашњацима, на којима расте преко 120 врста 

травнатих заједница, од којих су најзаначајније оне са лековитим дејством (мајчина душица, 
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хајдучка трава, ива и слично). Од шумске вегетације се поред бора могу видети црни бор, 

бреза и храст у нижим деловима и предео смрче и јеле на већој надморској висини.  

 Оваква шумска вегетација пружа скромне услове за станишта животиња. Велики број 

кичмењака насељава простор Златибора. Заступљени су сисари, птице, водоземци и 

гмизавци. Сви они се налазе на Црвеној листи угрожених кичмењака Србије. Од заштићених 

врста се могу видети мала и велика ласица и видра. Планина је позната по стаништима 

крупне и ситне дивљачи. Од ловне дивљачи треба поменути срну, вука, јазавца дивљу свињу 

и друге. Златиборске реке и језера погодују развоју риболовног туризма, карактерише их 

богат рибљи фонд (пастрмка, липњан, мрена, клен и друге врсте). 

 

Слика број 4: Стопића пећина  Слика број 5:Водопад Гостиље 
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2.3. Антропогене вредности Златибора 

 Споменици материјалне културе говоре о томе да су на Златибору постојала ретка 

праисторијска насеља из неолитског доба, смештена у густим шумама или поред планинских 

потока и речица. Остаци ове културе о чијем постојању сведочи орнаментисана керамика, 

срећу се у пребивалиштима тадашњих људи, пећинама на стрмим висовима, који данас носе 

назив градине.12  

 На простору Златибора постоје бројне цркве и манастири из различитих периода 

историје, од којих можемо поменути манастир Увац и манастир Дубрава, затим цркве у 

Чајетини, Јабланици, Доброселици и друге. Посебну атракцију представљају музеј 

градитељства „Старо село“ и етно село Дрвенград. У селу Сирогојну, налази се музеј 

градитељства „Старо село“. Представља етнографски музеј на отвореном. У њему се 

приказују архитектура, унутрашње уређење зграда и начин организације породичног живота 

људи брдско-планинских предела. Изградња овог музеја је започета 1980. године. У саставу 

музеја налази се четрдесетак кућица, односно грађевина саграђених од дрвета из периода XIX  

века, у динарском стилу. У саставу музеја је и црква, брвнара, посвећена св. Петру и Павлу из 

1821. године. У саставу цркве налази се и гробље, на чијим надгробним споменицима су 

уклесани рељефни украси из периода краја XVIII и почетка XIX века.  

 Дрвенград је сачињен од дрвених кућица, брвнара и мале дрвене цркве са дрвеним 

звоником, која заузима централни део. Поред тога, налази се ресторан, сувенирница, галерија, 

биоскоп, национални ресторан и други туристички садржаји. У Дрвенграду се одржава и 

филмски фестивал „Кустендорф“ који све више добија карактер међународног фестивала. 

 Планина Златибор пружа велике могућности за развој манифестационог туризма, као 

пратећег вида туризма. На самој планини и у њеној околини одржава се низ манифестација 

рекреативног и културно-забавног садржаја. Једна од најинтересантнијих је Божићна спринт 

трка. Представља ноћну трку нордијских скијаша. Ту су још „Дарови златног бора“ у оквиру 

деветомесечне манифестације Златиборско културно лето. У склопу ове манифестације 

одржава се још и Етно-сајам традицијом ка будућности, „Деца међу нарцисима“, Сабор 

трубача на Златибору, Вашар старих заната и занимања, Златиборска хајка на вукове и 

слично. 

 

 

 

 

                                                           
12 www.zlatibor.org.rs 
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2.4. Смештајно-угоститељски капацитети на Златибору 

 На подручју Златибора доминирају хотелски капацитети. Златибор је у укупним 

хотелским капацитетима Србије 2007. године учествовао са око 5,7% (сви планински центри 

19,1%). Највећи део смештајних капацитета је лоциран око Краљевих вода (Златибор-центар).  

 Према подацима Туристичке организације Златибор, на овој планини се налази: 12 

хотела, 4 мотела, 19 одмаралишта, 2 дечија одмаралишта и омладинско одмаралиште. На 

планини се налази око 10.500 категорисаних и око 5.000 некатегорисаних лежајева. Оно што 

је недостатак Златибора у погледу смештајне рецептиве јесте недостатак објекта високе 

категорије. 

 Хотел Златибор Мона има четири звездице, а налзи се у самом центру Златибора. 

Хотел располаже са 120 смештајних јединица, распоређених у собе и апартмане. Хотел 

поседује Лада Бар, ресторане Перун и Вила, конгресни центар и велнес центар. Посебну 

целину чини играоница за децу. 

 Хотел Палисад (четири звездице) се такође налази у самом центру Златибора. У 

оквиру хотела налазе се ресторан Златни бор, затим конгресни центар, фудбалски и тениски 

терени. Има велики број соба и апартмана – класичне собе и апартмани, као и супериор и 

луксузне собе. 

 Хотел Президент (три звездице) се налази у мирном и зеленом окружењу, а поседује 

девет соба, четири премиум собе и два апартмана. 

 Од хотела треба још поменути хотел Ирис, хотел Идила, хотел Новаков двор и хотел 

Олимп. 

2.5. Обим и динамика туристичког промета на Златибору 

 Највећи обим оствареног туристичког промета на Златибору био је осамдесетих 

година XX века. Већи број смештајних јединица у домаћој радиности, ниже цене смештаја и 

пансионских услуга били су главни разлози оваквог промета. Тренд повећања броја туриста 

наставио се током целе декаде осамдесетих година, а максимум (198.351) је регистрован 

1988. године. Након тога следи тренд опадања броја туриста. Овакав тренд се наставио и 

током деведесетих година XX века. Након 2000. године следи тренд благог повећања броја 

туриста.  

 Туристички промет на подручју Златибора у основи носи она обележја која су 

карактеристична за промет туриста у свим планинским местима Србије, а то је изразита 

сезоничност. Највећи број ноћења је у јулу, у периоду великих врућина, као и у пролеће. 

Велики број ноћења је и у јануару, што се поклапа са периодом зимских одмора и зимских 

распуста. Најмањи туристички промет се остварује у новембру и децембру. 
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 За разлику од осталих планинских дестинација где се број ноћења смањивао (период 

2007-2012.), број остварених ноћења на Златибору је растао по стопи од 1,3% просечно 

годишње.  

Табела број 5: Број ноћења и број туриста на Златибору у периоду од 2010. до 2015. године 

Година 
Туристи Ноћења Просечан боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2010. 88.039 16.785 104.824 352.583 51.641 404.224 4,0 3,0 

2011. 96.776 19.526 116.302 410.833 64.467 475.300 4,2 3,3 

2012. 92.749 18.185 110.934 401.703 61.660 463.363 4,3 3,4 

2013. 93.858 21.118 114.976 388.344 67.415 455.759 4,1 3,2 

2014. 87.671 24.292 111.963 348.253 78.578 426.831 4,0 3,2 

2015. 114.493 33.879 148.372 456.161 100.590 556.751 4,0 3,0 
Извор: Републички статистички завод Србије 

 У 2012. години Златибор је остварио учешће од 30% од укупног броја остварених 

ноћења у планинским местима. Значајан раст у оствареним ноћењима забележили су страни 

туристи, у протеклих пет година. Ипак учешће страних туриста у укупном броју долазака и 

ноћења је и даље скромно. Страни туристи учествују са мање од 5% у укупном броју 

остварених туристичких ноћења на Златибору. Просечна дужина боравка на Златибору се 

повећала на 4,09 дана у 2011. години са 3,86 дана у претходној години, као последица дужег 

боравка како домаћих, тако и страних туриста. Дугорочно посматрано, просечна дужина 

боравка у граду износи четири дана што упућује на доминацију сегмента кратких одмора на 

планини.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Стратешки и оперативни маркетинг план туризма – Дестинација Златибор – Златар  
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3. Туристичке вредности Старе планине 

 Недалеко од Књажевца, налази се Стара планина, највећа планина у источној Србији. 

Високопланински масив се простире као природна граница према Бугарској, фасцинантне 

лепоте и нетакнуте природе. Као једна од најлепших планина наше земље представља 

огроман потенцијал за развој туризма. Стара планина представља природно богатство 

изванредног значаја и у првој је категорији природних богатстава. 

3.1. Положај као туристичка вредност Старе планине 

3.1.1. Географски положај 

 Стара планина представља право „острво са благом“, а проглашена је за Парк природе 

1997. године. Њена укупна површина износи око 4.000 km2. Највиши врх Старе планине који 

припада нашој земљи је Миџор (2.169 m), док је највиши врх целокупног планинског масива 

Ботев (2.376 m) у Бугарској. У математичко-географском положају ова планина је смештена 

између 43°06' и 43°53' северне географске ширине и између 22°18' и 23° источне географске 

дужине. Од Вршке чуке на северу до Сребрне главе на југоистоку је гранична планина са 

Бугарском, а затим се одваја од државне границе и на југу иде до Димитровграда. Омеђена је 

долинама Височице, Белог и Трговишког Тимока на западу и северозападу, док на истоку 

представља природну границу са Бугарском, како је већ речено.  

 Стара планина је дуга 600 km и широка 50-70 km и пружа се од источне Србије, преко 

средишњег дела Бугарске и благо спушта ка Црном мору. У нашој земљи се у меридијанском 

правцу пружа око 100 km, а у упоредничком правцу максимална ширина је 30 km. Пружа се 

правцем северозапад – југоисток. У морфолошком погледу Стара планина представља 

планински венац који припада Карпатско-балканском луку. У административном погледу 

припада општинама Пирот, Књажевац, Димитровград и Зајечар. Захвата атаре 79 насеља, што 

чини 39,3% од укупног броја насеља поменутих општина. 

3.1.2. Саобраћајни положај 

 Саобраћајна повезаност овог простора је одређена Коридором 10, односно аутопутем 

Београд – Ниш и краком Ц Коридора 10 који повезује Ниш са Софијом. Поред крака Ц, 

Коридора 10 Ниш – Димитровград, значајан је државни пут Е771 Ниш – Зајечар, затим 

државни пут другог реда Алексинац – Сокобања – Књажевац – Кална – Темска – Пирот, који 

од Књажевца ка Пироту и даље Височицом, може да функционише као потпланински пут.14 

                                                           
14  Службени гласник РС, бр.115/08– Просторни план подручја парка природе и туристичке регије Старе 

планине, 2008. 
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 Периферни положај у односу на најважније магистралне правце истиче значај 

саобраћајница које повезују Београд и Дунав са Нишем и Понишављем. Од њих посебно 

издвајамо саобраћајнице Београд – Пожаревац – Мајданпек – Бор – Зајечар – Књажевац – 

Пирот, који допуњује друмски правац Зајечар – Неготин – Кладово, железнички правац 

Зајечар – Неготин – Прахово и железнички и друмски правац Ниш – Књажевац. 

 На Стару планину се може стићи из више праваца, а најбољи избор је релација Ниш – 

Сврљиг – Кална Бабин зуб. Пут је дуг 110 km, са добром сигнализацијом и у релативно 

добром стању. Железничка мрежа се састоји од линије Ниш – Књажевац – Зајечар, и другог 

крака Ниш Пирот – Димитровград. Треба истакнути и близину аеродрома Константин Велики 

у Нишу (70 km), који омогућава лакшу повезаност регије са емитивним тржиштима. 

Међутим, лоше стање магистралних, а нарочито регионалних путева отежава интерну 

саобраћајну повезаност општина и Старе планине. 

3.1.3. Туристички положај 

 Стара планина има неповољан туристичко-саобраћајни положај. Туристички развој 

Старопланинске регије, који је у централном делу планински, а у пограничним деловима 

транзитни, тек почиње да се афирмише. Њена комуникативност је одређена источним 

туристичким правцима који воде од Ражња, преко Ниша до Димитровграда и бугарске 

границе. Међутим комуникативност у оквиру саме регије је недовољна и то је главни разлог 

изолованости и недовољне развијености.  

 Што се тиче позиције Старе планине у односу на веће дисперзивне центре у Србији и 

ту је присутан неповољан туристичко-саобраћајни положај. Главну конкуренцију простора 

Старе планине, представљају већ афирмисани центри, као што су Копаоник и Златибор у 

нашој земљи. Стара планина је центар у изградњи и у односу на поменуте нема заокружену 

туристичку понуду и изграђену туристичку инфра и супраструктуру. Са изградњом 

приступних саобраћајница туристичко-саобраћајни положај почиње постепено да се мења. 

3.2. Природне туристичке вредности Старе планине 

3.2.1. Рељеф као туристичка вредност 

 Рељеф Старе планине представља природну вредност која се среће код малог броја 

планина у Србији. Према територијалном обухвату Стара планина је велика планина са 

врховима изнад 1.400 m. Благи и оштри успони, простране ливаде, речни усеци и долине, 

комплекси обрасли четинарском шумом, представљају основ за различите врсте туризма. 

Једна од туристичких атракција свакако је врх Бабин зуб. То је група остењака изграђених од 

црвених пешчара, а уједно представља и видиковац. Основна карактеристика рељефа ове 

области су оштро усечене и дубоке долине кратких токова. Укљештени меандри Темшице је 
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усекла река Темшица у оквиру клисуре дубоке од 160 до 260 m у црвеним пешчарима. Треба 

још поменути и клисуру Владикина плоча реке Височице и клисуру Росомочке реке.  

 На кречњачким теренима су присутни облици крашког и флувијалног рељефа (увале, 

вртаче, понорске долине, пећине и други облици). Пећина Владикине плоче се налази у 

клисури Височице и то је сува пећина са огромним улазом. Главна или Попова пећина је 

најинтересантнија за спелеологе, али још увек није уређена за посетиоце. Велики број пећина 

се налази у Одоровском пољу, једином крашком пољу у источној Србији.  

 Највиши врх је Миџор (2.169 m), а треба поменути и врхове Вршка чука, Орлов камен, 

Три чуке и Сребрна глава. Најзаступљенији су висински појасеви између 600-1.200 m 

надморске висине, на преко 50% површине, а у висинском појасу од 1.500 до 2.169 m 

надморске висине налази се 7% територије. Стара планина се углавном одликује благим 

падинама које су повољне за туристичку изградњу и за зимске спортове. Стрмије стране су 

обрасле шумом, претежно буковом и храстовом, а на вишим пределима и четинарима. 

  

Слика број 6: Стара планина, врх Бабин зуб 
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3.2.2. Клима као туристичка вредност 

 Клима Старе планине се може дефинисати као континентално-планинска, а даље се 

може поделити на умерену (200-800 m надморске висине), субалпску (800-1.400 m) и алпску 

(1.400-2.169 m).15 На простору Старе планине најхладнији месец је јануар, а најтоплији је јул. 

Лета су умерено топла, а зиме умерене, тако да можемо говорити о развијању две туристичке 

сезоне: зимске и летње. Стару планину карактерише режим који се одликује већом 

количином падавина у пролећним и раним летњим месецима, а мањом количином 

атмосферског талога у јесењим и зимским месецима. Месец са најмање падавина је јануар, а 

са највише јун.  

 Са становишта развоја туризма клима Старе планине је јако повољна, јер је скоро пет 

месеци планина под снегом, што представља добру основу за одвијање зимских спортова. 

Развој туризма у летњој сезони, такође има добре основе због повољних климатских 

елемената. Максимална облачност јавља се у децембру, а минимална у августу. Најдуже 

трајање сунчевог сјаја је у летњим месецима јуну, јулу и августу, а максимум достиже у јулу. 

Најчешћи ветар је кошава и његов правац је каналисан долином Дунава и Тимока. Јужњак 

најчешће дува у марту. Током лета дувају ветрови северног и североисточног правца. 

3.2.3. Хидрографија као туристичка вредност 

 Водни потенцијал Старе планине је највећим делом очуван и представља значајан 

развојни потенцијал. Стање квалитета воде је добро, јер нема загађивача који би променили 

квалитет воде. Стара планина је богата водом, а на њој се формирају два главна слива 

Нишаве и Тимока. Ова два слива су главне артерије овог подручја јер се у ове две реке 

уливају све реке са простора Старе планине. Извори на Старој планини су познати по хладној 

води. Од око 500 извора, двадесетак је велике издашности, а десетак представљају јака 

крашка врела (Јеловичко, Топлик, Суводолско, Дојкиначко, Суво, Бигар).  

 Неприступачни терен Старе планине скрива трећину водопада Србије. Водопад 

Тупавица спада у најлепше водопаде Србије, а налази се на надморској висини од 1.050 m, 

изузетне лепоте и висине до 25 m. Треба још поменути водопад Бигар, Пиљски водопад, 

водопад Калуђерски скок, Копренски водопад и водопад Чунгуљски скок. На подручју Старе 

планине постоји неколико језера, а најзначајнија су: Завојско, Ротско, Крупачко, Грлишко и 

језеро Сават 2. Рготско језеро је најчистије и најтоплије језеро у Европи. Нема никакву 

притоку, а воду добија из подземних вода. Од посебног туристичког значаја су 

термоминерални извори у Ргошкој бањи код Књажевца, и Николичевска и Звоначка бања код 

Пирота. 

 

                                                           
15  План развоја туризма на Старој планини са прединвестиционом студијом и физичко-техничким 

карактеристикама скијалишта, 2007. 
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3.2.4. Биљни и животињски свет као туристичка вредност 

 Стара планина спада у флористички богатија подручја Србије, овде се налази 34% од 

укупног фонда флора Србије. Флора је представљена врстама које су природне реткости наше 

земље, врстама које се налазе на списку угрожене европске флоре и врстама које се налазе на 

Црвеној листи у Црвеној књизи флоре Србије (зелена јова, планинска звончица, жабља трава 

и слично). Такође су присутне у терцијерне и ендемо-реликте биљне врсте, као и глацијални 

реликти и ендеми. У висинском појасу до 2.000 m надморске висине, зоналност вегетације је 

типична за централне делове Балканског полуострва. Квалитет овог простора употпуњују 

бројне врсте лековитог биља (коприва, кичица, јагорчевина и друге).  

 На Старој планини можемо наћи и велики број различитих печурака, које могу имати 

економску вредност. Оне представљају велики екотуристички потенцијал и могу се уврстити 

у екотуристичку понуду овог краја, наравно уз контролу.  

 Природни услови на простору Старе планине су омогућили опстанак великом броју 

врста животиња. На овој планини се налази највећи диверзитет прица, око 203 врсте. Такође, 

овај простор је увршћен у регистар подручја од међународног значаја за птице Европе. 

Планину насељава 30 врста сисара, својом реткошћу се истичу текуница, рис и волухарица, 

док се медвед води као најугроженија врста на овој планини. Поред њих се још могу срести и 

вук, срна, дивља свиња и друге. Бернском конвенцијом су заштићене 104 врсте птица.  

 Простор Старе планине пружа повољне услове за развој лова и риболова. Лов је 

карактеристичан за летњи период. Што се тиче риболова, он је могућ на Височици, 

Топлодолској и Дојкиначкој реци. Једна од значајнијих врста рибе и не тако честих је 

калифорнијска пастрмка у Височици. 

3.3. Антропогене вредности Старе планине 

 Стара планина је простор који има богато античко и средњовековно наслеђе, као и 

занимљив фолклор. Бројни манастири, цркве, споменици, археолошка налазишта, традиција и 

разне манифестације употпуњују туристичку понуду овога краја.  

 Значајнија археолошка налазишта углавном су лоцирана у предпланинском појасу 

Старе планине, као што су: Кулине или Градиште (Timacum minus), налазиште из доба 

неолита у селу Габровница и римско и византијско у селу Балта Бериловац. Треба још 

поменути и тврђаву Кале, на Црном врху која је једна од најочуванијих тврђава ове врсте у 

Србији.  

 Стара планина је богата манастирима и црквама углавном из XIX века, а неке од 

познатијих су: црква Свете Богородице, Манастир у Суводолу, Манастир Суково и Манастир 

Светог Ђорђа у Темској. На овом простору налази се више споменика културе који имају 
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велику вредност и заштићени су као културна добра. Међутим они су недовољно 

валоризовани, а представљају значајне туристичке потенцијале.  

 На Старој планини постоје бројне манифестације које сваке године, све више и више 

привлаче туристе у ове крајеве. Најпознатије су: Молитва под Миџором, Сабор на Панаџур, 

Сајам сира и вина, и разни сустрети етно удружења. Простор Старе планине је познат и по 

грнчарсту и ћилимарству. Пиротски ћилими изузетне лепоте и квалитета су 2002. године 

заштићени по географском пореклу. 

3.4. Смештајно-угоститељски капацитети на Старој планини 

 Што се тиче смештајних капацитета може се раћи да се највећи број регистрованих 

смештајних капацитета налази у градским центрима око Старе планине, док се на самој 

планини налази недовољан број капацитета за прихват туриста.  

 Око планинског врха Бабин зуб се налази 527 лежајева у хотелским капацитетима 

(хотел Falkensteiner и Бабин зуб), 80 лежајева у планинарском дому (Бабин зуб и Тигар) и 33 

лежаја у одмаралишту (Врело). Укупан број категорисаног смештаја на Старој планини 

износи 640 лежајева, а сматра се да има и велики број некатегорисаног смештаја (око 700 

лежаја). Чињеница је да оно што омета туристички развој Старе планине је недовољна 

развијеност туристичке инфраструктуре. 

 Хотел Фалкенштајнер (Falkensteiner) Стара планина отворен је децембра 2011. 

године и категорисан је са четири звездице. Располаже са 380 лежаја распоређених у 146 

соба. Изграђена је и прва ски гондола у Србији која ће омогућити превоз до врха Бабин зуб, 

одакле полазе ски стазе. Хотел поседује 147 паркинг места у подземној гаражи, три 

конференцијске сале, ресторан, пицерију, бар, дечју играоницу, клизалиште, велнес и спа 

центар и отворени базен. 

 Хотел Бабин зуб се налази непосредно поред планинарског дома, а саграђен је 2000. 

године и у власништву је Електропривреде Србије. Категорисан је са две звездице, а у 

непосредној близини хотела налази се паркинг и кошаркашки терени. 

 Планинарски дом Бабин зуб је први смештајни капацитет на Старој планини изграђен 

1951. године. Смештен је на северној страни Бабиног зуба. Више пута је реновиран и 

дограђиван, тако да се данас састоји из новог, реновираног дела у коме свака соба има своје 

купатило и старог дела у коме су претежно вишекреветне собе са заједничким сантитарним 

чворовима. 

 Хотел Планинарски дом А.Д. Тигар се налази на планини Видлич, нижем планинском 

простору Старе планине. Поседује ресторан, спортске терене, ски и трим стазе, као и стазу за 
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скијање са жичаром. Због свог положаја и опремљености погодан је како у зимским тако и у 

летњим месецима.  

 Одмаралиште Врело је смештено на 800 m надморске висине. Капацитет одмаралишта 

је 33 лежаја, распоређених у 12 соба. Одмаралиште је изгорело у пожару маја 2012. године, 

тако да су остале само камп кућице и Визиторски центар Парка природе „Стара планина“. 

3.5. Обим и динамика туристичког промета на Старој планини 

 Туристички промет на Старој планини сагледаћемо у периоду 2013-2015. године.  

Табела број 6: Број ноћења и број туриста на Старој планини у периоду од 2013. до 2015. 

године 

Година 
Туристи Ноћења Просечан боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2013. 10.155 2.256 12.411 30.014 5.893 35.907 3,0 2,6 

2014. 9.570 2.749 12.319 34.291 8.636 42.927 3,6 3,1 

2015. 12.905 4.236 17.141 44.555 12.031 56.586 3,5 2,8 
Извор: Републички статистички завод Србије 

 Према овим подацима можемо видети да је број туриста као и број ноћења бележио 

постепени раст. Разлог за то можемо наћи у отварању хотела Фалкенштајнер, који је својом 

луксузношћу привукао не само домаће већ и стране госте.  
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III КОНКУРЕНТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И 

ЊЕНИ МОДЕЛИ 

1. Туристичка дестинација 

1.1. Дефинисање појма туристичка дестинација 

 Када је реч о туристичкој дестинацији треба рећи да она, као и сам појам туризам, има 

копмлексно значење, тако да она 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. Разрада коцепта туристичке дестинације се базира на 

појму туристичког места, односно „места за одмор“ (resort). Под туристичким местом се 

подразумева место које привлачи велики број туриста и којем туризам даје посебне 

карактеристике, а приход остварен од туризма има важну улогу у његовом функционисању. 

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.16 Постојање 

различитих дефиниција туристичког места које не одражавају у потпуности сложеност веза 

које настају у вези са просторним обухватом односа и тражње, условило је увођење појма 

туристичке дестинације. 

 Како не постоји јединствена дефиниција туристичке дестинације, у даљем тексту ће 

бити приказане дефиниције неких наших, а и страних аутора: 

 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); 

                                                           
16 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 
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 Миленковић види туристичку дестинацију као „просторно заокружену целину 

одређујућих елемената туризма, пре свега природних и антропогених атрактивности, 

капацитета за смештај и исхрану и ванпансионску потрошњу туриста, унутрашњу 

инфра и супраструктуру тог простора, као и организацију и управљање тим 

елементима у циљу стварања туристичке понуде“ (Миленковић, С., 2009). 

Шема број 1: Дефинисање дестинације: главне функције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., Економика туризма, СВЕН, Ниш, 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.17  

 

 

                                                           
17 Стефановић, В., Туристички менаџмент, Природно-математички факултет Ниш, Ниш, 2010.  
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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“.18 

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; 

                                                           
18 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., Основе туризма, Туристичка штампа, Плана турс, Београд, 2005. 
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 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:19 

 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. 

1.4. Елементи туристичке дестинације 

 Туристичка дестинација, као и сваки други систем се састоји из одређених елемената. 

Постоје различита тумачења елемената туристичке дестинације, а полазна основа је 

задовољење потреба туриста у дестинацији и обезбеђење одговарајућих туристичких 

садржаја којим се те потребе могу задовољити. Већина аутора сматра да је реч о комбинацији 

природних и друштвених елемената, од којих се неки могу сматрати фиксним (не могу се 

мењати, или бар не у кратком временском року), а неки варијабилним (могу се мењати у 

краћем временском периоду улагањем рада и средстава).  

 Генерално гледано свака дестинација треба да се састоји од следећих основних 

елемената:  

 основних атрактивности (атрактивности које разликују једну дестинацију од друге),  

 изграђено окружење (просторни идентитет),  

 потпомажуће услуге (смештај, угоститељство, забава), 

 социо-културне димензије (културни атрибути). 

                                                           
19 Morrison, A., Marketing and Managing Tourism Destinations, Routledge, Oxon, 2013. 
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 Према Крипендорфу (Krippendorf, 1987) елементи туристичке дестинације се деле на 

изворне и изведене елементе. Изворни елементи се не могу мењати током времена, док је за 

промену изведених потребан краћи временски период.  

У изворне елементе спадају: 

 Производни елементи (географски положај, вегетација, земљиште, клима и слично), 

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

фолклор, култура политика и друго), 

 Општа инфраструктура (саобраћајни положај, структура насеља, комунална 

опремљеност). 

У изведене елементе спада: 

 Туристичка опремљеност регије (туристички капацитети, организационе активности, 

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

Јовичић Ж. (1999) наводи следеће конститутивне елементе туристичке дестинације:20 

 Атрактивни елементи су објекти и делови простора који имају употребну вредност, јер 

својим особинама могу да задовољавају туристичке потребе, 

 Функционални елементи су развојне форме и облици туристичког промета, 

 Материјални елементи обухватају различите врсте услуга у туристичком промету, 

обликујући материјалну базу промета на којој се заснива туристичко привређивање, 

 Организациони елементи представљају систем мера за оптимални развој и 

усклађивање хетерогених циљева развоја туризма у дестинацији. 

 Туристички производ дестинације је један тотални производ састављен од одређеног 

броја елемената као његових конституишућих делова. То су:21 

 Атрактивност подразумева микс различитих елемената природне атрактивности и 

друштвене атрактивности, 

 Приступачност подразумева и географску и економску дистанцу (удаљеност/близина 

емитивном тржишту и трошкови), 

 Услови за боравак подразумевају све елементе који чине туристичку понуду. 

 Савремени приступ дефинисању елемената туристичке дестинације дали су Ричи и 

Крауч (Crouch, Ritchie, 2003) у оквиру модела конкурентности туристичке дестинације. 

Основни елементи према том приступу су:22 

                                                           
20 Јовичић, Д., Ивановић, В., Туристичке регије Света, Тон ПЛУС, Београд, 2008. 
21 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Економски факултет Београд, Београд, 2002. 
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 Физиографија дестинације (природни фактори), 

 Култура и историја, 

 Активности, 

 Специјални догађаји, 

 Супраструктура дестинације, 

 Типови забаве, 

 Снага тржишних веза. 

 Према UNWTO, елементи туристичке дестинације су разврстани према утицају који 

имају на привлачење туриста и задовољење њихових потреба током боравка. Па су тако 

издвојени елементи:23 

 Атракције које могу бити природне, изграђене или културне, 

 Услуге и објекти подржавају боравак посетилаца у дестинацији, 

 Доступност која се односи на доступност дестинације великом броју људи у контексту 

коришћења друмског, ваздушног, железничког или воденог саобраћаја, 

 Имиџ који је неопходан за привлањече туриста у дестинацију, 

 Цена која представља важан аспект конкуренције, 

 Људски ресурси, који подразумевају добро обучену радну снагу у туризму. 

1.4.1. Атракције као кључни елемент туристичке дестинације 

 На основу наведених становишта о елементима туристичке дестинације јасно је да се 

атракција издваја као најважнији елемент. Атракције су често у центру пажње посетилаца и 

могу бити главна мотивација да туриста посети одређену дестинацију. Могу бити разврстане 

на: природне (плаже, планине временски услови), изграђене (јединствене грађевине, спортски 

објекти, споменичко наслеђе) и културне (музеји, галерије, позоришта). 

 Овде треба истаћи разлику између туристичког ресурса и атракције. Туристички 

ресурс представља потенцијал за развој туризма, дакле он сам по себи није атракција, већ то 

постаје услед деловања средстава за рад и добром политиком развоја. 

 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. 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
22 Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., The Competitive Destination – A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, 

Wallingford, 2003. 
23 UNWTO, A practical Guide to Tourism Destination Management, Madrid, 2007. 
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Шема број 2: Систем туристичке атракције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 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:24 

 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. 

                                                           
24 Попеску, Ј., Конкурентност и одрживост туристичке дестинације – предуслов успешности маркетинга 

хотелске куће, Зборник радова са V симпозијума „Хотелска кућа“, Хорес, Београд, 2004. 
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1.5. Типови туристичких дестинација 

 Промене у туризму су веома честе, посебно промене у оквиру туристичке тражње, што 

доводи до промена и туристичке дестинације. Потребе потрошача често се мењају и изискују 

понуду засновану на разноврсности, квалитету, заштити животне средине и аутентичности 

доживљаја у оквиру дестинације. Тако се издвајају различити типови дестинација и оне су у 

литератури углавном разврставане према различитим карактеристикама. 

 Тако Laws издваја типологију туристичких дестинација за иностране 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:25 

 Град, 

 Пословна дестинација, 

 Купалишна дестинација, 

 Острвска дестинација, 

 Планинска дестинација, 

 Рурална дестинација, 

 Ексклузивна дестинација, 

 Културно-историјска дестинација, 

 Бањска дестинација. 

                                                           
25 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, Congresses – 

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.26 

1.6. Развојне фазе туристичке дестинације 

 Туристичке дестинације током времена пролазе кроз одређене фазе, што указује на 

динамичке чиниоце развоја. Те фазе се односе на значајне промене нарочито оне у броју 

туриста, ноћења и смештајних јединица у дестинацији. У литератури се наводи да постоје 

следеће четири основне фазе развоја туристичке дестинације:27 

 Прва, која обухвата период у коме туризам није развијен и има минималне ефекте на 

укупне економске и друге односе у локалној заједници, а доласци посетилаца 

обухватају посете становницима дестинације и пословна путовања. 

 Друга, такозвана путничка фаза, са појачаним интензитетом долазака индивидуалних 

посетилаца. У њој предузетници већ виде могућности развоја пословања, а 

становништво дестинације се опредељује у позитивном или негативном смислу према 

повећању туристичког промета и препознатљивим шансама развоја туризма. 

 Трећа, у којој је развој већ остварен, па се стога назива фазом масовног туризма, а 

доласци укључују и сталност организованих путовања. Туристичко пословање се 

развија како би пратило тражњу и њене потребе, а то укључује повећање запослености 

у туризму, капиталних улагања и увоза потрошне робе намењене посетиоцима. 

 Четврта или фаза туристичког менаџмента, у којој туризам постаје основни носилац 

привредног развоја дестинације. Дестинација је позната и врши се избор циљних 

тржишних сегмената у функцији селективног и квалитетног пословања. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Миленковић. С., Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, 2009. 
27 Чачић, К., Пословање хотелских предузећа, Универзитет Сингидунум, Београд, 2012. 
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Слика број 7: Модел еволуционог циклуса туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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; 
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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. Концептуални модел управљања туристичком дестинацијом 

 Управљање туризмом на нивоу места, регије или шире географске целине подразумева 

фокус на већи број фактора, одређену систематичност у редоследу потеза, а све са циљем 

утврђивања одговарајуће маркетинг стратегије и тактике и структуре која ће допринети 

остварењу постављених маркетинг циљева сваке конкретне туристичке дестинације. 

 Један глобални концептуални оквир маркетинг менаџмента туристичке дестинације би 

требало да обухвати следеће елементе:28 

1. Ситуациону анализу; 

2. Формулисање мисије, циљева и смерница; 

3. Формулисање одговарајућих глобалних стратегија; 

4. Дефинисање стратегијских и тактичких потеза маркетинг микса; 

5. Дизајнирање организованости; 

6. Контролу активности. 

 Ситуациона анализа је први корак у маркетинг менаџменту туристичке дестинације. 

Она се састоји из анализе: 

 Макро окружења, 

 Тржишта, 

 Конкуренције, 

 Интерног окружења. 

 

 

 

                                                           
28 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2010. 
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Слика број 8: Концептуални оквир за маркетинг менаџмент туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор:Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд 2010. 

 Макро окружење обухвата бројне промене, трендове и тенденције у економском, 

технолошком, политичком, социо-културном и демографском окружењу. Те промене имају 

снажан утицај на туристичку тражњу.  

 Анализа тржишта и конкуренције би требала да одговори на питања која су битна за 

развој дестинације, а нека од њих су: ко су наши потрошачи, колико их има на тржишту, 
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одакле туристи долазе и где путују, када путују, шта су слабе, а шта јаке тачке конкурената и 

друга питања.  

 Преглед интерних ресурса треба да да одговор на питања која су везана за утврђивање 

сопствених компаративних предности у домену атрактивног, рецептивног и комуникативног 

фактора. Овде се често користи SWOT анализа. 

 Формулисање мисије, циљева и смерница је други корак у маркетинг менаџменту 

туристичке дестинације. Без мисије, односно сврхе или улоге коју дестинација жели да 

постигне, циља као главног фактора који дестинација истиче, као и смерница (односно путева 

до постављених циљева) нема ни правих одлука у вези стратешких избора и дизајнирања 

одговорности на дестинацији. 

 Након ситуационе анализе и дефинисања мисије, циљева и смерница туристичка 

дестинација треба да изабере глобалну стратегију(е) наступа на тржиште. Генерално, три 

најчешће коришћене стратегије су: 

 Стратегија сегментације туристичког тржишта – основа за сегментацију туристичког 

тржишта за потребе управљања туристичком дестинацијом (коју је пракса потврдила) 

може бити: 

 Сегментација на бази сврхе путовања, 

 Сегментација на бази потреба, мотива и користи, 

 Сегментација на бази демографских, економских и географских особина потрошача, 

 Сегметација тржишта путем цена и слично; 

 Стратегија диференцирања туристичког производа – треба примењивати паралелно са 

стратегијом сегментације и њом се утиче на тражњу. Диференцирање дестинацијског 

производа се врши у свим елементима (атракције, приступачност и услови за боравак); 

 Стратегија профилисања имиџа – настоји се да се што боље позиционира у свести 

потрошача. Неопходна је стална процена имиџа, јер он има велику улогу у 

одлучивању туриста за путовањ у конкретну дестинацију. 

 Формирање комбинације маркетинг микса подразумева оне комбинације 

инструмената тржишног наступа која ће обезбедити способност дестинације да буде 

конкурентна на изабраном тржишном сегменту. На нивоу туристичке дестинације маркетинг 

микс се посматра са макро и микро аспекта. У првом случају се ради о инструментима 

тржишног наступа (производ, цена, канали продаје и промоција), а у другом случају се имају 

у виду ти исти инструменти али на нивоу сваког субјекта туристичке привреде (хотелијери, 

ресторатери и други субјекти).  
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 На туристичкој дестинацији, значи на макро нивоу, се спроводи процес координације 

и усаглашавања напора свих учесника туристичке индустрије.29 

 Комбинација ових елемената је кључна за успех туристичке дестинације на тржишту. 

Циљ се не постиже применом само једног инструмента, већ њиховом комбинацијом. Дакле 

налажење праве комбинације води ка успеху. 

Слика број 9: Инструменти маркетинг микса туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Економски факултет Београд, Београд, 

2002. 

 

 Следећи елемент јесте структура. Неопходно је установити такав организациони облик 

на туристичкој дестинацији који ће на најбољи начин омогућити остварење основног задатка. 

Односно да омогући усклађивање и координирање различитих елемената туристичке понуде 

уз очување и унапређење природне, друштвене и друге атрактивности туристичког простора. 

Главну улогу овде има Национална туристичка организација, као организациони облик који 

може доста успешно управљати туристичком дестинацијом. 

                                                           
29 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Економски факултет Београд, Београд, 2002. 
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 Треба поменути да нема складног развоја туристичке дестинације, поред осталог, и без 

добро развијеног информационог система подршке. 

 Последњи, али не и мање важни, корак представља контрола. Девијације се морају на 

време открити и на време исправити. У супротном се може десити да конкретна дестинација 

буде непожељна туристи, приликом следећег одабира дестинације. 

Слика број 10: Контрола туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Економски факултет Београд, Београд, 

2002. 
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2. Конкурентност туристичке дестинације 

2.1. Дефинисање конкурентности 

 Конкурентност као појава се може јавити у свим привредним и друштвеним сферама. 

Резултат или последица конкурентности јесте напредак, унапређење или побољшање 

постојеће позиције (стања) у коме се одређени привредни субјект, систем или друштво у 

целини налази. Конкурентност се може посматрати као међусобно надметање, које доводи до 

пораста квалитета и унапређењу положаја на тржишту. 

 Историјски гледано, појам конкурентности је увео у литератури Адам Смит (1776). 

Сама реч конкурентност произилази из енглеског израза to compete који је изведен из 

латинске речи competere што значи тежити или борити се за, односно настојати да се добије 

или освоји нешто победивши или успостављајући надмоћ над другима.  

 Према дефиницији Светског економског форума конкурентност се посматра као „скуп 

институција, политика и фактора који одређују ниво продуктивности једне земље“. Они 

сматрају да је конкурентност и „способност државе да достигне трајно висок раст БДП-а по 

глави становника“. 

 Светска туристичка организација указује да је конкурентност „способност једне земље 

или компаније да пропорционално генерише више богатства него конкуренти на светском 

тржишту“. Ову дефиницију издвајају Crouch и Ritchie у свом раду. 

 Конкурентност се може лоцирати на три основна нивоа: предузећа, националне 

привредне гране и националне економије.  

 Конкуренција између предузећа подразумева конкуренцију између привредних 

субјеката који постоје на тржишту и боре се за исти тржишни сегмент.  

 Конкурентност националних привредних грана се може објаснити помоћу Портеровог 

дијаманта конкурентности који садржи четири кључна фактора: стање производње, фактори 

тражње, потпомажући и комплементарни сектори и стратегија, структура и надметање 

привредних предузећа. 

 Конкурентност националне економије огледа се кроз више фактора, а један од њих 

јесте снага домаће економије, која се односи на макроекономску оцену целокупне економије. 

Издвајају се још: квалификација и расположивост људских ресурса, научни и технолошки 

капацитети, квалитет финансијских услуга и слично. 
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 Табела број 7: Елементи и нивои конкурентности 

 

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

Publishing, Wallingford, 2003. 

 Са слике можемо закључити да су главни елементи конкурентности: структура, 

подручје деловања, интереси и инструменти, као и да су подручја, интереси и инструменти 

конкурентске борбе карактериситчни за сваки ниво конкурентности. 
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2.2. Дефинисање појма конкурентности туристичке дестинације 

 С обзиром да су данас скоро све земље света заинтересоване за развој туризма, 

нормално је да се јавља велика конкуренција између појединих земаља односно туристичких 

дестинација. Не постоји свеобухватна дефиниција конкурентности која је широко 

прихваћена, стога ће бити приказане дефиниције појединих аутора. 

 Појам конкурентности на нивоу земаља први је увео Портер (Porter, 1990). Његов 

модел конкурентности базиран је на националном дијаманту конкурентности и био је 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. 

Према Портеру основне покретачке снаге конкурентности дестинације су: 
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 Конкуренција међу дестинацијама. 
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 Конкурентност дестинације се може повезати са њиховом способношћу да испоруче 

туристичко искуство које пружа веће задовољство посетиоцима него оно које нуде друге 

дестинације (Vengesayi, 2003).  

 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“ (Dwyer, Kim, 2003 ).  

 Михалич (2000) 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 (Hassan, 2000).30 

 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“. 

 Конкурентност је способност да се тржишту понуди високо перципирана вредност, 

неутрализујући на тај начин сталне негативне притиске пет сила конкуренције:31 

 Претње конкурената, 

 Претње супститута, 

 Преговарачка снага купаца, 

 Преговарачка снага добављача, 

 Ривалитет између конкурената. 

 Како би се изградиле конкурентске предности потребно је да туристичке дестинације 

развијају активности које су боље од конкурентских, а нарочито је потребно да развијају 

активности које се разликују у односу на конкуренте. 

 Дакле, суштина конкурентности туристичке дестинације са једне стране, јесте 

створити квалитетан туристички производ (услугу) са карактеристикама које ће га издвојити 

и чинити бољим од конкурената. Појединачни туристички производи предузећа туристичке 

привреде се могу посматрати као део производа туристичке дестинације. Са друге стране се 

мора имати на уму искуство туристе, односно његов доживљај у туристичкој дестинацији, 

који је пресудан за конкурентност дестинације. 

                                                           
30 Зечевић, Б., Концепти конкурентности туристичких дестинација: Значај и применљивост на примеру Србије, 

Економски факултет, Београд, 2011. 
31 Черовић, С., Стратегијски менаџмент у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. 
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2.3. Облици конкурентности туристичке дестинације 

 Имајући на уму различите облике веома снажних утицаја из окружења којима је 

изложена дестинација можемо говорити о облицима конкурентности туристичке дестинације. 

Стога, конкурентност туристичке дестинације може бити посматрана као: 

 Економска, 

 Политичка, 

 Социјално-културна, 

 Технолошка, 

 Енвајронментална конкурентност. 

Слика број 12: Облици конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Perspective, CABI Publishing, Wallingford, 2003. 

Економска конкурентност 

 Економска конкурентност се најчешће представља помоћу Портеровог дијаманта 

конкурентности. Према томе економску конкурентност туристичке дестинације одређују: 

 Фактори производње – ове факторе чине богатство (природни, културни и историјски 

ресурси, капитал и инфраструктура и људски ресурси), цене као фактор и ефикасност 

производње; 

 Фактори стања тражње – прво се развија домаћа тражња и када је она стабилна долази 

до раста иностране тражње. Ове факторе чине: величина тржишта, структура 

тржишта, заштита туриста као потрошача и слично; 

 Потпомажући и комплементарни сектори/активности – овде спадају приступачност 

дестинације, могућности за пракинг, културни, забавни и спортски објекти и слично; 
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 Стратегија, структура и надметање – услови за оснивање, организовање и управљање 

компанијама, карактер унутрашње (домаће) конкуренције, постојање стратегијског 

плана развоја туризма. 

 

Слика број 13: Портеров дијамант конкурентности 

 

 

 

 

 

 

 

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

Perspective, CABI Publishing, Wallingford, 2003. 

 Примењујући основе Портеровог дијаманта конкурентности на туристичку 

дестинацију Попеску заључује следеће: не постоје економски конкурентне туристичке 

дестинације, постоје само дестинације са конкурентним делатностима или секторима; 

конкурентне привредне делатности су концентрисане у релативно малим географским 

подручјима у оквиру једне земље и конкурентност земље или туристичке дестинације зависи 

од способности њене привреде да стално иновира и унапређује квалитет. 

Политичка конкурентност 

 Политичка конкурентност туристичке дестинације у ширем смислу подразумева 

стабилност дестинације. То значи да политичка стабилност одређује колико је туристичка 

дестинација конкурентна. На политичку конкурентност имају утицаја како глобална 

(регионална) стабилност – нестабилност, тако и политичка стабилност и снага земље као 

туристичке дестинације. Политичка снага земље као туристичке дестинације огледа се и у 

индикаторима којима се може измерити степен благостања (бруто друштвени производ, 

запосленост, владавина закона и друго). 

Социо-културна конкурентност 

 Социо-културне карактеристике дестинације могу имати много већи утицај на 

конкурентност него ли економски и политички фактори. Ове карактеристике су често и 

најснажнији фактор који одређује конкурентску позицију. Разлог јесто то што оне успевају да 
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надвладају остале факторе. Значај, вредност, упадљивост и јединственост социо-културних 

фактора туристичке дестинације јесу детерминанте које једну дестинацију чине 

примамљивијом, изузетнијом и конкурентнијом од друге. 32  Овде треба напоменути да 

туризам својим развојем може довести до негативних социо-културних ефеката у 

дестинацији, а самим тим и смањити конкурентност дестинације. То се односи на: 

претварање локалне културе у „робу“, прилагођавање културе укусу туриста, 

стандардизацију у процесу задовољења жеља туриста за познатим, а не потпуно већ само 

делимично новим. Туристичка дестинација мора сачувати своју социо-културну 

аутентичност. 

Технолошка конкурентност 

 Конкурентност туристичке дестинације зависи и од примене савремених 

информационо-комуникационих технологија. Примена ових технологија се првенствено 

односи на промоцију и продају туристичке дестинације, али и појединачних привредних 

субјеката у дестинацији. Главну улогу у продаји производа туристичке дестинације има 

интернет. Он је и извор информација за туристе. Његов значај за дестинацију, првенствено за 

мање дестинације, огледа се у томе што омогућава широк приступ туристичком тржишту уз 

ниже трошкове. Технолошка конкурентска предност подразмева и коришћење нових 

технологија у производњи и испоруци услуга. 

 Енвајронментална конкурентност 

 Енвајронментална конкурентност обухвата стварање енвајронменталног интегритета 

туристичке дестинације у складу са савременим захтевима туриста. Масовни туризам је довео 

до тога да дестинације максимално користе своје ресурсе како би оствариле већу економску 

добит, а то може довести да њихова конкурентска позиција буде ослабљена. Стварање 

енвајронменталног интегритета долази до стварања новог вида туризма – Еко туризма. 

Попеску наглашава да стварање енвајронменталне конкурентности имају друштвени 

трошкови туризма. Реална конкурентност туристичке дестинације се може постићи једино 

укључивањем друштвених трошкова у укупне трошкове развоја туризма. 

 Неки аутори у облике конкурентности уводе и демографску конкурентност. Поједини 

демографски чиниоци (старосна структура, структура породице, старење становништва) могу 

значајно утицати и на тип доживљаја (искустава) тражених од стране потенцијалних 

потрошача на тржишту. 

 Постизање конкурентске позиције туристичке дестинације на тржишту зависи од 

следећих чинилаца: 

 Компаративна предност, 

                                                           
32 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 
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 Усмереност тражње, 

 Постојање структуре туристичке привреде, 

 Посвећеност заштити животне средине. 

2.4. Детерминанте конкурентности туристичке дестинације 

 Када је реч о детерминантама конкуренције дестинације треба водити рачуна о томе у 

каквој су повезаности, узајамној стимулисаности и доминантности у различитим просторним 

и временским оквирима. Ти оквири утичу на целовитост или нецеловитост туристичке сезоне 

и стабилност туристичког производа дестинације у односу на изненађујуће промене на 

тржишту.33 

Шема број 4: Основне детерминанте конкурентности туристичких дестинација 

 

 

 

 

 

 

 

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

New York, 1990. 

 Из претходне шеме се види које су основне детерминанте, али и да свака има своје 

специфичности. 

 Обим, структура и квалитет туристичке понуде – зависи од природних 

атрактивности, антропогених атрактивности, капиталних и инфраструктурних ресурса и 

хуманих ресурса. Такође на понуду делује ценовна еластичност и ефективност. 

 Обим, структура и квалитет туристичке тражње – зависи од величине и просторне 

диверзификације туристичког тржишта, структуре тог тржишта (издвајање групе потрошача), 

позиције дестинације на туристичком тржишту, ниво туристичке културе потрошача и друго. 

                                                           
33 Миленковић. С., Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Крагујевац, 2009. 
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 Повезујуће и подржавајуће активности формирања туристичке дестинације – 

обухватају: приступачност дестинацији, паркинг сервисе, културне, спортске и друге  

рекреативне активности у животној средини, индустрију сувенира, висок квалитет допунских 

услуга, организације здравствене заштите и друго. 

 Тржишну структуру, конкурентност и организационе стратегије туристичке 

дестинације – обухватају: стратегијско планирање туризма у дестинацијама, организацију 

туристичке дестинације, партнерске односе између јавног и приватног сектора, квалитет 

управљања дестинацијом и слично. 

2.5. Индикатори конкурентности туристичке дестинације 

 Како би били коришћени у процесу анализе, индикатори пре свега морају бити 

релевантни, а потом и једноставни за разумевање и поуздани. Имајући у обзир њихово 

релативно прецизно квантитативно одређивање индикатори се могу сврстати у две групе:34 

 Објективни индикатори конкурентности – основна карактеристика ових индикатора је 

да се могу изразити бројкама; 

 Субјективни индикатори конкурентности – у ову групу спадају субјективни 

показатељи, који су пре свега везани за опажање туриста, и имају квалитативне 

одлике. 

 Dwyer и Kim су одабрали индикаторе конкурентности у складу са својим моделом 

конкурентности (о којем ће бити речи), а након тога су одабране индикаторе и проверили. 

Они су издвојили следеће основне индикаторе: 

 Наслеђени ресурси – природни и култура (наслеђе); 

 Створени ресурси – туристичка инфраструктура, скуп активности, забава, специјални 

догађаји (фестивали); 

 Потпомажући фактори – општа инфраструктура, квалитет услуга, приступачност 

дестинације, гостопримство, тржишне везе; 

 Управљање дестинацијом – дестинацијска менаџмент организација, дестинацијски 

маркетинг менаџмент, политика, планирање и развој дестинације, развој људских 

ресурса, управљање животном средином; 

 Ситуациона анализа – конкурентско (микро) окружење, локација дестинације, 

глобално (макро) окружење, ценовна конкурентност, безбедност, фактори тражње; 

 Индикатори тржишног наступа – статистика посетилаца (број), статистика посетилаца 

(потрошња), допринос туризма економији, индикатори економског напретка, 

инцестиције у туризам, индекси ценовне конкурентности, подршка државе туризму. 

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



Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинације: Студија случаја 

Копаоника, Златибора и Старе планине 
 

58 
 

2.6. Модели конкурентности туристичке дестинације 

 Постоји више модела конкурентности туристичке дестинације који се користе и за 

представљање конкретног нивоа конкурентности. Данас највећу примену има неколико 

најзначајнијих модела који дефинишу показатеље конкурентског положаја туристичке 

дестинације. Међу њима могуће је издвојити модел Светског економског форума, модел који 

су предложили Crouch и  Ritchie и Интегрисани модел конкурентности. 

2.6.1. Модел конкурентности Светског економског форума (T&T Competitiveness Index) 

 Што се тиче конкурентности држава као туристичких дестинација, у циљу утврђивања 

и поређења истих установљен је Индекс конкурентности Светског економског форума (T&T 

Competitiveness Index). Индекс конкурентности у туризму представља пројекат који је покренут 

заједно са Светском туристичком организацијом. Подаци на основу којих се дефинише 

индекс добијају се од стране међународних институција, институција које се баве туризмон, 

партнерских институција и од стручњака из области туризма. 

 Индекс конкурентности чине четири подиндекса (почев од 2015. године, док је пре 

обухватао три категорије) од којих сваки садржи елементе и индикаторе који су основни 

показатељи конкурентности:35 

 Подиндекс омогућено окружење, 

 Подиндекс политике туризма и омогућавању услова, 

 Подиндекс инфраструктуре, 

 Подиндекс природних и културних ресурса. 

 Конкретни индикатори конкурентности разврстани су у један од четири подиндекса 

(приказано на слици број 14) и односе се на следећих 14 елемената: пословно окружење, 

безбедност и сигурност, здравство и хигијена, људски ресурси итржиште рада, 

информационо комуникационе технологије, давање приоритета туризму, међународна 

отвореност, конкурентност цена, одрживост животне средине, инфраструктура ваздушног 

саобраћаја, инфраструктура друмског саобраћаја и лучка инфраструктура, инфраструктура за 

пружање туристичких услуга, природни ресурси и културни ресурси и пословна путовања. 

Сваки од наведених елемената се посебно оцењује, њиховом оценом добијају се резултати за 

подиндексе, а четири подиндекса дају оцену индекса конкурентности. 

 

 

                                                           
35 Crotti, R., Masrahi, T., eds,T& Competitiveness Report, 2015.  – Growth through Shocks,World Economic Forum, 

Geneva, 2015. 
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Слика број 14: Структура индекса конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Crotti, R., Masrahi, T., eds,T& Competitiveness Report, 2015.  – Growth through Shocks,World Economic 

Forum, Geneva, 2015. 

 Овде се поставља питање да ли се наведени показатељи могу примењивати на исти 

начин за све земље. Битним недостатком се може сматрати мањак показатеља који суштински 

мере конкурентност туризма као економске активности на нивоу туристичке дестинације. 

Треба поменути и недостатак који се тиче обима и структуре анкетираних руководилаца.36 

 До сада објављени индекси конкурентности држава као туристичких дестинација од 

2007. године до 2015. године указују на релативну неуједначеност података, односно на 

необјашњено варирање података по годинама у односу на поједине подиндексе. 

 Модел конкурентности Светског економског форума је једини модел који се данас у 

пракси користи за мерење конкурентности, и као такав једини је основ за поређење 

конкурентности земаља света у туризму. 

 

 

 

                                                           
36 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2016. 
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2.6.2. Модел конкурентности туристичке дестинације (Crouch, Ritchie) 

 Најпознатији модел конкурентности туристичке дестинације  развили су Crouch и 

Ritchie. Аутори су овај модел представили на 43. конгресу AIEST37 - а, а током година је био 

допуњаван да би коначну форму добио 2003. године. 

 Овај модел је усвојен из неколико разлога. Прво, истраживање на којем се заснива 

модел је најобимније које је пријављено и цитирано у литератури. Друго, модел се развијао 

током дужег временског периода кроз различите начине, укључујући истраживање и 

консултовање, презентације на конференцијама и дискусије, дискусије у оквиру фокус групе, 

интервјуи са руководиоцима дестинације и слично. Треће, модел је развијен као општи 

модел, који је релевантан за било коју дестинацију и туристичко тржиште.38 

 У развијању модела Crouch и Ritchie су се ослањали на Портеров „дијамант“ 

националне конкурентности који чине четири битна фактора: фактори производње, фактори 

тражње, сектор подршке и структура и стратегија предузећа. Првобитно овај модел је 

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

подршке менаџмент дестинације и детерминанте које одређују и повећавају конкурентност. 

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

 Дестинацијски фактори су у овом моделу подељени на факторе привлачности 

(природа, клима, културне и социјалне карактеристике, општа инфраструктура и друго) и 

факторе одбојности (фактори који представљају баријере посети некој туристичкој 

дестинацији – сигурност и заштита, као што су политичка нестабилност, здравствена 

несигурност, закони и улазна ограничења попут визних режима). 

 Саставни део модела чине компаративне и конкурентне предности. 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. 

 Модел такође указује на значај окружења дестинације које утиче на конкурентност – 

глобално (макро) и конкурентно (микро) окружење. Микро окружење дестинације чине 

основни елементи који дефинишу конкурентски амбијент. Ови елементи имају непосредан 

утицај на дату дестинацију. Поред саме дестинације 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. 

                                                           
37 Међународно удружење научних експерата у туризму 
38 Crouch, G., I., Modelling Destination Competitiveness – A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness 

Attributes, CRC for Sustainable Tourism, Australia, 2007. 
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Ово окружење састоји се од бројних фактора који су део већег система – економски, 

технолошки, еколошки, социјални, културни, политички и демографски фактори и оно је 

подложно сталним променама. 

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. 

 Најважнији индикатори су сврстани у пет група: 

 Прву групу чине атрактивности које подразумевају примарне елементе у 

дестинацији и представљају главни мотив за посету дестинације. Ту спадају: 

 Физиографија и клима, 

 Културни и историјски ресурси, 

 Активности у дестинацији, 

 Посебни догађаји, 

 Забава, 

 Туристичка супраструктура (смештај, ресторани, јавни превоз), 

 Тржишне везе (породичне, верске, спортске, пословне). 
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 Другу групу чине потпомажући фактори и ресурси. Ова група садржи елементе који 

су основ за туристичку привреду. Неопходно је да дестинације садржи атрактивности из прве 

групе да би ти ресурси били подржани следећим елементима који чине фактрое подршке у 

туризму: 

 Инфраструктура, 

 Приступ дестинацији, 

 Гостољубљивост, 

 Предузетништво, 

 Политичка клима (ситуација), 

 Јавна добра. 

 Трећу групу чине туристичка политика дестинације, планирање и развој. Туристичка 

политика и стратешко планирање усмеравају развој туризма дестинације тако се у жижи 

налазе конкурентност и одрживи развој туристичке дестинације. Стога следећи елементи 

имају велики утицај на постизање тог циља: 

 Дефинисање и деловање дестинације као јединственог система, 

 Позиционирање дестинације и стварање дестинацијског бренда, 

 Јасна визија развоја, 

 Праћење и надгледање развоја као и степен успешности, 

 Политика туристичког развоја, 

 Јединство око политике туристичког развоја, 

 Праћење понашања и успешности конкурентских дестинација, 

 Анализа и ревизија успешности туристичке политике. 

 Четврту групу чини менаџмент. Менаџмент је основни покретач и управља 

дестинацијском конкурентношћу. Чине га следећи елементи: 

 Организовано управљање дестинацијом, 

 Маркетинг, 

 Квалитет услуге и туристичког искуства, 

 Прикупљање података и истраживање, 

 Развој људских ресурса и образовање, 

 Кризни менаџмент, 

 Управљање ресурсима, 

 Ризик приликом улагања капитала, 

 Туристичка инспекција. 
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 Пету групу чине одреднице конкурентности. Конкуретност дестинације је веома 

зависна од ових фактора. У великој мери се налазе цван утицаја туристичке привреде као 

самосталног сектора: 

 Географски положај,  

 Безбедоносна ситуација, 

 Однос између цене и вредности услуга и роба, 

 Капацитети дестинације, 

 Перцепција дестинације и њеног имиџа, 

 Међусобна зависност дестинација. 

 Иако је листа атрибута за мерење конкурентности дестинације опширна Crouch истиче 

да неће сви атрибути подједнако утицати на конкурентност 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. Од 36 наведених 

фактора конкурентности дестинације, утврђено је да су 10 фактора најважнија, а то су:39 

 Физиографија и клима, 

 Тржишне везе, 

 Културни и историјски ресурси, 

 Туристичка супраструктура, 

 Безбедоносна ситуација, 

 Однос између цене и вредности услуга и роба, 

 Приступ дестинацији, 

 Перцепција дестинације и њеног имиџа, 

 Географски положај, 

 Инфраструктура. 

 Иако је ово најобухватнији модел до данас, овај модел има извесна ограничења. Једно 

од њих је да многе дестинације не поседују базе података, које су неопходне за доношење 

одлука на основу постављеног модел. Такође, веза између конкурентности дестинације и 

глобалних фактора постављена је само уз помоћ квалитативних детерминанти. Још један 

недостатак је то што није било покушаја његовог обухватног коришћења да се конкурентност 

и измери. Тачније, недостајао је разрађен систем мерења различитих показатеља везаних за 

атрибуте модела. Crouch, Ritchie и Hudson су развили сет мерила фокусираних и на тражњу и 

на понуду, како би се користио у пракси, али се још увек ради о смерницама, а не о 

операбилним мерама. 

                                                           
39 Crouch, G., I., Modelling Destination Competitiveness – A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness 

Attributes, CRC for Sustainable Tourism, Australia, 2007. 



Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинације: Студија случаја 

Копаоника, Златибора и Старе планине 
 

64 
 

 Међутим, и поред ових ограничења, модел је имао велики утицај да истраживања 

конкурентности у туризму буду посматрана имајући у виду кључну улогу конкурентности 

туристичке дестинације. 

2.6.3. Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације (Dwyer, Kim) 

 Аутори Dwyer и Kim су предложили интегрисани модел, а полазна основа им је била 

свеобухватни модел конкурентности аутора Crouch и Ritchie. Интегрисани модел покушава 

да обезбеди реалан приказ, везама између различитих елемената конкурентности дестинације. 

Као посебну одредницу конкурентности овај интегрисани облик уводи тражњу и ресурсе 

дели на створене и наслеђене. 

Слика број 16: Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Dwyer, L., Kim, C., Destination Competitiveness: A model and Determinants, Curent Issues in Tourism, Vol. 6, 

No. 5, 2003. 

 Два главна елемента овог модела су ресурси и дестинацијски менаџмент. Ресурси 

служе као основа да се привуку посетиоци, али други елемент је онај који може обликовати 

основу за атрактивну понуду за туристе – до конкурентне понуде на крају.  
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 Како се може видети на слици интегрисани модел се дели на четири сегмената: 

 Ресурси – У моделу се створени и наслеђени ресурси налазе у истој категорији заједно 

са потпомажућим факторима, што указује да они заједно чине дестинацију која је атрактивна 

за туристе и стварају основ за успешно туристичко пословање.  

 Наслеђени ресурси се у моделу деле на две групе: 

 Природни ресурси (клима, планине, језера, реке, море, плаже и слично), 

 Културни ресурси са наслеђем (традиција, обичаји, језик и историјске знаменитости). 

 Створени ресурси се деле на пет типова: 

 Туристичка инфраструктура (смештајни капацитети, ресторатерство, таверне, рента 

кар предузећа, барове и слично), 

 Специјални догађаји, 

 Разне туристичке активности, 

 Забава, 

 Куповина. 

 Потпомажући фактори и ресурси представљају основ конкурентности туристичке 

дестинације. Треба поменути да конкурентност дестинације ипак зависи од њене способности 

да искористи своје ресурсе, али и да створи додатну вредност. Ови фактори и ресурси имају 

четири подгрупа: 

 Основна инфраструктура (саобраћајна и друга), 

 Квалитет услуге, 

 Доступност дестинације, 

 Гостољубљивост. 

 Дестинацијски менаџмент – Дестинацијски менаџмент има улогу да све ове поментуе 

факторе повеже и обједини у једну целину. Интегрисани модел разликује пет типова 

дестинацијског менаџмента: 

 Менаџмент дестинацијског маркетинга – углавном обухвата промоцију дестинације 

као целине, а његова битна функција јесте формирање дестинацијског имиџа; 

 Дестинацијско планирање и развој – планирање се изводи од стране различитих 

агенција, организација или фирми из различитих разлога на различитим нивоима; 

 Организација дестинацијског менаџмента – је на различитим нивоима власти 

укључена у презентацију, законодавство, планирање, одржавање и организацију свих 

туристичких ресурса; 
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 Развој људских ресурса – обука се иситче у развоју три димензије организацијског 

знања: дубина и ширина знања, компетенције и истраживачко знање; 

 Менаџмент животне средине – обухвата климу, пејзаже, амбијент као кључне факторе 

дестинацијског квалитета. 

 Окружење – Услови у окружењу могу повећати или смањити компетитивност 

туристичке дестинације. Ту спадају: 

 Положај дестинације, 

 Конкурентно микро окружење, 

 Конкурентно макро окружење, 

 Сигурност и безбедност дестинације, 

 Ценовна конкурентност. 

 Тражња – У оквиру овог модела издвојен је посебан део који се односи на туристичку 

тражњу. 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. 

 Овај модел се разликује по неким значајним карактеристикама у односу на модел 

конкурентности аутора Crouch и Ritchie. Те карактериситке су следеће: 

 Овај модел за разлику од модела Crouch - а и Ritchie - а који је линеаран, указује на 

узајамну повезаност и зависност између елемената модела; 

 Овај модел приказује јасну разлику између створених и наслеђених ресурса 

туристичке дестинације; 

 Овај модел издваја елемент туристичке тражње као један од важних фактора 

дестинацијске конкурентности; 

 Овај модел у оквиру менаџмента сврстава следеће елементе: политику дестинације, 

планирање и развој; 

 Овај модел прави јасну разлику између туристичке инфраструктуре и основне 

инфраструктуре; 

 Овај модел као важан елемент конкурентности издваја куповину. 

 Ипак, ови модели могу се користити као основа за проучавање конкурентности 

конкретних туристичких дестинација и као претпоставка за мерење конкурентности 

коришћењем одабраних индикатора. 
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IV АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ КОПАОНИКА, 

ЗЛАТИБОРА И СТАРЕ ПЛАНИНЕ 

 У овој анкети је учествовала 110 насумично изабраних испитаника, различитог 

старосног доба, нивоа образовања и занимања. Анкета је спроведена у периоду од јуна до 

августа месеца 2016. године у Нишу. Основни циљ јесте прикупљање података о степену 

конкурентности посматраних туристичких дестинација, 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 110 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 (55%) у односу на мушку популацију 

(45%). 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 19 и 25 

година, њих 47 или 43%. Најмање испитаника је имало преко 65 година, њих је било 3 (3%). 
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Графикон број 2: Ниво образовања и статус испитаника 

 Подела резултата према степену образовања указује да највећи број испитаника има 

високо образовање, њих 58 или 53% испитаника, затим следе испитаници који имају средње 

образовање (33 или 30% испитаника), потом више образовање (15 или 14%), док је најмањи 

број испитаника са основним образовањем (4 или 3%). Највећи проценат испитаника чине 

студенти (40 или 37%), одмах иза њих су стално запослени (34 или 31%), а најмањи проценат 

чине ученици и пензионери (са по 5%). 

Графикон број 3: Занимање  испитаника 
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 Анализирајући структуру испитаника према занимању, уочава се да највећи проценат 

чине студенти (32%), затим радници (9%), економисти (5%), географи и дипломирани 

економисти (са по 3%), док остала занимања (угоститељ, домаћица, књиговођа, фризер, 

васпитач и слично) чине мали проценат. 

 

Графикон број 4: Месечни приходи по домаћинству и број чланова у домаћинству 

 

 

 Највећи проценат испитаника (четвртина испитаника) има месечне приходе између 

40.001 и 50.000 динара, док је 4% испитаника одговорило да има приходе мање од 10.000 

динара. Највећи проценат испитаника (31%) живи у трочланом домаћинству, затим следе 

испитаници који живе у петочланом (26%) и испитаници који живе у четворочланом (24%) 

домаћинству. Незнатан 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 

планина. На графикону су приказани резултати њихове оцене факторе за конкурентност 

планина генерално. 

 

Графикон број 5: Фактори за одређивање конкурентности планина 

 

 На основу графикона можемо закључити да је највећи број испитаника оценом пет 

оценило следеће факторе: природна богатства и клима, безбедност, љубазност, квалитет 

услуга, локација, приступачност, забава и рекреација, инфраструктура и туристичау 

инфраструктура. Највећи број испитаника оценом четири је оценило следеће факторе: односи 

трошкови/вредност, микс активности у туристичкој дестинацији, културно-историјско 

наслеђе, специјални догађаји и позиционирање на тржишту. Највећи број испитаника оцену 

три дало је за фактор сарадња јавног и приватног сектора. Исти број испитаника је оценом 

пет и три оценио фактор тржишне везе, и оценом пет и четири фактор имиџ. 
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 На основу ових резултата можемо закључити да су најважнији фактори, који су 

пресудни да туриста посети планину следећи: природна богатства и клима, безбедност, 

љубазност, квалитет услуга, локација и приступачност, а најмање важан је фактор сарадња 

јавног и приватног сектора. 

Графикон број 6: Фактори конкурентности Копаоника 

 

 На основу графикона видимо да је највећи број испитаника оценом пет оценило 

следеће факторе: природна богатства и клима, имиџ, забава и рекреација, туристичка 

инфраструктура, позиционирање на тржишту, локација, љубазност и приступачност. Највећи 

број испитаника оценом четири је оценило следеће факторе: микс активности у туристичкој 

дестинацији, специјални догађаји, инфраструктура, тржишне везе и квалитет услуга. Највећи 

број испитаника је оцену три дало за следеће факторе: културно-историјско наслеђе, сарадња 

јавног и приватног сектора и однос трошкови/вредност. Исти број испитаника је оценом пет и 

четири оценило фактор безбедност. 

 На основу овога можемо закључити да су најважнији фактори конкурентности 

Копаоника: природна богатства и клима, имиџ, забава и рекреација, туристичка 

инфраструктура, позиционирање на тржишту и локација. Са друге стране фактори као што 

су: културно-историјско наслеђе, сарадња јавног и приватног сектора и однос 

трошкови/вредност су оцењени као најмање важни фактори конкурентности Копаоника. Што 
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се тиче културно-историјског наслеђа, треба да се обрати већа пажња на промоцију наслеђа 

како на самом простору Копаоника, тако и у широј околини. 

Графикон број 7: Фактори конкурентности Златибора 

 

 На основу графикона видимо да је највећи број испитаника оценом пет оценило 

следеће факторе: природна богатсва и клима, љубазност, локација, имиџ, квалитет услуга, 

приступачност, туристичка инфраструктура, безбедност, забава и рекреација и 

инфраструктура. Највећи број испитаника оцену четири дало је за следеће факторе: 

специјални догађаји, позиционирање на тржишту, микс активности у туристичкој 

дестинацији, тржишне везе, културно-историјско наслеђе и однос трошкови/вредност. 

Највећи број испитаника је оценом три оценило фактор сарадња јавног и приватног сектора. 

 Као и код Копаоника, испитаници су и овде као најважнијим факторима 

конкурентности Златибора означили следеће факторе: природна богатства и клима, имиџ, 

забава и рекреација, туристичка инфраструктура, приступачност, љубазност и локација.  Као 

најмање важан фактор конкурентности је оцењен сарадња јавног и приватног сектора.  
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Графикон број 8: Фактори конкурентности Старе планине 

 

 На основу графикона видимо да је највећи број испитаника оценом пет оценило само 

један фактор, а то је природно богатство и клима. Највећи број испитаника је оценом четири 

оценило следеће факторе: квалитет услуга, љубазност, безбедност, односи 

трошкови/вредност, забава и рекреација и локација. Највећи број испитаника је оценом три 

оценило следеће факторе: микс активности у дестинацији, туристичка инфраструктура, 

позиционирање на тржишту, сарадња јавног и приватног сектора, тржишне везе, културно-

историјско наслеђе, инфраструктуру, имиџ, приступачност и специјалне догађаје. 

 Као најважнији фактор конкурентности Старе планине се једино истиче природно 

богатство и клима. Као најмање важним су оцењени чак 10 фактора конкурентности. То нам 

указује на недовољно улагање у поменуту туристичку дестинацију. Носиоци туристичког 

развоја и понуде Старе планине би морали унапредити стање фактора са најмањим 

вредностима, а нарочито квалитет и квантитет смештајних објеката као и инфраструктуру. 
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 Упоређујући резултате добијене истраживањем може се закључити да се природна 

богатства и клима као најважнији фактор конкурентности јавља код свих посматраних 

планина. Као најмање важан фактор јавља се сарадња јавног и приватног сектора. 

 На основу резултате испитаника можемо рећи да су они на сличан начин оценили 

факторе конкурентности Копаоника и Златибора. Код Копаоника су, за разлику од Златибора, 

као најважнији фактор издвојили позиционирање на тржишту, што је и разумљиво јер има 

добру промоцију како на домаћем, тако и на међународном тржишту. 
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ЗАКЉУЧАК 

 Неоспорна је чињеница да наша земља поседује велико природно и културно 

богатство. Разноврсност и бројност планина погодују развоју планинског туризма у Србији. 

Али није довољна само природна основа да би једна планина 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 планинског туризма у Србији, онда мислимо на 

Копаоник, Златибор и Стару планину. Остале планине су још увек у почетним фазама развоја 

и потребна су улагања како би једног дана парирале поменутим планинама. Акценат у развоју 

туризма на Копаонику стављен је на ексклузивни и високопотрошни зимско-спортски 

туризам. Поседује капацитете високог комфора, добру приступачност, инфраструктуру и 

препознатљивост на тржишту. Као јака конкурентска претња јавља се Стара планина. Као 

што је већ речено потенцијали ове планине још увек нису на адекватан начин искоришћени, 

али просторним плановима предвиђа се изградња савременог туристичког центра. На тај 

начин би Стара планина добила нов квалитет и можда постала најпосећенији туристички 

центар. Златибор је планина са најдужом традицијом. Планина је позната по здравственој 

функцији, а подједанко је посећена и зими и лети. Смештајни капацитети на Златибору не 

заостају за онима на Копаонику са аспекта квалитета услуга. Златибор поседује и повољан 

туристичко-саобраћајни положај. 

 Анализа фактора конкурентности Копаоника, Златибора и Старе планине је указала 

који су фактори најважнији, а који мање важни. Међутим, значај појединих фактора 

конкурентности, као и њихови односи, варирају током времена.  
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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 планина (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 
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16. Квалитет услуга 

17. Позиционирање на тржишту 

II ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КОПАОНИКА (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 

III ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ЗЛАТИБОРА (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 
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16. Квалитет услуга 

17. Позиционирање на тржишту 

IV ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ (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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