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Увод 

 

Савремени туризам као део туристичке привреде заузима водеће место у светској 

економији, повезује емитивне земље са рецептивним и доприноси економском и 

друштвеном развоју једне државе. Основу повезивања туристичке понуде и туристичке 

тражње, као и главну улогу учествовања у туристичким кретањима има саобраћај.  

Саобраћај се дефинише као једна од водећих делатности туристичке привреде. Представља 

организовани облик пружања туристичких услуга са константним растом укупних кретања 

туриста и превозом путника, који је непосредно везан за транспорт туриста превозним 

средствима свих саобраћајних грана. 

Циљ овог рада је анализа развоја ваздушног, копненог и воденог саобраћаја у Србији са 

истовременим истраживањима развоја саобраћаја у свету. У првом делу посебна пажња је 

посвећена карактеристикама развоја железничког, друмског и авио-саобраћаја, као и развој 

low-cost авио-саобраћаја. У другом делу посебна пажња је посвећена привредном расту и 

развоју Србије, са аспекта природно-географских карактеристика и привредне структуре. 

Трећи део рада усмерен је ка анализи развоја саобраћаја као фактор привредног развоја 

Србије, упоредо са историјским развојем и карактеристикама различитих видова 

саобраћаја на територији Србије. 
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I КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА 

САОБРАЋАЈА У СВЕТУ 

 

1.Карактеристике развоја железничког саобраћаја у свету 

 

Увођење железнице почетком 19. века као средства масовног саобраћаја, највише је 

допринело масовном развоју туризма у свету. Пруга је повезала велике индустријске 

центре, што је омогућило бржа, удобнија и безбеднија путовања. Земља у којој се развила 

прва индустрија и прва буржоазија из чијих се редова регрутовала туристичка клијентела 

јесте Велика Британија. Прву парну локомотиву конструисао је Џорџ Стивенсон, енглески 

инжењер, 1814. године1, а она је успоставила везу 1825. године2 између градова Стоктона и 

Дарлингтона и сматра се почетком развоја путничких и туристичких кретања. Друга 

железничка пруга у свету, дужине 60 километара, такође је изграђена у Енглеској, на 

релацији Ливерпул-Манчестер, одакле је кренуо први путнички воз 15. септембра 1830. 

године.3 

Година 1841. узима се као почетак првог организованог туристичког путовања, а везано је 

за Томаса Кука, оснивача истоимене путничке агенције. Тада је превезено 570 туриста-

конгресиста, а само четири године касније, 1845. Кук је организовао прво комбиновано 

путовање железницом и морем до Ирске.4 

Генерално гледано, због снажне економске експанзије која се одразила у наглом развоју 

железнице, туризам је почео да се развија и у западној Европи, од друге половине 20. века. 

Рађање железничког саобраћаја је значило подстицај за развој индустрије и стварање 

услова за појаву и омасовљење туристичких кретања као новог друштвено-економског 

феномена. Тако су Белгија и Немачка добиле железницу 1835. године, затим Италија 1839. 

године, Аустрија 1850., Швајцарска 1852. Даљи ток развоја се наставио и на америчком 

континенту, те је тако прва пруга у Сједињеним Америчким Државама изграђена између 

Балтимора и Вашингтона 1839. године, док се у Јапану појава железнице везује за 1872. 

годину. Можемо закључити да се железничка мрежа у свету развијала брзим темпом, тако 

да до данас дужина железничких пруга износи до 2016. године 1.051.767,605 километара, 

од тога ¾ укупне дужине пруга у свету имају Европа и САД-е.5 

                                                           
1 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., Основе туризма,”Туристичка штампа”, Београд, 2005., стр. 169. 
2 Исто 
3 Исто 
4 Јовичић, Ж., цит. дело, стр. 18 
5 Ранђић, Д., Богетић, С., Менаџмент у саобраћају, Београд, 2012. 
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Данас, туристичка кретања имају снажан утицај на развој железничког саобраћаја, као што 

су екскурзиони возови, специјализовани излетнички возови, жичане железнице као вид 

туристичког саобраћаја (Алпи, Пиринеји, Апенини, Карпати). 

Као главне карактеристике развоја железничког саобраћаја издвајају се следеће: 

 мања зависност од климатских прилика; 

 веће могућности масовнијег превоза путника; 

 веће могућности повећања удобности током путовања. 

 

Слика бр. 1: Први конструисани воз 

 

 
 

Извор: https://www.google.rs/ 

 

 

 

 

2. Карактеристике развоја друмског саобраћаја у свету  

 

 

Друмски саобраћај се јавио много касније након железничког, што га није спречило да се 

развије великом брзином и да има водећу улогу у константном порасту. Такође, има и 

водећу улогу у превозу путника – 80 % светског промета путника. Међу другим врстама 

саобраћаја водећи је и по дужини мреже саобраћајница – 70 % светског саобраћајног 

система. 

Конструисање првог аутомобила везује се за немачког инжињера Готлиба Демлера, који је 

1891. године пустио у промет аутомобил са четири седишта, дрвеним точковима, мењачем 

брзине и ланчаном трансмисијом. Нешто касније, почела је производња и првих 

https://www.google.rs/
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аутомобила две познате француске фирме – Пежо и Рено. Године 1901., појавио се и први 

Мерседес са мотором од 35 коњских снага. Велику заслугу у развоју индустрије 

аутомобила има и Рудолф Дизел који је својим мотором на нафту омогућио појаву возила 

веће носивости.  

Слика бр. 2: Први аутомобил 

 

 
                                                         

Извор: https://www.thoughtco.com/gottlieb-daimler-profile 

 

 

 

Развој овог вида саобраћаја дао је туристичким кретањима нов квалитет – широку 

дисперзију и снажну динамику. Први изграђени пут у Великој Британији дело је Мака 

Адама 1815. године, чиме је означио револуцију почетка изградње путева и тиме допринео 

бржем развоју модерног ауто-пута 1925. године.6 

Европа и Северна Америка представљају континенте са најгушћом и најквалитетнијом 

друмском саобраћајном мрежом, а исто тако и са најразвијенијим туристичким кретањима 

у свету. Најважнији правци аутомобилског саобраћаја у Европи су: 

 Лондон-Париз-Лозана-Милано-Рим-Напуљ-Палермо; 

 међународни друмски правац који спаја Скандинавију преко Западне Европе са 

Западним Средоземљем; 

 међународни друмски правац који повезују Лондон и Атину, тачније Западну 

Европу и Балканско полуострво преко Брисела, Келна, Франкфурта, Беча, 

Будимпеште и Београда; 

                                                           
6 Јовичић, Ж., цит. дело, стр. 21  

https://www.thoughtco.com/gottlieb-daimler-profile
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 правац који повезује Москву и Париз, преко Варшаве, Прага, Штутгарта и 

Стразбура.7 

 

Сликабр. 3: Аутопут у Грчкој 

 

 
 

Извор: https://www.google.rs 

 

 

 

Северноамерички континент је представљен густом мрежом квалитетних путева где скоро 

половина укупног броја аутомобила у свету учествује у друмском саобраћају и на тај 

начин доприноси већем проценту туристичких кретања. 

Са друге стране, Јужна Америка се не може похвалити карактеристикама које има Северна 

Америка, али је по богатству мотива и по њиховој разноликости веома атрактивна. Исто 

тако, мрежа путева Африке и Аустралије не покрива у потребној мери туристички 

атрактивна подручја, али задовољава потребе страних туриста када су у питању домаћа 

туристичка кретања са својим атрактивним мотивима. Азија, као највећи континент на 

свету, са огромним планинским ланцима, пустињама и непроходним мочварама има мању 

могућност повезивања различитих делова самог подручја. Утицај туристичких кретања на 

друмски саобраћај огледа се у континуираном  проширивању и побољшању друмских 

саобраћајница, а такође и у повећању производње и усавршавању друмских возила. 

 

 

                                                           
7 Митровић, С., Место и улога српске железнице у Европској Унији и правци њеног унапређења, Индустрија, 

2009. 

https://www.google.rs/
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3. Настанак и развој low-cost авио-компанија  

 

 

3.1.Развој авио-саобраћаја у свету 

 

Ваздушни саобраћај представља најперспективнију, а истовремено и најмлађу грану 

саобраћаја. Прву етапу у развоју ове врсте саобраћаја представљају разни облици балона, 

првенствено појава цепелина, коју је конструисао истоимени немачки официр 1900. 

године. Година која се узима за производњу првог авиона јесте 1903., у малом рибарском 

месту Кити Хок у Северној Каролини, када су Браћа Рајт, Орвил и Вилбур својом 

контруисаном летелицом од дрвета, платна и затегнутих жица летели 260 метара на 

висини од 3 метра, а њихов авион је тежио 355 килограма. Свој први изум назвали су flyer 

(на енг. летач). Први лет који се десио у историји трајао је 12 секунди, при чему је 

летелица прелетела 37 метара. Истог дана, касније се одржала у ваздуху 59 секунди, 

прелетевши 260 метара, при чему је постигнут успех захваљујући конструкционим 

решењима која су омогућила браћи Рајт да контролишу авион у лету. 17. децембра 1903. 

године флајер је полетео четири пута, након чега је озбиљно оштећен. Дефинитивно, 1928. 

године први цепелин са 4 мотора и 50 путника успешно је прелетео Атлантик и тиме је 

започела револуција усвршавања авионског превоза.8 

 

Први путнички лет се догодио 5. фебруара 1919. године на релацији Берлин - Вајмар, 

након чега је званично отворена прва редовна линија од Париза до Лондона. Међутим, 

средином 20-их година прошлог века почиње развој путничког ваздушнпг саобраћаја. 

 

 

Слика бр. 4: Прва летелица Браће Рајт 

 

 
 

Извор: https://www.google.rs 

                                                           
8 Адамовић, М., Увод у саобраћај, Саобраћајни факултет, Београд, 2003. 

https://www.google.rs/
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3.2.Настанак low-cost авио-компанија 

 

 

Појам такозваних ''low-cost” (LCC) или “no frills” авио-компанија са изразито ниским 

тарифама и трошковима превоза први пут је употребљен 1949. године, у Сједињеним 

Америчким Државама, са идејом да буду у понуди авио-карте са нижом ценом у поређењу 

са ценама превоза путем традиционалних авио-компанија, а такође и са атрактивнијом 

ценом у поређењу са ценом превоза путем аутомобила и воза. 50-их година авио-

компанија Pacific Southwest понудила је превоз путницима по ниским ценама, а 70-их, 

тачније 1967. године авио-компанија Southwest, некадашња Air Southwest која је понудила 

услуге по оваквим ценама само у Тексасу. Low-cost компаније се могу дефинисати као 

нискотарифне авио-компаније које пружају услуге превоза по веома ниским ценама, на 

кратким релацијама и које не нуде никаве додатне услуге. Почетак појаве ове врсте 

компанија сматра се дерегулацијом и глобализацијом авио-саобраћаја почетком 1978. 

године, тачније,  либерализацијом тржишта и цена између држава САД-а, а условљено је 

повећањем конкуренције. Поред Јужне Кореје, представљале су државу са приватним 

авио-саобраћајем 80-их година. Од своје појаве оствариле су убрзани раст и очекује се 

њихов даљи раст у будућности. Године 2002, извештај Европске комисије је нагласио да се 

увођењем конкуренције на постојећим линијама, цене авио-карата смањују за 10-14 %, а 

још више уколико је конкурент нискобуџетна компанија. 

 

У Европи, концепт настанка low-cost авио-компанија почиње са либерализацијом авио-

саобраћаја, који је утемељен 90-их година прошлог века, након дерегулације ваздушног 

простора и то преко Ryanair-а, који представља надоградњу Southwest-овог low-cost 

модела. У пружању услуга, сем смањења цене карата, није понудио никакву додатну 

услугу, што значи да, током лета, путник мора да плати храну и пиће, затим, не постоји 

гаранција враћања новца у случају отказа путовања, нема опције резервација, а у случају 

отказивања лета, нуде само могућност пружања услуге на следећем лету.  

 

Резултати истраживања тражње коју је спровела авио-компанија Ryanair су указали да су 

просечни трошкови пословања високи. Будући да трошкови представљају доњу границу 

формирања цене, високи просечни трошкови утичу на формирање високих цена авио-

карата и на ниску тражњу. Наведена авио-компанија је смањила своје трошкове и ушла на 

тржиште са ниским ценама авио-карата и са усмереношћу ка путницима који су 

оријентисани ка ценама.  

 

Као пример једне од највећих low-cost авио-компанија и са најдужом традицијом 

пословања у Европи, наводи се управо Ryanair, чији је циљ учвршћивање позиције водећег 

low-cost превозника константним побољшањем и проширењем понуде својих услуга. 

Бележи годишњи промет већи од 50 милиона путника што доводи до циља, а то је: 
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 учврстити позицију водећег low-cost превозника константним проширењем и 

побољшањем понуде својих услуга; 

 имати потенцијал за даљи раст путем отварања нових линија до 

Континенталне Европе и унутар Европске Уније; 

 повећати фреквенције на већ постојећим летовима; 

 такође, повезати аеродроме унутар постојеће мреже и основати нове базе у 

Европи.9 

 

Слика бр. 5: Боинг 737 компаније Ryanair 

 

 
 

Извор: https://www.google.rs/search 

 

Компанију Ryanair основала су браћа Рајт 1985. године. Након њеног реконструисања 

1991. године, постала је прва low-cost авио-компанија у Европи. Током прве године 

пословања остварила је промет од 5.000 путника. Своју прву прилику добила је након 

дерегулације, када је Ирска влада дозволила да услуге превоза пружа још једна авио-

компанија на релацији Даблин-Лондон. У то време је била једина авио-компанија са 

потребним дозволама. Како би учврстила своју позицију, у својој понуди је имала авио-

карте по ниским ценама. Успешно пословање је остварила када је њен менаџер Мајкл 

О’Лери закључио да његова компанија треба да следи модел пословања авио-компаније 

Southwest-а, што је представљало прекретницу за компанију Ryanair. Најпрометнији 

аеродроми у Европи, Даблин и Лондон, након доласка поменуте авио-компаније на 

тржиште, остварили су просечно годишње повећање промета за 19%. Истраживање 

                                                           
9 Здравковић, Д., Петровић, Ј., Дискриминација ценама на тржишту авио-саобраћаја, Природно-математички 

факултет, Ниш, 2013. 

https://www.google.rs/search
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показује да се промет на новим линијама на којима је Ryanair пружао услуге повећао чак 

200% за неколико година.  

Ryanair бележи повећање промета након отварања јединственог европског тржишта, које је 

омогућило low-cost авио-компанији ширење својих услуга на већим фреквенцијама. Са 

развојем Интернета и технологије настављена је даља експанзија менаџмент система 

прихода и капацитета. Од 1991. године постао је успешна авио-компанија са циљем да 

повећа обим пословања путем развоја нових линија ка Ирској, Великој Британији и 

континенталној Европи. Данас има 39 база, са главном базом - аеродром Станстед у 

Великој Британији  и пружа услуге превоза на преко 1.000 линија између 150 аеродрома у 

26 држава. 

Слика бр. 6: Мрежа пословања low-cost авио-превозника Ryanair 

 

 

Извор: www.ryanair.com 

 

Једна од највећих low-cost авио-компанија у Европи је easyJet. Основана је у Великој 

Британији, смештена на аеродрому Лутон, изван Лондона. Поседује више заједничких 

карактеристика low-cost авио-компанија, него било која low-cost авио-компанија у 

Северној Америци. Са друге стране, поседује и неке каратеристике традиционалних авио-

компанија као што су: удруживање запослених у синдикате и коришћење различитих 

http://www.ryanair.com/


 

10 
 

типова авиона. EasyJet авио-компанија је првенствено усмерена ка повећању 

фреквентности на постојећим линијама. 

Слика бр. 7: Модел авиона A321neo авио-компаније easyJet 

 

Извор: https://www.google.rs  

 

 

Међу најзначајнијим компанијама у Европи, убрајамо још и:  

JetBlue low-cost авио-компанију, која је након свог оснивања 2000. године достигла брзи 

раст и развој. Карактерише се по томе што за пружање услуга путницима користи два типа 

авиона са обележеним седиштима, програм за повећање лојалности путника и GDS 

(глобалне дистрибуционе системе) од 2007. године. 

 

AirTrain је трећа по величини у САД-у, иако не поседује карактеристике low-cost авио-

компаније. Издваја се по томе што остварује сегментацију тржишта и има у понуди 

диференциране услуге превоза пословних људи, као и традиционалне авио-компаније. 

 

WestJet је нискотарифна компанија која је основана по угледу на пословни модел 

Southwest-a, а која представља другу по величини авио-компанију у САД-у. Њене 

карактеристике су управо супротне од осталих нискотарифних авио-компанија: запослени 

нису удружени у синдикате, у свом пословању садржи један тип авиона Boeing 757 са 

једном кабином. Оно што је специфично за наведену компанију јесте различит пословни 

модел од других. Пословање WestJet-a је усмерено на градове као што су Торонто и 

https://www.google.rs/


 

11 
 

Калгару и користи систем од тачке до тачке (“point to pоint”). Такође, користи програм за 

повећање лојалности путника, традиционалне канале дистрибуције и пружа услуге које 

пружају традиционалне авио-компаније. 

 

Следећа табела приказује двадесет најбољих low-cost авио-компанија у свету за 2018. 

годину: 

Табела 1. Најзначајније low-cost авио-компаније у 2018. години 

1. AirAsia 

2. Norwegian 

3. EasyJet 

4. Jetstar Airways 

5. Air Asia X 

6. WestJet 

7. IndiGo 

8. Southwest Airlines 

9. Eurowings 

10. Scoot 

11. Ryanair 

12. Jetstar Asia 

13. Peach 

14. Jet2.com 

15. Vueling Airlines 

16. PAL Express 

17. Citilink 

18. Air Canada rouge 

19. West Air 

20. Nok Air 

 

Извор: https://www.worldairlineawards.com  

 

https://www.worldairlineawards.com/
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За најбољу нискотарифну авио-комапнију у 2018. изабран је малезијски авио-превозник 

AirAsia, који држи светску водећу позицију већ 10 година. Компанију је основао Тони 

Фернандес, малезијски предузетник, 1993. године у Куала Лумпуру. Пружа услуге превоза 

на више од 165 дестинација у 25 држава, са главним седиштем у дистрикту Сепанг, у 

Малезији. Као посебан бренд AirAsia-е, основана је компанија AirAsia X 2007. године, коју 

називају ћерком компаније AirAsia-е. Она повезује дестинације унутар Азије, а постоје и 

међународни летови до Аустралије, Новог Зеланада и САД-а. Проглашена је low-cost авио-

компанијом коју одликују најудобнија седишта, јер се путује премијум класом која је 

дефинисана између економске и бизнис класе.  

Norwegian је low-cost компанија која је основана 1993. године са седиштем у Форнебу, у 

близини Осла и друга је по величини авио-компанија у Скандинавији. Водећа је компанија 

Norwegian групе која у свом саставу има још седам авио-компанија. Пуно име авио-

превозника је Norwegian Air Shuttle, који својим путницима нуди два програма за 

сакупљање бодова – Norwegian Reward за путнике и Corporate Reward за компаније. Услуге 

превоза пружа на више од 380 линија, које покривају 122 дестинације у 32 земље и то на 

четири континента. Од 2013. године у својој понуди има и прекоокеанске летове. 

Авио-компанија Jetstar Airways је нискотарифна аустралијска авио-компанија са седиштем 

у Мелбурну, која већ 5 година за редом добија титулу најбоље low-cost компаније 

Аустралије и Океаније. Настала је као помоћна компанија велике компаније Qantas. 

IndiGo је приватна индијска low-cost авио-компанија са седиштем у градићу Гургаон, 32 

километара удаљен од Њу Делхија. Компанија је основана је 2006. године и сматра се 

најбрже растућом авио-компанијом Индије и Централне Азије у последњих седам година.  

Eurowings је low-cost авио-компанија основана 2002. у Немачкој, са главном базом у 

Келну. У власништву је Lufthanse од 2009. године. У понуди има летове који представљају 

понуду low-cost тарифа, које не укључују додатне услуге, до тарифа које обухватају висок 

квалитет услуга.  

Scoot је сингапурска нискотарифна авио-компанија за дуголинијски саобраћај у 

власништву компаније Singapore Airline, у Чанги. Од 2012. увела је летове за Кину и 

Индију. 

Jetstar Asia, такође сингапурска авио-компанија, са седиштем у Сингапуру, основана је 

2004. Исте године је био први лет до Хонг Конга, а данас лете на 22 дестинације у 

Северној и Југоисточној Азији.  

Peach је јапанска low-cost авио-компанија која нуди услуге авио-превоза према 15 

дестинација у Јапану, са међународним летовима према Хонг Конгу, Јужној Кореји и 

Тајвану. Представништва су у Осаки и Токију. 
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Jet2.com је нискотарифна авио-компанија Велике Британије која пружа услуге авио-

превоза са 9 аеродрома. Услуге превоза нуди на више од 50 дестинација широм света, са 

флексибилном флотом од преко 50 авиона.  

PALL Express је авио-компанија у власништву компаније Philippine Airlines, која послује 

као домаћа low-cost компанија са летовима из Маниле, Цебу, Давао и Замбоанга. 

 

Citilink као индонежански авио-превозник пружа услуге превоза од 2011. године. Сматра 

се најбрже растућом авио-компанијом у Индонезији, са циљем да постане водећа авио-

компанија у региону.  

Air Canada rouge је авио-компанија у саставу компаније Air Canadа. Основана је децембра 

2012., а почела је са радом јула 2013. године у склопу Air Canada Leasure Group-е, са 

циљем да се наредне године прошири и на Западну Канаду. 

West Air је кинеска нискотарифна авио-компанија, са седиштем у Чунгкингу, основана 

2005. године као део матичне компаније Hainan Airlines. Услуге авио-превоза пружа на 

линијама које повезују 18 дестинација на територији Кине. 

Nok Air је low-cost авио-компанија основана на Тајланду 2004. године. Од свог оснивања 

пружа услуге превоза највећем броју дестинација ван међународног аеродрома у Банкоку, 

а од 2007. активне су и међународне линије за Индију. 

Јефтине авио-карте су основна карактеристика пословања low-cost авио-компанија. 

Суштина пословања нису само веома ниске цене авио-карата у односу на остале 

компаније, већ је јако битна ствар безбедност летења. 

Low-cost авио-компаније се у многоме разликују од класичних авио-компанија: 

 бирају тип авиона у циљу смањења трошкова пословања; 

 опредељују се за мање аеродроме као бољу алтернативу пословања; 

 користе једноставнији начин продаје карата - интернет продаја или продаја путем 

call центра; 

 нема више различитих класа, могућност само економске класе; 

 услуга превоза без додатних услуга (екстра пртљаг, храна, пиће), а којe могу да се 

доплате индивидуално; 

 чешћи поласци са минималним задржавањима на аеродромима; 

 непостојање конективних летова и плаћање пенала. 

 

Захваљујући способности прилагођавања новим условима на тржишту, самим тим се 

повећао и број low-cost авио-компанија. Њихов циљ је увођење нових профитабилних 

линија, а уједно и елиминисање непрофитабилних. Из наведеног закључујемо да су low-



 

14 
 

cost  компаније значајно утицале на популаризацију и све чешћем и ширем коришћењу 

авиона као превозног средства. Њихова позитивна улога у авио-саобраћају, између осталог 

је и у значајном утицају на ценовну конкуренцију међу авио-компанијама у свету, јер 

ниске цене авио-карата нискобуџетних авио-компанија утичу на смањење цена редовних 

превозника. 

Данас се формирање цене везује за однос понуде и тражње, из чега произлази да цена 

карте расте са мањим бројем преосталих места, без обзира што је општи тренд да цена 

расте са датумом поласка. Међутим, проблем формирања цена може се дефинисати 

одређивањем цене по којој се продаје карта на одређеној линији и у одређеној тачки у току 

периода резервације. Идентификована су четири фактора при формирању цене авио-

карата:  

 трошкови пружања услуге; 

 спремност плаћања путника - тражња; 

 цена авио-карата конкурентних авиокомпанија; 

 државна регулатива.10 

 

Стратегија формирања цена low-cost авиокомпанија резимира се на следећи начин: 

 карте у једном правцу без ограничења; 

 у периоду резевисања карте цена исте се повећава; 

 постоји једна класа путника; 

 интернет - најзначајнији канал продаје; 

 коришћење секундарних аеродрома и система “point to point“.11 

Као последица наведеног, традиционално формирање цена које полази од сегментације 

тржишта и укључивања ограничења се потискује. Синоним за формирање цена карте у 

једном правцу представљају ниске цене карата, одакле проистиче једина могућност 

примене сегментације тржишта засноване на времену резервације и избору лета. 

Развој и примена Интернета у туризму довела је до великих промена у овој делатности, 

омогућила је предузећима туристичке привреде успостављање контакта са потенцијалним 

туристима, који је пружио могућност двосмерне комуникације. Осим тога, истичу се и 

предности комуникације  путем Интернета:  

- непостојање физичких ограничења; 

- динамичност (промена садржаја уз ниске трошкове);  

- могућност претраживања и мултимедија (текст, звук и слика као један документ).  

                                                           
10 Коларић, Н., Менаџмент у саобраћају, Висока туристичка школа, Београд, 2007. 
11 Здравковић, Д,, Петровић, Ј., цит. дело, стр. 87 
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У туристичкој привреди, са једне стране,  Интернет се све више ефикасно употребљава као 

средство комуницирања, док са друге стране представља канал дистрибуције за 

туристичке производе и услуге. 

 

3.3 Карактеристике и специфичности услуга low-cost авио-компанија 

 

Процес пружања услуга превоза у авио-компанијама састоји се из фаза које се обављају по 

наведеном редоследу: куповина карата, ставке које треба обавити пре самог лета, chek-in, 

услуге током лета, сам процес лета, аеродромске услуге, долазак и искрцавање из авиона, 

услуге након слетања.  

Данас се куповина карата врши путем Интернета или врло ретко преко туристичких 

агенција. Код low-cost авио-компанија карте се углавном купују online и путник их сам 

штампа. У било које доба дана или ноћи, путник може извршити резервацију карте и 

добити детаљније информације претрагом сајта, што пружа могућност упоређивања цена 

карата са ценама других авио-превозника.  

Услуге пре лета представљају информације путнику путем mail-a или sms-а како би обавио 

chek-in или добио информације за доступност паркинга на аеродрому. На овај начин 

изабрана авио-компанија показује заинтересованост за путника и пружа му могућност што 

једноставнијег путовања.  

Опција chek-in је последњих година побољшана и олакшана путницима – доступно је више 

начина и локација за пријављивање што убрзава и олакшава процедуру. И даље је у 

понуди традиционални начин пријављивања. 

Аеродромске услуге јесу услуге после chek-in-a и укрцавања у авион. Подразумевају 

сигурносну проверу, duty-free продавнице, могућност оброка и пића, разне туристичке 

информације, затим мењачнице, интернет, простор за коришћење рачунара. 

Аспект квалитета је представљен самим доласком на жељену дестинацију, са 

испоштованим временом поласка, односно доласка. Уколико дође до кашњења при 

слетању, авио-компанија је у обавези да изда објашњење путем разгласа са неопходним 

информацијама.  

Услуге током лета се додатно наплаћују у low-cost авио-компанијама. То могу бити 

коришћење интернета, тв-а, читање књига, изнајмљивање филмова, игрица. 

Услуге након слетања су услуге које се односе на пружање помоћи након слетања и  

добијања пртљага. Путници првенствено цене брзину и тачност преузимања пртљага, који 
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треба да буде неоштећен и да се не изгуби. У случају губитка пртљага, авио-компанија је 

дужна да надокнади штету нанету путнику и у што краћем року пронађе најбоље решење.  

 

3.4. Авио-саобраћај као организивани облик пружања туристичких услуга 

 

За развој саобраћаја и реализацију туристичког путовања један од најважнијих услова јесте 

просторна промена места туриста. Саобраћај, као привредна делатност, омогућава превоз 

туриста од места сталног боравка до жељене туристичке дестинације и натраг. Сваки 

потенцијални туриста примењује познату филозофију сваког путовања: што брже, што 

удобније, што јефтиније.12 Управо су то одреднице од којих зависи степен посећености 

неке туристичке дестинације. Квалитетна соабраћајна повезаност туристичких дестинација 

са туристичком тражњом чини квалитетан туризам. Један од најзначајнијих фактора за 

развој масовног туризма јесте добра саобраћајна повезаност, као и доступност.  

Развој туризма био је условљен развојем различитих видова транспорта. Издвајамо три 

феномена која су утицала на трансфер индивидуалних путовања у масовни туризам: 

1. организовање дугих путовања железницом, 

2. аутомобил који је задовољио тражњу у погледу путовања, и  

3. авионски превоз који је надмашио остале видове транспорта квалитетом и 

брзином.13  

Саобраћај је значајно допринео развоју туризма, а и туризам има повратно дејство јер 

доприноси развоју саобраћаја, одакле проистиче међузависност између обе делатности. 

Самим развојем туризма стварају се могућности за покретање низа других привредних 

делатности, тако да туризам представља битан фактор за покретање укупног привредног 

развоја са великим економским значајем, јер активира велики број привредних и не 

привредних делатности и повећава укупан национални доходак.  

На основу следећих аспеката може се сагледати утицај саобраћаја на развој туризма:  

- Први и одлучујући елемент који делује на развој туризма у оквиру саобраћајног 

система је изградња и модернизација саобраћајне мреже, која је иницијални фактор 

развоја туризма, јер омогућава откривање подручја која имају потенцијал за развој 

туризма. Изградња саобраћајне мреже ствара могућност за превоз путника, а такође 

и за развој турима на том подручју. 

                                                           
12Здравковић, Д., Петровић, Ј., цит. дело, стр. 54 
13Здравковић, Д., Петровић, Ј., Дискриминација ценама на тржишту авио-саобраћаја, Природно-математички 

факултет, Ниш, 2013 
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- Други елемент чине транспортна средства која делују на развој туризма. Квалитет 

техничких средстава, ниво развијености и техничке опремљености задовољавају 

потребе туриста по обиму и квалитету. Саобраћајна средства утичу на развој 

туризма својом способношћу, брзином превоза, удобности током путовања, 

степеном безбедности. 

- Цене транспортних услуга се издвајају као значајан елемент којим се доприноси 

развоју туризма путем саобраћаја. Од висине цене заависи у знатној мери и број и 

структура путника, нарочито код саобраћајних грана које имају високе трошкове 

превоза. 

- Организација превоза је фактор који привлачи потенцијалне путнике од стране 

туристичких агенција или појединих саобраћајних предузећа.14 

Можемо закључити да значајан утицај у превозу туриста имају саобраћајне гране. Њихова 

улога и учешће у укупном превозу путника зависи од географског положаја туристичке 

дестинације, степена развијености и изграђености саобраћајне мреже, структуре туриста. У 

савременим туристичким кретањима улога аутомобила је велика, преко 50 % учешћа у 

туристичким кретањима у Европској Унији. Такође, велику улогу у туристичким 

кретањима има и авио-саобраћај: у Ирској је 65.9 %, у Великој Британији 50.8 %, док је у 

Мађарској, Пољској, Словенији и Грчкој проценат учешћа авио-саобраћаја мањи од 10 %. 

Железнички саобраћај се истиче као битан за путовања у неким новим државама-

чланицама – у Литванији 18.9 %, Пољској 18.7 %, у Летонији 17 %, у Мађарској 15 % и у 

Француској 12.3 % учешћа железничког саобраћаја. Као и железнички, тако и аутобуски 

превоз има велики значај. Од 13.5 % за Литванију до 36.9 % за Естонију. Што се тиче 

поморског саобраћаја и уњеговог учешћа, задржао је водећу позицију на грчким острвима, 

иако заостаје за ваздушним, железничким и аутобуским саобраћајем.15  

Авио-саобраћај је заузео водеће место у туристичкој привреди света и светској привреди у 

целини. Неопходно је навести да је 2007. године, у авио-саобраћају било запослено око 

17.1 милион радника и да сваке године авио-саобраћај доприноси око 90 милијарди долара 

светском бруто домаћем производу.16  

Процене светске туристичке организације приказују да је велики део авио-саобраћаја 

усмерен ка међународном туризму, и то у 2007. години  40 % страних туриста користило је 

услуге превоза авионом, у односу на 1990. када је користило 35 %. Учешће авио-

саобраћаја у укупној потрошњи туриста износило је 25 % укупне потрошње у 2007. 

години.  

Међузависности развоја туризма и развоја авио-саобраћаја допринели су бројни фактори. 

Издвајамо следеће: 

                                                           
14Исто  
15Исто 
16 Здравковић, Д., Петровић, Ј., цит. дело стр. 57 
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- увођење чартер летова за превоз туриста, 

- производња нових типова авиона са повећаним капацитетима и побољшаним  

техничким карактеристикама, 

- процес дерегулације у области формирања цена услуга у међународном авио-

саобраћају, 

- проширење мреже ваздушног саобраћаја широм света, 

- појава и развој low-cost авио-компанија.  

Туризам се може дефинисати као покретач за развој авио-саобраћаја, јер доприноси 

развоју нових пословних модела, од којих издвајамо чартер линије. Гледано са друге 

стране, авио-саобраћај утиче на развој нових облика туризма и нових туристичких 

дестинација. Значајну улогу у самом развоју има и држава. Најважнији видови 

транспорта који се истичу у процесу превоза домаћих и страних туриста, су 

аутомобилски и авио-саобраћај, који тежи да постане доминантан вид саобраћаја. Од 

изузетног је значаја за превоз туриста у Азији и Јужној Америци, где постоји велика 

удаљеност између емитивних и рецептивних дестинација.  

Значај авио-саобраћаја у превозу путника је нагло порастао током раних фаза развоја 

туризма, са годишњом стопом раста између 10 – 17 %.17 Очекује се све веће учешће 

авио-саобраћаја у развоју туризма у свету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17www.unwto.org  

http://www.unwto.org/
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II ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ СРБИЈЕ 

 
1.ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СРБИЈЕ 

 
Повољан природно-географски положај Србије представља предност за развој копненог, 

речног и ваздушног саобраћаја, са истовременим привлачењем транзитног саобраћаја. 

Србија се налази у седишту Балканског полуострва, и то на раскршћу главних 

саобраћајних коридора VII и коридора X.  

 

 

Слика бр. 8: Коридори VII и Х 

 
Извор: http://arhiva.pancevo.rs 

 

 

Пружају се најкраће и најрационалније транзитне друмске и железничке везе од Западне и 

Средње Европе ка делу земаља јужне Европе и земљама Блиског и Далеког Истока, што 

значи од обале Егејског мора и Мале Азије и на Блиски Исток. Убраја се у континенталне 

земље својим северним делом због Панонске низије, што значи да припада и региону 

средње Европе, а географски и климатски својим јужним делом се убраја у медитеранске 

земље. Континентална је, у југоисточној Европи, на простору Балканског полуострва 

између 41°53' и 46°11'северне географске ширине и 18°49' и 23°00' источне географске 

дужине. 

 

Србију чине две велике рељефне целине: 

http://arhiva.pancevo.rs/
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1. планинска:  

• средишња зона громадних планина; 

• западна зона веначних планина; 

• источна зона веначних планина. 

2. панонска целина: 

• део Панонске низије; 

• јужни део Панонског басена. 

 

Планински рељеф Србије објашњава појаву кањона, клисура и пећина (Злотска, Ресавка, 

Церемошња). Њена најнижа тачка се налази на ушћу Тимока у Дунав, на надморској 

висини од 28 метара, на тромеђи са Бугарском и Румунијом. Највиша тачка је врх планине 

Проклетије - Ђеравица, са висином од 2656 метара.  

 

Слика бр. 9: Врх Ђеравица - највиша тачка у Србији 

 

 
 

Извор: www.google.rs 
 

Већи део Србије припада сливу Дунава који протиче кроз Србију дужином од 588 

километара, који представља највећи потенцијал са својим притокама као најважнија 

водена саобраћајница и стратешки правац Средње Европе. Сем ове реке, целим својим 

током кроз Србију, пловне су и: Сава (206 km), Тиса (186 km) и Бегеј (75 km), а делимично 

пловне Велика Морава и Тамиш. Остале реке својим током протичу кроз нашу земљу 

дужином већом од 200 километара: Западна Морава 308 km, Јужна Морава 295 km, Ибар 

http://www.google.rs/
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272 километара, Дрина 220 km и Тимок 202 km. Пловни пут Дунава који представља 

Коридор VII, заједно са рекама Рајном и Мајном и са својим лукама (Улм, Регензбург, 

Пасау, Линц, Беч, Братислава, Будимпешта, Апатин, Нови Сад, Београд, Видин, Русе, 

Ђурђу, Браила, Галац, Измаи) представља најважнији водени пут у Европи, пролази кроз 

Србију, Румунију и Бугарску сматра се једном од најважнијих компоненти транспортне 

инфраструктуре целог региона и самим тим представља сегмент Југоисточног туристичког 

правца.18 Хидрографски чвор Србије представљају језерске планине на ободу Косовке 

котлине, одакле отичу сва три морска слива – Црноморски, Јадрански и Егејски слив. 

 

 

Слика бр. 10: Коридор VII – плобни пут Дунава 

 

 
 

Извор: http://www.google.rs 

 

 

Поред поменутог, издвајамо и Коридор X: 

- Салцбург – Љубљана – Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Велес – Солун, као 

најфреквентнији правац у Србији; 

-  Као и крак “Xц” Ниш – Софија – Димитровград – Истанбул.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Митровић, С., Управљање процесом  усклађивања услуга ваздушног и железничког саобраћаја 

(магистарски рад), Факултет за саобраћај, комуникацију и логистику, Беране, 2015. 
19 Исто 

http://www.google.rs/
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Слика бр. 11: Коридор Х 

 

 
 

Извор: http://www.google.rs  

http://www.google.rs/
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2. Привредни раст и структура привреде Србије 

 

 

Привредни развој представља сложен појам и поред привредног раста обухвата и промене 

у структури привреде. Привредни развој представља спој међузависних дугорочних 

процеса структурне трансформације који прате раст.  

На развој привреде утичу многи природни и друштвeни фактори, одакле произлази 

следеће: на основу структуре запослених по привредним секторима може се одредити 

степен привредне развијености једне земље. На развој привреде у Србији утицали су 

бројни фактори: одлике рељефа, речна мрежа, повољна клима, плодно земљиште. 

Завршетком Другог светског рата почиње нова фаза у развоју наше земље. Почев од 1947. 

године до 1951. дошло је до обнове енергетских објеката и фабричких постројења, 

изградње путева и пруга, подигнут је и образовни ниво становништва, где је овај период 

познат као први 5-огодишњи план - “Прва петолетка”. Од 1950. године почиње период 

друштвеног самоуправљања, када је стопа раста у нашој земљи била највећа у периоду од 

1960. до 1970. године и то чак 11,2 %. Такав раст је остварен само захваљујући великом 

ентузијазму запослених, добром мотивацијом и успешним менаџерима. Крајем 20. века 

настаје период велике економске кризе, стагнације у развоју привреде. Почетак 21. века 

сматра се периодом транзиције, коју одликује прелазак на тржишну привреду и 

приватизација привредних предузећа. 

У следећој табели је приказано кретање бруто-домаћег производа за период од 2006 – 

2017. године у америчким доларима. Представља збир бруто додатне вредности од стране 

свих произвођача у привреди, на шта се додаје било који порез на производ, а одузимају се 

све субвенције које нису укључене у вредност производа.  

Ако се посматра табела, може се уочити да је кретање бруто-домаћег производа 

променљиво и да варира из године у годину. Најмањи раст бруто-домаћег производа је 

забележен 2006. године, а највећи 2008. када је достигао вредност од 49.259.526.053 

америчких долара.  
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Табела 2 – Кретање бруто-домаћег производа  у Србији 

Година Вредност у доларима 

2006 30.607.991.862 

2007 40.289.556.656 

2008 49.259.526.053 

2009 42.616.653.300 

2010 39.460.357.731 

2011 46.466.728.667 

2012 40.742.313.861 

2013 45.519.650.911 

2014 44.210.806.366 

2015 37.160.332.465 

2016 38.299.854.688 

2017 41.431.648.801 

Извор: World Development Indicators; http://databank.worldbank.org 

У следећој табели приказана је годишња процентуална стопа раста бруто-друштвеног 

производа по тржишним ценама, у периоду од 2006 – 2017. године изражена у америчким 

доларима.  Из табеле 3 се може закључити да је од 2006. до 2008. године стопа раста мање-

више била константна, када 2009. нагло опада и бележи негативну стопу раста. Настаје 

период благог раста током 2010. и 2011. године, док је у периоду од 2012. до 2017. стопа 

бруто-домаћег производа варирала од позитивне ка негативној, а неких година била скоро 

на нули. 

Табела 3 – Забележени привредни раст у Србији  

Година у % 

2006 4.904348856 

2007 5.888760078 

2008 5.366683424 

2009 -3.115971692 

2010 0.584478088 

2011 1.401465736 

2012 -1.015270388 

2013 2.571734107 

2014 -1.831301107 

2015 0.757715153 

2016 2.797323719 

2017 1.867428896 

 

Извор: World Development Indicators; http://databank.worldbank.org 

http://databank.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/
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Следећа табела приказује бруто-домаћи производ по глави становника од 2006. до 2017. 

године, који је подељен према средњој популацији, изражен у америчким доларима. У 

табели 4 је проказан БДП по глави становника у периоду од 2006 – 2017. године, у 

доларима. Од 2006. до 2008., примећује се раст БДП-а, затим следи период стагнације и 

варирања бруто-домаћег производа све до 2016. године, када се бележи позитиван раст у 

2017.  

Табела 4 – Кретање БДП по глави становника (у доларима) 

Година Вредност у доларима 

2006 4129.758741 

2007 5458.121718 

2008 6701.773913 

2009 5821.305397 

2010 5411.877404 

2011 6423.291783 

2012 5659.380204 

2013 6353.826383 

2014 6200.173221 

2015 5237.255334 

2016 5426.198279 

2017 5900.038108 
 

Извор: World Development Indicators; http://databank.worldbank.org 

У циљу остварења туристичке понуде, привреда се може ангажовати на пројектима као 

што су: 

 одржавање и изградња саобраћајне инфраструктуре: саобраћајнице за ваздушни, водени, 

аутомобилски и железнички саобраћај; 

 одржавање и изградња енергетске инфраструктуре; 

 изградња смештајних капацитета: хотели, кампови, етно села, приватни смештај, а самим 

тим и њихово опремање; 

 ангажовање локалних пољопривредних капацитета за обезбеђивање квалитетних 

производа локалне средине; 

 изградња и одржавање специфичне туристичке понуде: плаже, скијашке стазе, жичаре, 

планинарске стазе, локалне стазе и путеви, алпинистички правци; 

 образовање и обука запослених; 

 понуда сувенира и пропагандног материјала; 

 промоција туристичке понуде.20 

                                                           
20 Коларић, Н., Менаџмент у саобраћају, Висока туристичка школа, Београд, 2007. 

http://databank.worldbank.org/
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III САОБРАЋАЈ - ФАКТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

 

1.Саобраћај и привредни развој 

 
Анализирајући процес производње, Маркс је у делу “Kапитал” диференцирао четири 

области материјалне производње. Поред екстрактивне индустрије, пољопривреде и 

прерађивачке индустрије, постоји још једна - четврта област материјалне производње која, 

такође, пролази кроз различите ступњеве занатског, мануфактурног и механичког рада. То 

је транспортна индустрија, која обухвата транспорт људи и робе.21 

Маркс је дефинисао специфичности саобраћаја, улогу коју остварује у односу на друге 

видове саобраћаја, као и на његову општу улогу у друштву. Основна улога саобраћаја јесте 

транспорт робе и путника - производња транспортних услуга. Крајњи резултат процеса 

рада и производње у кретању транспортних средстава и радника у њима јесте услуга као 

нематеријални производ. У овом случају, услуга као производ представља промену места 

транспортоване робе или путника. 

Теорија саобраћаја у економском домену развијана је од Маркса (као четврта област 

производње), па све до савремених теорија о улози, карактеристикама и функцијама 

саобраћаја у привреди и друштву. Савремене саобраћајно-економске теорије саобраћај 

сврставају у сектор производње услуга, али се наговештава да он даје печат развоју 

економије. Због тога се саобраћај, према професору Фокту, разликује од свих осталих 

привредних процеса и области производње својом трилогијом функција: 

 (1) прва функција представља задовољење потреба потрошње, како производне, 

тако и опште и личне; 

(2) друга функција представља саобраћај као иманентни саставни део поделе рада и 

сваког тржишта, без ког су неоствариви специјализација производње, кооперација, 

функционисање тржишта и размена уопште, у условима друштвене и територијалне 

поделе рада; и 

(3) трећа функција садржана је у интеракцији државе и друштва, јер обезбеђује 

циркулацију свих токова државних и друштвених функција. 

Други теоретичари још више истичу улогу саобраћаја. Он се мора посматрати као битан и 

неодвојиви део привреде и друштва и мора бити заснован на развијеној подели рада и 

кооперацији. 

                                                           
21 Исто 
16 Исто 
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 (1) саобраћај се мора пре свега посматрати и њиме управљати и вредновати га као 

систем у целини, са становишта народне привреде у функцији повезивања комплетног 

процеса друштвене репродукције; 

 (2) транспортни трошкови су саставни део трошкова производње у другим гранама 

привреде, а њихово смањење је фактор рационализације привреде у целини, као и 

појединих производних организација. Смањењем транспортних трошкова смањују се 

трошкови привреде и повећава се национални доходак; 

(3) развојем кооперације, као и са проширењем специјализације, саобраћај постаје 

све значајнији фактор и, као такав, повезанији са процесом производње, јер са порастом 

обима производње такође расте и тражња за саобраћајним услугама; 

(4) бројне мере за интензивирање производње у другим гранама привреде морају 

бити усмерене на смањење тражње за саобраћајним услугама; 

(5) саобраћај може својим квалитетом свестрано да утиче на трошкове и обим 

производње у другим гранама привреде.22 

Ако бисмо саобраћај посматрали као четврту област привреде и производње (по 

Марксу), а политику његовог развоја као део економске политике, онда би се циљеви и 

садржаји структуре саобраћајног система огледали у два аспекта: 

 саобраћај као функционални део привреде и 

 саобраћај као сектор привреде. 

 

2.Карактеристике развоја различитих видова саобраћаја  

 

 

Кретања у саобраћају која су се одвијала од почетка индустријске револуције, повезана су 

са растућим економским могућностима. У свакој фази друштвеног развоја одређена 

транспортна технологија је прилагођена и развијена низом утицаја. Транспорт утиче на 

економске могућности производње и потрошње. 

У следећим табелама биће приказан промет у саобраћају од 2005. године до 2016. године. 

У табели 5 приказани су статистички подаци о промету у саобраћају, у периоду од  2005. 

до 2016. године. Осим железничког саобраћаја и саобраћаја на унутрашњим пловним 

путевима који су константни, копнени, железнички, друмски и ваздушни саобраћај су 

варирали из године у годину у периоду од 2005. године до 2016.  

                                                           
22Коларић, Н., Менаџмент у саобраћају, Висока туристичка школа,  Београд, 2007. 
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Табела 5 – Промет путника у Републици Србији 

 

Путничка места, хиљ. 

 

 Укупно Копнени 

саобраћај 

Железничк

и саобраћај 

Друмски 

саобраћај 

Градски  

саобраћај 

Саобраћај 

унутрашњим 

пловним  

путевима 

Ваздушни 

саобраћај 

 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 

586 

651 

578 

615 

610 

609 

585 

601 

577 

583 

623 

597 

 

584 

649 

576 

613 

608 

607 

583 

599 

575 

581 

621 

595 

 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

45 

56 

59 

 

106 

139 

133 

119 

121 

140 

122 

125 

120 

116 

119 

120 

 

429 

461 

394 

445 

438 

418 

412 

426 

407 

419 

446 

416 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

2,1 

1,7 

1,7 

1,8 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

2,0 

1,4 

1,4 

 

Од 2006. до 2010. године промет у саобраћају републике Србије из године у годину се 

мења, расте и опада, док је промет у железничком саобраћају непромењен. Промет у 

ваздушном саобраћају се 2008. повећао, док је осталих година константан. 

Генерално гледано, из године у годину све гране саобраћаја, осим железничког код кога је 

промет непромењен, су забележиле и раст и пад промета. Истиче се 2008. година када је 

забележен позитиван раст промета у саобраћају.  

 

2.1.Карактеристике развоја железничког саобраћаја у Србији  

Изградња првих пруга у нашој земљи започела је половином 20. века у време владавине 

Аустроугарске монархије и Отоманске империје. Развој железничког саобраћаја на овим 

просторима доживео је експанзију крајем 19. и почетком 20. века. Тачније, 1874. године, 

када је пуштена у промет пруга на релацији Скопље-Косовска Митровица.23  

                                                           
23www.zeleznicesrbije.rs 

http://www.zeleznicesrbije.rs/
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Након Берлинског конгреса 1878. године и признања независности Србије, добила је још 

четири округа: Нишки, Топлички, Врањски и Пиротски. Нове теритирије добијене су под 

одређеним условима. Један од њих је био да се изгради пруга Београд - Врање. Пошто 

Србија није била у могућности да испуни дате обавезе, године 1881. Кнез Милан 

Обреновић је ударио темељ Српским државним железницама. Након неколико година 

одуговлачења, пруга се изградила, а редовни саобраћај заживео 3.9.1884. године и тада су 

први шефови железничких станица у Београду и Нишу, Никола Јовановић и Крста Балић 

означили полазак, односно долазак свечаног воза и тиме исписали прве странице у 

историји железница Србије. 

  

Слика бр.12: Полазак свечаног воза, пруга Београд - Ниш 

 
 

Извор: www.zeleznicesrbije.rs 
 

 

Након Првог и Другог светског рата, мрежу пруга сачињавало је пет система различитих 

ширина коловоза: 0,600 метара, 0,750 m, 0,760 m, 1 метар и 1,435 метара. 20. августа 1854. 

године пуштена је у саобраћај пруга Лисава - Оравица - Базијаш с коњском, а новембра две 

године касније и са парном вучом. Током 20. века, настаје период железничког саобраћаја 

који карактерише удруживање, модернизација и раздруживање. Програм модернизације 

Југословенских железница донет је 1964. и он је предвиђао масовно укидање узаних и 

нерентабилних пруга. Након овог програма, пуштена је у саобраћај прва електрифицирана 

пруга на мрежи ЈЖ– Београд–Шид–државна граница (Загреб) 31. маја 1970. године. 

Међутим, почетком деведесетих година 20. века и појаве ратних дејстава на тлу бивших 

република СФР Југославије, железничке управе република почињу да се раздружују, 

односно издвајају из Заједнице југословенских железница (ЗЈЖ). ЖГ Љубљана и ХЖП 

http://www.zeleznicesrbije.rs/
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Загреб издвајају се из Заједнице ЈЖ 8. октобра 1991. године, ЖТП Сарајево 31. маја 1992. 

године, а Железнице Бивше Југословенске Републике Македоније се осамостаљују 1. јула 

1993. године.24  

Године 2004. из Заједнице југословенских железница иступила је и Црна Гора. Заједница је 

имала коначан пад 2007., када је и званично престала да постоји, највише због дугова и 

неизмирених обавеза према осталим железничким организацијама и установама. 

Акционарско друштво „Железнице Србије“ функционисало је као јединствено друштво 

све до 2015. године, када је дошло до статусних промена и подела на нова акционарска 

друштва - Инфраструктура  железнице Србије, Србија воз и Србија Карго. 

 

 

Слика бр. 13: Железничка станица Београд Центар 

 

 
 

 Извор: www.zeleznicesrbije.com 

 

 

 

У годишњем извештају Републичког завода за развој “Саобраћај Србије 2008”, написано је 

следеће: ”Србија значајно заостаје за инфраструктурним реформама у односу на окружење 

и Европску Унију, саобраћајна мрежа је неинтегрисана, неразвијена, неконкурентна и 

нестандардизована са ЕУ. …… слабо развијена инфраструктура и неадекватна 

организација саобраћаја представља велику препреку привредном расту, повећању 

продуктивности, конкурентности и запослености, брзој и квалитетној размени добара и 

услуга Србије са окружењем и светом.″25 Дужина железничке мреже у нашој земљи износи 

                                                           
24 http://www.zeleznicesrbije.com/istorijat/  
25Комисија европских заједница, Извештај о напретку Србије за 2008. годину, цит. дело стр. 56 

http://zeleznica.comit.rs/zeleznicki-objekti-za-izdavanje/
http://zeleznica.comit.rs/zeleznicki-objekti-za-izdavanje/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.zeleznicesrbije.com/istorijat/
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3.809 километара изграђених пруга, а главни правци су: Коридор X са гранама Xб и Xц и 

пруга Београд-Бар:  

-Коридор X, у дужини од 761 km, са простирањем од границе са Хрватском, преко Шида, 

Београда, Велике Плане, Ниша до границе са Македонијом чини 20% целокупне 

железничке мреже Србије преко које се одвија 50% саобраћаја; 

-Коридор Xб, железничка линија Београд-Суботица; 

-Коридор Xц, обухвата релацију Ниш-Димитровград. 

 Изузетно је приметан пораст транзитног саобраћаја у периоду од 2000. до 2007. године  за 

чак 4,4 % и то захваљујући поменутом Коридору X. 
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Слика бр. 14: Мрежа железничких пруга Републике Србије 

 

 

 

Извор: http://www.srbrail.rs  

 

http://www.srbrail.rs/
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2.2.Карактеристике развоја друмског саобраћаја у Србији 

 

 

Југоисточна Европа, а посебно Република Србија, доживели су значајне па и драматичне 

промене у последњој деценији прошлог века. Оне су директно и индиректно условиле 

велике и нагле промене трендова у свим доменима укључујући и област потражње и 

понуде транспортних услуга свих видова транспорта.26  

77% свих путовања обавља се путем друмског саобраћаја, када се мисли на савремени 

туризам. Флексибилност, цена и независност су карактеристике које највише утичу на 

његово доминантно учешће. Ту је и могућност изнајмљивања аутомобила од стране 

туриста, како би неки део одређене земље боље упознао. Тако су настале и многобројне 

компаније које су се специјализовале у послу изнајмљивања аутомобила. Друмски 

саобраћај је такође заступљен и као компонента масовног туризма. Аутобуским превозом 

могуће је упознати атракције локалних дестинација, али и организовати кружне туре по 

региону.  

Према Паневропској конференцији у Хелсинкију 1997. године, делови мултимодалних 

коридора VII (Дунав) и X налазе се на територији Републике Србије. Република Србија 

има повољан географско-саобраћајни положај преко које се за најкраће време стиже из 

Азије, тј. Блиског истока у Европу, копненим путем. Друмски саобраћај се дефинише као 

организовано кретање возила саобраћајним путевима.27 Као што и други видови саобраћаја 

имају своје предности и недостатке, тако има и друмски саобраћај.  

Позитивене одлике јесу: 

 возила омогућавају путницима независно кретање и избор пута и пружају 

низ других предности; 

 транспорт “од врата до врата” (не захтева преседање); 

 флексибилност у одабиру руте за транспорт (превоз) робе и путника; 

 прилагодљивост захтевима корисника (време, место поласка, путања брзина 

кретања, итд.); 

 лако се комбинује са другим видовима саобраћаја; 

 погодан је за ванредне и непланиране превозе; 

 најбољи је за задовољење захтева индивидуалних превоза и др.28 

 

                                                           
26 Тубић, В., Видас, М., Степановић, Н., Карактеристике саобраћајних токова и услови саобраћаја на 

државној путној мрежи Републике Србије, 2018. 
27 Добривојевић, Г., Којчин, З., Жарковић, М., Безбедност друмског саобраћаја као фактор развоја туризма 

РС 
28 Исто 
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Негативне стране које одликују друмски саобраћај су: 

 скупљи је од водног и железничког (троши више горива, захтева ангажовање 

више људи); 

 сложена организација овог вида саобраћаја; 

 често је спорији од железничког због загушења у саобраћају (мање брзине 

кретања, чешћа задржавања, дуже путање). Максимална дозвољена брзина 

на Европским путевима најчешће не прелази 130 кm/h, а најмање брзине на 

класичним пругама су 100 кm/h, а на брзим пругама 160 или 250 кm/h; 

 захтева већу површину за одвијање саобраћаја (паркирање и за кретање); 

 више загађује животну средину; 

 климатски услови у великој мери могу да утичу на њега; 

 прати га велики број погинулих и повређених лица; 

 прати га велика материјална штета за друштво због саобраћајних незгода и 

др.; 

 конфигурација пута значајно утиче на трошкове, проходност и безбедност 

друмског саобраћаја.29  

 

Друмски саобраћај, успео је да у савременом добу обезбеди водећу позицију у 

задовољавању потреба превоза, и путника и робе. Он чини прекретницу саобраћаја у нашој 

држави, почев од Београда као главног чворишта, преко Новог Сада и Ниша. Релативна 

дужина путева у Србији (густина мреже) је између одговарајућих вредности Аустрије и 

Велике Британије. Више од 2000 километара главне путне мреже у Србији, део је система 

европских путева. Мада, саобраћајна инфраструктура путава у Србији није најбољег 

квалитета. Разлог томе лежи у постојању дугогодишње економске кризе, што се одразило 

и на овај део економије. Према подацима Путева Србије, у земљи је изграђено само 112 km 

аутопута пуног профила - 9,3 km на годишњем нивоу. Али, у истом периоду изграђено је и 

154 km полу-аутопута кроз Војводину. 

Путну мрежу чине саобраћајнице у дужини од око 40.485 километара, од чега 835 km чине 

путеви Коридора X са својим крацима Xб и Xц, од чега је завршено 57 % трасе.  Према 

категоризацији путева, на путеве првог реда одлази 4.891 km, на аутопутеве 634 

километара, а на путеве другог реда 11.540 km, док на општинске путеве отпада 23.780 km. 

На основу наведених података заључено је да је у Србији три пута мање саобраћајница у 

односу на Европску Унију, где их има чак 27.  

 

 

                                                           
29 Исто 
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Слика бр. 15: Европска мрежа међународних путева 

 

 

 
 

Извор: http://www.google.com 

 

 

 

Без обзира на неке недостатке, путна мрежа Србије једна је од највећих капиталних 

инвестиција Србије, чија је вредност процењена на 17 милијарди америчких долара.  У 

Србији после 2000. године долази до релативне стабилизације друштвених и економских 

прилика па се  успостављају сасвим нови трендови у путном саобраћају.  

На основу података континуалног бројања саобраћаја на путној мрежи (Путеви Србије, 

1990-2016) могуће је утврдити Просечни годишњи дневни саобраћај (ПГДС) за временски 

период од 1990. до 2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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Слика бр. 16: Промене просечних вредности ПГДС-а на примарној мрежи Републике 

Србије (без KиМ) 

 

 
 

Према подацима, сви видови саобраћаја претпрели су значајне промене обима остварених 

транспортних услуга. Kризни периоди у последњих 30 година, у којима се нарочито 

истичу 1991-1993. и 1999. година, проузоковали су прерасподелу теретног и путничког 

транзитног саобраћаја на алтернативне руте или видове саобраћаја, као и драстично 

смањење изворно/циљних и локалних путовања у оквиру Републике Србије због пада 

економских активности и БДП-а. Раст тражње у ванградском путном саобраћају, после 

поменутих кризних периода био је бржи него у железничком и водном саобраћају. 

Саобраћајни токови на путној мрежи у потпуности су одражавали нагле промене спољних 

и унутрашњих услова уз релативну стабилизацију после 2000. године. 

 

 

 

2.3.Пословање low-cost авио-компанија у Србији 

 

 

Уназад неколико година, low-cost авио-компаније, тј. нискобуџетне авио-компаније 

трансформисале су европску авио-браншу, промениле навике путовања, отвориле нове 

директне руте према европским градовима, пребациле део промета на регионалне 

аеродроме.30 Нискотарифне и чартер компаније имају сличне цене у понуди. Low-cost  

нуде комфор и прикладност осталих компанија. У извештају из 2002. године наведено је да 

се увођењем конкуренције на већ постојеће руте цене смањују од 10 до 14 %. Када се ово 

дешава са нискотарифним компанијама, онда је постотак још већи. Понуда јефтиних 

летова омогућила је новој групацији путника да путује и користи услуге авио-промета 

(млади људи који резервишу карте преко интернета, носе мање пртљаге, користе мање 

услуга током лета и тиме смањују трошкове авио-превознику). С тим у вези, одмах после 

                                                           
30Томић, Д., Крамар, А., Применљивост партицијских цена у авио-индустрији, Тематски зборник,  Модерни 

менаџерски алати и економија туристичког сектора у данашњој ери, Београд, 2017. 
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светске кризе очекивао се наставак раста нових конкурентских снага у авио- индустрији и 

све значајнији пораст коришћења авио-промета као превозног средства, чак и за краће 

релације. 

Ове компаније, поред тога што немају пуно запослених, наплаћују сваку додатну врсту 

услуге, када дође до измена или отказивања лета, прилично су стриктни. Такође, њихови 

летови су рано ујутру или касно увече, када су трошкови најмањи. Оно што је 

карактеристично код куповине карата јесте могућа додатна наплата услед куповине 

кредитном картицом и таксе које нису урачунате у основну цену. 

Оно што је јасно јесте да овакве компаније циљају на потрошаче са слабијом куповном 

моћи. Сада студенти и остали млади људи имају могућност активног коришћења њихове 

услуге. Традиционалне компаније спроводе снижавање трошкова, али су и даље далеко иза 

нискобуџетних. Резултат овакве политике јесте да велике компаније покривају мањи део 

тржишта и потрошаче јаче куповне моћи. 

Пре 2000. године постојало је неколико low-cost авио-компанија, док данас послује око 60 

нискотарифних компанија. Њиховом појавом отвориле су се директне линије премa 

европским градовима, самим тим дошло је до већих улагања, развоја туризма, као и до 

отварања нових радних места.  

Србија се налази на раскршћу истока, југа и запада и тиме доприноси да промет у авио-

саобраћају буде карика за привредни развој Србије. Међутим, због мање величине 

тржишта у Србији, нискотарифне компаније су се појавиле тек после 30 година. Low-cost 

авио-компаније које повезују Београд са другим дестинацијама у свету су: Air Cairo, 

easyJet, Fly Dubai, Norwegian Airlines, Pegasus Airlines, Swiss, Transavia Airlines, Vueling 

Airlines и Wizz Air. Српска национална авио – компанија Air Serbia остварила је нето 

профит од 900.000 евра у 2016, док је у 2017. години остварен профит 15,7 милиона евра 

што представља позитиван финансијски резултат. Увођење нове директне линије Београд 

– Њујорк од јуна 2017. године, сматра се позитивном променом на авио - тржишту Србије, 

чиме се Србија повезала са Северном Америком, и на тај начин и са остатком света после 

више од две деценије. Најфреквентније су линије које повезују Београд са Подгорицом, 

Тивтом, Солуном, Атином, Малтом, затим Дизелдорфом, Франкфуртом, Паризом, 

Цирихом, Амстердамом, Бечом.  

Потписивањем споразума о отвореном небу - “open sky”, Србија се обавезала да ће 

дозволити авио-компанијама да пружају услуге превоза путника, који задовољавају 

критеријуме са становишта стандарда и квалитета услуга. Овим ће бити омогућено 

грађанима Србије да путују по нижим ценама до других европских дестинација.  

Оснивање low-cost авио-компанија подигло је европску покретљивост на виши ниво, 

укључујући и Србију. Главни покретачи за то јесу ниске цене и нове дестинације, које су 

утицале на промене у авио-саобраћају у последњој деценији. Улазак low-cost авио-
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компанија на простор наше земље представља добру прилику за развој и два међународна 

аеродрома, “Никола Тесла“ у Београду и “Константин Велики“ у Нишу.  Данас, са 

аеродрома “Никола Тесла“ услуге превоза пружа пет low-cost авио-компанија: Wizz Air, 

Easy Jet, Pegasus Airlines, Norwegian Air Shutlle и Fly Dubai. Са аеродрома “Константин 

Велики“ тренутно три превозника обавља редован авио-саобраћај: Wizz Air, Ryanair i Swiss 

Airlines. 

Улазак low-cost компанија на авио-тржиште Србије би требало да оствари следеће ефекте: 

- Утицај на цене – конкуренција је довела до нижих цена путовања и ефикасније 

услуге која се огледа у бројним погодностима за путнике: повећан избор линија и 

компанија; бољи избор распореда путовања, фреквенција и дестинација као и 

повећан број директних линија.31 

- Утицај на животну средину – према званичној процени Владе Србије, током 

деведесетих година 20. века дошло је до деградације животне средине, тако да 

ризик од погоршања еколошких услова постоји још увек.32 Нискотарифне 

компаније са својим моделима авиона имају еко-пријатељски карактер. Свели су 

потрошњу, као и отпадне материје на минимални ниво; у свом пословању користе 

флоте које су базиране на новој генерацији Boeinga 737 ili Air busa A319/320, са 

мањом потрошњом енергије и испод огреничења буке. Такође, имају и већи степен 

искоришћености капацитета33. 

- Утицај на регионалну економију  који се може сажети у три главне тачке: 

1) Директни утицај – запошљавање на подручјима који су директно везани за 

промет. Процењено је да се 1000 радних места отвори на милион путника. 

2) Индиректни утицај – полазна тачка регионалног развоја јесте из повећаног 

запошљавања и економске активности у регији. 

3) Мултипликативни ефекти – који објашњавају повећање комерцијалне 

активности појачавањем статуса регије привлачећи пословне путнике и туристе, 

што утиче на раст у приходима и запошљавању. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Здравковић, Д., Петровић, Ј., цит. дело стр. 113 
32Здравковић, Д., Васић, С., Развој система управљања животном средином у Србији и Црној Гори у правцу 

придруживања Европској унији, Економски анали, Економски факултет, Београд, No 161, 2004, стр. 108 
33Здравковић, Д., Петровић, Ј., Дискриминација ценама на тржишту авио-саобраћаја, Природно-математички 

факултет, Ниш, 2013. 
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2.3.1. Аеродром “Никола Тесла” 

 

Прича о аеродрому “Никола Тесла” почиње давне 1910. године, када је летилиште на 

Бањици било први београдски аеродром. Од тог тренутка, па све до данас, летилиште је 

мењало локацију, расло и развијало се. Име – Аеродром “Београд” остало је непромењено  

до 2006. године, када добија ново име – ЈП Аеродром “Никола Тесла” Београд, а од 2010. и 

нови статус – акционарско друштво.  

Након првог летилишта у Београду, 1912. године на Бањици је подигнут први дрвени 

хангар за авионе намењен ратовању са Турском. Након две године, на овом месту се 

стациониала српска аеропланска ескадрила и балонска чета. После Првог светског рата, 

Бањички аеродром је коришћен за потребе поштанског саобраћаја на релацији Скопље – 

Ниш – Београд - Нови Сад и Београд – Сарајево - Мостар. Данас је на овом месту Војно-

медицинска академија (ВМА). 

На месту данашњег планетаријума, на Калемгдану, У Доњем Граду, смештен је аеродром 

са ког је полетео први авион јануара 1911. године. Данас се користи за спортске 

активности: аеромитинге, спортске и ултралаке авијације. Такође, овај простор се 

користио у сврхе скокова падобранаца, као и за летење параглајдера.  

Аеродром у близини Панчева почео је са радом 1923. године. Коришћен је у сврхе 

поштанског саобраћаја, када је покренута и међународна линија Париз – Цариград, од 

стране ваздухопловне компаније “Франко – Румен”. Такође, коришћен је и за обуку 

питомаца ваздухопловне академије ратног ваздухопловства Краљевине Југославије. Данас 

се на овом месту налази травната писта кој се користи за пробне, тренажне и спортске 

летове.  
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Слика бр. 17: Аеродром на Бањици 

 

 
 

Извор: http://www.skyscrapercity.com/ 

 

 

Међународни аеродром "Београд" изграђен је на око два километра јужно од Земуна на 

Дојном пољу, између Бежанијске косе и леве обале Саве. Марта 1927. године аеродром је 

отворен за саобраћај. Располагао је са четири травнате полетно-слетне стазе. На њему је 

1931. године изграђена модерна пристанишна зграда, а 1936. уграђена је и опрема за 

слетање при слабој видљивости. Након Другог светског рата, аеродром је порушен од 

стране Немачке. Коначно, 1. априла 1947. године, полетели су авиони компаније која је 

добила име Југословенски аеротранспорт (ЈАТ). 

Почетак деведесетих година прошлог века био је најтежи период после Другог светског 

рата у историји бивше Југославије. Довео је до рата, распада земље и санкција којима је 

први и најтеже био погођен управо национални авио-превозник. Убрзо после почетних 

трагичних дешавања, ЈАТ се вратио на тржиште и поново почео да хвата корак са остатком 

света. Већ 1994. ЈАТ је обновио летове за старе дестинације и започео нову еру развоја, 

обележену борбом за опстанак на светском небу. Југословенски аеротранспорт променио 

је своје име у Јаt Airways 8. августа 2003. Године 2006., ЈАТ је први пут после 1991., 

пословну годину завршио са позитивним резултатом. У току године, пристигле су нове 

http://www.skyscrapercity.com/
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флоте којима је повећан саобраћај на југословенским линијама Београд – Загреб - 

Љубљана и Загреб - Сарајево, као и на међународној линији Београд – Праг - Варшава. 

Значајно се повећавају постојеће линије у Европи, Блиском истоку, Африци, а затим 

ширење мреже линија према Америци, Канади, Аустралији. Тих "златних" седамдесетих и 

осамдесетих година, како их хроничари називају, Југословенски аеротранспорт отвара 

многа представништва у свету, превози годишње пет милиона путника, развија и 

модернизује своју техничку делатност. Истовремено развија терцијарне делатности, 

привредну авијацију, хотелијерство, сопствени школски центар за обуку кадрова, посебно 

пилотског кадра, улаже у развој инфраструктуре. Такође, склапа успешне уговоре о 

сарадњи са многим компанијама у такозваном "трећем свету", развија информациони 

систем, уводи аутоматизовану продају карата. Укратко, ЈАТ се са успехом придружује 

великим светским компанијама, пружајући и испуњавајући све веће захтеве својих 

путника, али и оних који су користили ЈАТ-ове авионе како би доживели тада већ чувени 

слоган компаније – ЈАТ је више од летења. Крајем осамдесетих година прошлог века, 

високо се котирао на IATA и AEA листама највећих авио-превозника, заузимајући 31. место 

у свету и 10. место у Европи. 

Авио-компанија Etihad Airways, јавља се као партнер и склапа петогодишњи  уговор о 

управљању новооснованом авио-компанијом. Etihad Airways обавезао се да купи 49 одсто 

удела у Јаt Airways-у, а Јаt Airways да промени име и ознаке у Air Serbia. Од тог тренутка, 

званично име домаћег авио-превозника постаје, управо, Air Serbia, и траје све до до данас.  

Слика бр. 18: Боинг 737 

 

Извор: https://www.google.rs  

https://www.google.rs/
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Развој је могућ захваљујући подршци стратешког партнера, компаније Etihad Airways, 

националног авио-превозиоца Уједињених Арапских Емирата. Као чланица "алијансе 

акцијског капитала", која тренутно укључује још шест партнерских авио-компанија (Air 

Berlin, Air Seychelles, Aer Lingus, Virgin Australia, Jet Airways i Etihad Regional), Air Serbia 

има прилику да оствари приход и искористи финансијске погодности које пружају code 

share уговори, заједничка набавка и заједничка обука и развој кадрова. Стратешки циљ Air 

Serbia-е је да постане водећа авио-компанија у региону и да иде даље, како би поново 

заузела место међу најбољима у свету данашњице.  

Табела 6. Упоредна статистика пословања у 2017. и 2018. години (до октобра 

месеца) 

Авио операција 

(полетање/слетање) 

 

Индекс 

 

Број путника 

 

Индекс 

 2018. 2017. % 2018. 2017. % 

Јануар 4.180 4.196 100 333.989 329.714 101 

Фебруар 3.643 3.576 102 297.430 282.503 105 

Март 4.355 4.339 100 366.099 343.771 106 

Април 4.853 4.668 104 447.681 416.309 108 

Мај 5.164 4.965 104 479.384 432.828 111 

Јун 5.660 5.514 103 539.169 506.768 106 

Јул 6.449 6.167 105 670.354 630.107 106 

Август 6.480 6.164 105 689.271 641.371 107 

Септембар 5.744 5.680 101 577.651 567.223 102 

Октобар - - - - - - 

Новембар - - - - - - 

Децембар - - - - - - 

Укупно 46.528 45.269 103 4.401.028 4.150.594 106 

 

 Извор: http://www.beg.aero 

 

 

 

 

http://www.beg.aero/
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Слика бр. 19: Аеродром “Никола Тесла” 

 

 

Извор: https://www.google.rs 

 

Статистички подаци који приказују број путника аеродрома “Никола Тесла” је мање-више 

константан; то приказује следећа табела: 

Табела 7. Број путника на аеродрому “Никола Тесла” од 2010. до месеца августа 

2018. године. 

 

Извор: http://www.beg.aero  

 

ГОДИНА БРОЈ ПУТНИКА 

2010. 2.698.730 

2011. 3.124.633 

2012. 3.363.919 

2013. 3.543.194 

2014. 4.638.577 

2015. 4.776.164 

2016. 4.924.992 

2017. 5.343.420 

8. месец 2018. 3.823.377 

https://www.google.rs/
http://www.beg.aero/
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2.3.2.Аеродром  “Константин Велики“ 

 

Аеродром “Константин Велики” - Ниш је други по величини аеродром у Србији, који се 

сврстава у међународне аеродроме. Налази се на удаљености од 4 киломентра од центра 

града Ниша, на територији општине Црвени Крст, у насељима Поповац и Медошевац. 

Нишки аеродром има веома повољан географски положај и представља алтернативни 

аеродром аеродромима у Београду, Софији, Приштини, Скопљу и Охриду. За разлику од 

аеродрома “Никола Тесла” коме је капацитет 10 авиона на сат времена, аеродрому 

“Константин Велики” је капацитет 3 авиона на сат.  

Слика бр 20: Аеродром “Константин Велики” Ниш 

 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

 

Нишки аеродром датира из комунистичког периода у Социјалистичкој Федеративној 

Републици Југославији. Био је коришћен у војне сврхе и као војна база. Први лет на 

Аеродрому Ниш, код Трупалских шума, обављен је 1. маја 1935. године када је први 

српски национални авио-превозник “Аеропут” летео на линији Београд – Ниш – Скопље – 

Битољ – Солун. Међутим, због избијања II светског рата, 1939. “Аеропут“ је обавио 

последњи лет на релацији Београд – Ниш. Након рата, на данашњој локацији изграђена је 

бетонска полетно - слетна стаза 1952. године, након чега нови национални авио-превозник 

https://www.google.rs/search
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Југословенски Аеротранспорт (ЈАТ) успоставља редовни авио-саобраћај из Ниша за превоз 

путника. Заједно са „Пан Адриа“-ом лети до Дубровника, Тивта и Сплита.  

Предузеће за ваздушни саобраћај Аеродром Ниш оснива се у периоду од 1972. до 1986. 

године. Те последње године изводе се радови на изградњи путничког терминала, рулне 

стазе, платформе и техничког блока, да би се након тога аеродром свечано отворио за 

ваздушни саобраћај 12. октобра 1986. и то слетањем првог млазног авиона ЈАТ-а, типа 

B737-300 (регистарске ознаке YU-ANI), на линији из Београда. Исте вечери је реализован 

први путнички лет авионом типа DC-9 на линији Београд – Ниш – Београд, после кога се 

уводе летови ка дестинацијама широм Европе. 1987. године још једна југословенска авио-

компанија Inex Adria успоставља летове са Аеродрома Ниш до Љубљане, Загреба, Сплита, 

Лондона и Цириха. Тада највећи југословенски чартер авио-превозник Aviogenex, летео је 

до Тивта, Дубровника и Цириха.  

Током НАТО бомбардовања СРЈ 1999. године, аеродром је уништен, полетно – слетна 

стаза је погођена чак 57 пута и био је ван употребе неколико година. Уз помоћ норвешког 

краљевског министарства обновљен је 2003. године. Званично је отворен 12. октобра 2003. 

и добио име Аеродром Ниш "Константин Велики".  

Од 2004. до 2009. године Jat Airways (некадашњи ЈАТ) заједнo са Montenegro Airlines-ом 

летео је до Цириха и Тивта из Ниша, а са друге стране Jat Airways је имао летове и до 

Хераклиона, Бодрума и Анталије. Период који се издваја као најпрометнији је био током 

2005. године, када је током зиме, због магле у Београду ваздушни саобраћај преусмерен са 

београдског аеродром “Никола Тесла” (који уједно представља и највећи и најпрометнији 

аеродром у Србији) на аеродром “Константин Велики” у Нишу. Кроз аеродром је 2005. 

године прошло 27.000 путника, око 42 % више него 2004. године. У циљу да унапреди 

развој аеродрома и рад менаџмента, Константин Ниш је спровео програм (Turn Around 

Management) европске банке за реконструкцију и развој. Влада Републике Србије је 

уложила 10 милиона динара у даљи развој аеродрома који је забележио око 16,000 путника 

у првих 6 месеци 2006. године. Процењено је од стране експерта Мајкла Келавеја  да ће се 

у следећих неколико година број путника повећати са 28.000 на 200.000 годишње. У 

сарадњи са туристичком агенцијом 1А Travel из Београда и Freebird airlines, 6.јуна 2013. је 

организован први чартер лет Ниш-Анталија, а укинуте су линије авио-компаније 

Montenegro Airlines.  

Године 2015. аеродром почиње да ,,иде узлазном путањом“ и потписује сарадњу са Wizz 

Air-ом и успоставља летове до Базела и Малмеа. Мађарска нискотарифна авио-компанија 

почела је са радом 2003. године, послује већ 15 година и водећа је low-cost компанија у 

централној и источниј Европи. Нуди преко 600 линија из 25 база у региону. Wizz Air  је 

авио-компанија која је усресређена на добар однос цене и квалитета услуга и која 

клијентима увек нуди иновације – приступачне летове грађанима средње и источне 

Европе. Пружа једноставан модел услуга: путовање без карата, секундарни аеродроми који 
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су јефтинији и временски ефикаснији, јединствена класа са кожним седиштима и храна и 

пиће по наруџбини уз доплату. Од 15. новембра, ова компанија отвара нову линију Ниш – 

Беч, са почетном ценом повратне карте већ од 19 евра.  

Од 2016. Ryanair успоставља летове до Милана, Берлина и касније до Братиславе, Бергама, 

Дизелдорфа, Ајндховена и Мемингена, а 2017. успоставља до Стокхолма. Swiss Airlines, 

швајцарски национални авио – превозник обавља лет на релацији Ниш – Цирих, а планира 

да 2019. године уведе додатне поласке из Србије, укључујући и летове из Ниша према 

Цириху до Монтреала. Компанија Swiss је јако стабилна авио-компанија која лети ка 80 

дестинација широм света, сем Аустралије. Разматра могућност да од 2019. понуди већи 

број летова са аеродрома “Константин Велики”, јер је за њих ово тржиште јако 

интересантно и континуирано прате развој својих линија. Разлог даљег пословања Swiss 

Airlines-а у овом региону је управо већа потражња карата до Цириха, јер велики број људи 

са територије Србије живи у Швајцарској. Тренутно, лет Ниш – Цирих саобраћа два пута 

недељно, али се разматра могућност да се повећа на три поласка у току недеље. Оно што је 

занимљиво у вези ове low-cost авио-компаније јесте да је власник немачка авио-компанија 

Lufthansa, док се седиште налази на француској територији, на аеродрому Базел-Милуз-

Фрајбург, у близини Базела и то је заједнички француско-швајцарско-немачки аеродром. 

Слика бр. 21: Модел авиона Bombardier авио-компаније Swiss 

 

Извор: https://flyfromnis.blogspot.com  
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Подаци у Табели 8 показују да се број путника на аеродрому Константин Велики повећава 

из године у годину. 

Табела 8. Број путника на аеродрому “Константин Велики” од 2010. до месеца јуна 2018. 

године.  

 

ГОДИНА БРОЈ ПУТНИКА 

2010. 23627 

2011. 25130 

2012. 27426 

2013. 21700 

2014. 1335 

2015. 36258 

2016. 124917 

2017. 331582 

6. месец 2018. 174116 

 

Извор: http://nis-airport.com/ 

 

Град Ниш је све више привлачнија дестинација како за домаће, тако и за стране туристе. За 

првих осам месеци у Нишу, боравило је 18 % више туриста у односу на исти период 

прошле године. Захваљујући летовима са аеродрома “Константин Велики”, бележи се све 

већа посећеност и то се види по броју доласка туриста и броју ноћења на месечном нивоу, 

за месец август, који износи 10 % више у односу на претходну годину. Планира се 

отварање инфо пулта од стране Туристичке организације Ниша на аеродрому и 

промовисање града Ниша и околине, као и  пружање информација путницима који први 

пут долазе. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Саобраћај као привредна делатност, сматра се главним чиниоцем производње, чија је улога 

да у привреди и друштву, и у економској и развојној политици друштва одреди место са 

свим својим развојним фазама. Посматрајући ову делатност као засебну целину, закључује 

се да је саобраћај профитабилна делатност, а уколико сагледавамо у ширем смислу, сасвим 

је сигурно да је он основ друштвеног развоја, такође и његов главни покретач даљег 

развоја како друштва, тако и привреде у целини.  

Можемо рећи да ја саобраћај стар исто колико и људско друштво. Истовремено се 

развијала делатност о саобраћају, саобраћајним комуникацијама, као и саобраћајним 

средствима са развојем друштва, која је на тај начин усмеравала и подстицала даљи развој 

саобраћаја. То је делатност која има не само социолошку улогу, већ и развојну и 

економску улогу у друштву и сматра се главним интегративним чиниоцем.  

Саобрћај као пресудни фактор је имао значајан допринос у развоју туризма, јер појавом и 

развојем железнице, аутомобила и авиона, допринела је томе да туризам постане масовни 

феномен. Поред друмског и железничког саобраћаја, који имају своју дугу историју 

развоја, ваздушни саобраћај представља најмлађу грану путничког саобраћаја која се 

убрзано развила у другој половини 20. века.  Генерално гледано, међузависност саобраћаја 

и туризма огледа се првенствено у комплементарности, а затим и у квалитативним и 

квантитативним садржајима. Туристичка привреда мора познавати саобраћајна средства и 

њихова својства како би могла да га искористи. Превоз у што краћем временском 

интервалу уз максималну попуњеност је жеља свих превозиоца. 
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