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УВОД 

 

Од праисторије па до данас различити видови туристичких кретања били су 

присутни како у свету, тако и на територији Републике Србије. Данас, захваљујући 

својим бројним позитивним трендовима и брзом развоју, туризам је једна од 

најдоминантнијих привредних делатности. Утицај туризма на друге делатности је 

вишеструк и  има снажну генераторску функцију. Због тога туризам представља 

приоритет привредног развоја бројних рецептивних земаља. 

Република Србија је богата антропогеним и природним туристичким 

вредностима, што јој даје добру основу за развој различитих видова туризма. Међутим, 

евидентно је да су могућности за развој туризма веће у односу на данашњи степен 

изграђености туристичке инфраструктуре и туристичке понуде. 

Без обзира на недовољан развој туризма у Србији, као најразвијенији видови 

туризма истичу се бањски, планински и градски туризам. Данас, они успевају да се 

истакну на туристичко тржиште и да допринесу развој туристичких дестинација. 

Градски туризам, коме је посебна пажња посвећена у овом раду, представља 

мултифункционални облик туризма који задовољава различите потребе туриста. То 

подразумева организовање и пружање различитих културних, економских и 

друштвених активности у туристичкој дестинацији. Градски туризам, као млађи вид 

туризма, своју експанзију доживљава  у другој половини 20. века. Данас, он постаје све 

чешћи разлог путовања туриста, управо због разноврсне туристичке понуде, како 

природне, тако и антропогене. Сврха рада је анализа конкурентности градова у Србији 

као туристичких дестинација.   

Данас у свету постоји велики број туристичких дестинација, па сходно томе, 

долази и до пораста конкуренције између њих и свака од дестинација тежи да буде 

боља од своје конкуренције. Као резултат овога, конкурентност дестинације постаје 

једно од главних питања у савременом туризму. Конкурентност дестинације се огледа 

у њеној способности да привуче туристе, пружи им квалитетне туристичке услуге и 

тиме стекне већи тржишни удео на домаћем и страном тржишту.  

На основу истраживања конкурентрности на примеру три града на територији 

Србије (Ниша, Крагујевца и Новог Сада) акценат је стављен на употребу модела 

конкурентности Crouch-а и Ritchie-а, истичући најважније факторе. Циљ је одређивање 

фактора који имају највећи утицај на конкурентност једног градског центра као 

туристичке дестинације. Због тога је спроведена анкета, чији ће резултати бити 

анализирани у овом раду. 

Рад се састоји из четири дела. У првом делу су описане главне карактеристике 

досадашњег развоја туризма у Србији, као и могућности и стратегије за даљи развој. 

Истовремено, посебна пажња је посвећена анализи природних и друштвених услова за 

развој туризма у Србији. У другом делу се истичу природне и антропогене вредности 

сваког од градова који су проучавани у овом раду. Циљ је да се на што бољи начин 

истакну њихова природна и антропогена богатства, као главни мотив кретања туриста. 
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Такође, истиче се њихов положај, који је један од најважнијих елемената развоја 

туризма у неком месту, У трећем делу дат је теоријски приказ туристичке дестинације. 

Акценат је стављен на конкурентност дестинације и моделе конкурентности. Четврти 

део се односи на анализу података добијених анкетирањем и утицају фактора 

конкурентности на примеру Ниша, Крагујевца и Новог Сада.  
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СРБИЈИ 

1.1. Развој туризма у Србији у другој половини 20. века и 

почетком 21. века 

Развој туризма у Србији, почео је у другој половини 20. века. Од 1965. године, 

број домаћих и страних туриста се знатно повећао и достигао ниво до преко 2,6 

милиона, док је тај број 1955. године износио нешто више од 1 милиона. Број ноћења 

се такође повећао, са 2,9 милиона на 8,1 милион у осматраном периоду. У Србији су у 

периоду од 1970. године до 1985. године, постигнути су знатни резултати у области 

развоја привреде у целини, а туризам је представљао приоритетни правац привредног 

развоја земље. Међутим, наша законска регулатива је у поменутом периоду имала низ 

недостатака, а све до 1994. године „област туризма и угоститељства била је уређена на 

само три законска прописа: (а) законом о угоститељској делатности, (б) законом о 

условима вршења услуга туристичких водича и туристичких пратилаца и (в) законом о 

кампирању.“1 Овим су регулисани само неки делови туристичке и угоститељске 

делатности, док је агенцијска делатност била потпуно изостављена. Као последица тога 

јавља се перманентно опадање туристичког промета почев од 1985. године, па све до 

1994. године када је ово опадање заустављено у време монетарне реконструкције и 

стабилизације укупних привредних кретања. Већ наредне године 1985. долази до 

укидања санкција и стабилног курса динара. Тада почиње раст домаћег и иностраног 

туристичког промета, а потрошња страних и домаћих посетилаца имала је позитивне 

ефекте на укупну привреду. Међутим, 1996. године долази до пада домаћег 

туристичког промета и благог повећања промета страних туриста. Од 1997. до 1999. 

године, представља период када долази до смањења укупног туристичког промета. 

Туризам је учествовао са свега 2,2% у вредности друштвеног производа. 

Према подацима Републичког завода за статистику, од 1960. године до 2000. 

године забележен је пораст промета у туристичким местима, са 76 на 412 места у 

Србији. Током шездесетих највећи број туристичких места чинила су градска насеља, 

затим бањска, планинска и остала. Пораст броја нових туристичких места у којима ће 

се остваривати туристички промет и која ће се уводити у званичну државну 

статистичку евиденцију наставиће се и у будућности. 

У последњој деценији 20. века коју карактерише неповољна кретања у туризму 

Србије, што је последица дејства негативних политичких и економских фактора, 

туризам као привредна делатност, био је под утицајем укупне друштвено економске 

стагнације и рецесије. Ниједна земља у процесу трансформације привреде није 

претрпела толико снажан утицај окружења као што је то био случај са Србијом. Тај 

утицај се одразио на целокупни привредни развој па и на развој туризма. Као 

последица тога јављају се негативни раст иностраног туристичког промета и прихода 

од туризма у земљи. У периоду од 1989. до 2000. године долази до смањења укупног 

туристичког промета за 35,6%. Негативне тенденције у развоју туризма у овом периоду 

одразиле су се преко смањења броја туриста и њихових ноћења, пада девизног прихода 

од туризма, смањења значаја ове привредне делатности за привредни развој, 

                                                 

1Видоје Стефановић, Економика туризма, Универзитет у Нишу, Ниш, 2016., страна 312. 
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непостојања инвестирања у туризму, ниског степена искоришћења смештених 

капацитета као и немотивисаност запослених због ниских зарада. Након 1990. године 

распад СФРЈ и други негативни процеси условили су драстично пропадање националне 

привреде, а посебно туризма. Са смањењем промета и осиромашењем привреде долази 

и до великих поремећаја материјалне туристичке базе. Као последица тога долази до 

нерентабилности у пословању, многи објекти се затварају, а неки мењају намену. 

Такође, туристичка понуда је била битно осиромашена. Туристички промет је 1993. 

године био мањи за 50% у односу на најуспешнију туристичку годину, а то је. 1986. 

година. 

Почетком 21. века у Србији је туризам сагледаван као важно средство 

привредног раста и развоја. Тада је дошло до враћања државе у међународне 

институције, кроз нормализовање односа са битним међународним чиниоцима и 

повратком државе на међународно туристичко тржиште. Међутим, остварени 

туристички промет 2001. године је био мањи за скоро половину у односу на остварени 

промет у 1989. години, а инострани промет је био мањи за 75%. У приложеној табели 

1.1. сагледан је туристички промет у од 2009. до 2014. године.  

Структура туристичког промета по врстама туристичких места у Србији, 

дугорочно посматрано, након Другог светског рата, показивала је значајне промене. 

Најпре су бање имале највеће учешће у туризму Србије. Када је њихово учешће почело 

да опада учешће планинског туризма се повећавало, да би се касније разлика између 

њих све више смањивала. Трећи, и све битнији мотивски облик промета у Србији, 

односи се на градски туризам, који има транзитно-пословни и транзитно-културни 

карактер. Учешће градског туризма у укупним ноћењима кретало се око 1/3 а данас је и 

веће. Званична статистика не води евиденцију промета у градским местима, али се на 

основу промета у главним административним центрима (Београд и Нови Сад), и 

осталих туристичких места (Ниш, Суботица, Крагујевац) може закључити да градови у 

Србији бележе значајни туристички промет, односно већи број туриста и већи број 

ноћења. Истоверемено, значајно се повећао број страних туриста у градовима Србије.  

Табела 1.1. Туристички промет у Србији од 2009. до 2014. године 

Извор: www.stat.gov.rs 

Досадашњи развој туризма у Србији зависио је највише од привредног и 

друштвеног развоја. Туризам је делатност од великог значаја за укупни привредни 

развој Србије. У функцији економског развоја Србије неопходно је остварити услове за 

већу туристичку валоризацију природних, географских, културно-историјских и 

других вредности који нису довољно искоришћени. Међутим, без обзира на остварене 

Година Доласци туриста Остварена ноћења 

 Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

2009 1373444 645022 2018466 5292613 1469102 6761715 

2010 1317916 682681 2000597 4961359 1452156 6413515 

2011 1304443 764167 2068610 5001684 1643054 6644738 

2012 1269676 809967 2079643 4688485 1796217 6484702 

2013 1270667 921768 2192435 4579067 1988393 6567460 

2014 1163536 1028732 2192268 3925221 2161054 6086275 
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услове за развој туризма, степен валоризације туристичких потенцијала и достигнути 

ниво развоја туризма у Србији заостаје по свим параметрима.  

 

1.2. Потенцијали за развој туризма у Србији 

Генерално гледано Србија је земља са изузетним природним богатствима, 

богатом историјом, културним и уметничким вредностима. Због свог изузетног 

географског положаја, специфичности рељефа и климе, биљног и животињског света, 

великим бројем термо-минералних извора, река и језера, као и заштићених области и 

културно-историјских споменика, Србија има велики туристички потенцијал. 

Међутим, ови туристички потенцијали нису на одговарајући начин валоризовани. 

Многи експерти сматрају да Србија има више него довољно потенцијала и простора за 

интензивни развој различитих видова туризма и то на релативно малом простору. 

Предност у туризму Србији даје чињеница да се на њеној територији прожимају 

традиционалне и модерне туристичке понуде, услед дуге историје, очуване природне 

ресурсе, добре комуникације и поседује велики људски потенцијал. Све ове предности 

се, међутим, требају трансформисати у конкурентске предности. 

Туристички потенцијали у Србији су веома бројни. Основни ресурси на којима 

се темељи дугорочни развој туризма одликују се богатством облика и високим 

дометима рекреативних, атрактивних и културних туристичких вредности. Солидно 

развијени и организовани материјални фактори развоја обезбеђују услове њиховог 

туристичког активирања. Расположиви туристички потенцијали су највећим делом 

природно-еколошки ресурси и културно-историјско наслеђе па су њихове укупне 

вредности значајни атрибути атрактивности. На тим квалитетима потенцијала 

заснивају се и визије перспективног дугорочног развоја туризма. 

Србија данас има компаративне предности за развој туризма јер има повољан 

туристичко-географски и саобраћајни положај и различиту структуру мотивског 

потенцијала. Међутим, она данас не остварује значајне привредне резултате у туризму. 

Чињеница је да због вишегодишње изолованости земље каснио и процес 

реструктурирања и приватизације, па није било значајних домаћих и иностраних 

улагања. Као последица тога јављају се застарели смештајно-угоститељски објекти, 

тако да Србији данас недостају модерни облици туристичке понуде, односно 

неопходно је повећати квалитет и извршити модернизацију постојеће туристичке 

понуде. 
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Слика 1.1. Саобраћајни коридори Србије; Слика 1.2. Мапа Европских коридора; 
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Утврђивање приоритета за развој туризма у Србији, једнo je од најважнијих и 

најкомплекснијих питања планирања развоја туризма. У овом поступку се користе 

различите врсте критеријума. Предности имају објективни критеријуми, преко којих се 

успостављају временски и просторни односи између различитих природних и 

антропогених туристичких вредности. На њих се надовежу субјективни критеријуми, 

који зависе од субјективне процене и мишљења истраживача или неког другог лица 

које доноси важне управне одлуке. Приоритети који ће допринети Србији повећање 

конкурентности су следећи: дефинисање визије кључне стратегије и задатака у 

туризму, јасно позиционирање на туристичком тржишту као нова туристичка 

дестинација, унапређење постојеће туристичке понуде, формулисање нових 

управљачких система у туризму и др. 

 

1.2.1. Природно-географски услови 

На територији Србије заступљени су различити природни услови за развој 

туризма, који се одликују високим степеном атрактивности и просторном 

разноврсношћу. У овој сложеној структури просторне композиције налазе се сви 

облици рељефа и све врсте предеоних целина, од просторне панонске низије на северу 

до високопланинских ланаца на југу. Овакви услови пружају могућности за развој 

разноврсних спортско-рекреативних активности, како у зимској тако и у летњој сезони, 

затим за опоравак и рехабилитацију, бављење ловом и риболовом и другим 

активностима која су у вези са туристичким боравком у бројним дестинацијама. 
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Територија Србије има изузетан географско-саобраћајни положај, богату 

хидрографију, биљни и животињски свет, повољну климу и друга природна обележја. 

Ове карактеристике простора представљају добру основу за укључивање државе у 

најважније међународне туристичке токове и правце као и за интензивирање развоја 

домаћег туризма. 

Према просторном плану Републике Србије из 1996. године основни циљ је да 

се обезбеди рационална организација и коришћење простора на читавој територији 

државе, како би он био оптимално прилагођен капацитету простора. У овом плану 

акценат би поред осталог требао да буде на заштићеним природним ресурсима, као 

што су национални паркови (Копаоник, Ђердап, Тара, Фрушка гора, Шар планина) 

који представљају велике резервате заштићене природе и квалитетне туристичке 

ресурсе. Њихове основне карактеристике су природни еко системи високе вредности у 

погледу очуваности, сложености грађе и биогеографских богатстава у погледу 

разноврсности облика флоре и фауне. 

Рељеф 

У рељефу Србије издвајају се Панонски басен који обухвата северни део 

државе и Планинска област која се дели на три планинске зоне (западна зона млађих 

веначних планина, средишња зона громадних планина и котлина и источна зона 

млађих веначних планина). Србија обилује природним лепотама од којих се издвајају 

очуване шуме и термо-минерални извори. 

Панонска низија заузима 25% територије у којој преовладавају низије са 

алувијалним равнима уз водене токове и лесне заравни, и два брдовита узвишења 

Фрушка гора (538 m) и Вршачке планине (639 m). Треба напоменути да се Панонски 

басен простире и ван граница Србије, да је то у ствари просторна потолина уоквирена 

Алпима, Динаридима и Карпатима, док јужни обод чине ниске Подринско-ваљевске и 

Шумадијске планине, просторне заравни и широке долине. Фрушка гора је острвска, 

стара громадна планина маркантног изгледа. Обилује природним лепотама и на њеним 

падинама налазе се бројне ливаде, пашњаци и житна поља, воћњаци и виногради, са 

чувеним винским подрумима, а на већим висинама налази се густа листопадна шума. 

Ова листопадна шума представља највећу концентрацију липове шуме у Европи. 

Највећи део територије Србије заузимају брежуљци и планине (2/3 територије) 

који се простиру од Панонског побрђа на северу до црногорске, албанске и македонске 

границе на југу. Планине Србије посебно су погодне за развој зимских спортова, 

спортско-манифестационог туризма, излетничког туризма итд. Туристички 

најатрактивније су планине Копаоник, Златибор, Златар, Тара, Стара планина итд. 

Копаоничка група планина је засебна планинска група у којој спадају Копаоник, 

Жељин, Гоч и Столови. Са надморском висином од 2017 m, Копаоник је једна од 

највећих планина у Србији. У подножју Копаоника јављају се топли минерални извори 

и бање (Јошаничка, Луковска, Пролом), што повећава туристичку атрактивност ове 

планине. Захваљујући развојном туристичком центру са модерним хотелима и 

пратећим објектима, Копаоник представља једну од најпопуларнијих дестинација у 

Србији. 
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Слика 1.3. Фрушка гора; Слика 1.4. Копаоник; 
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Хидрографија 

На територији Србије налази се више од 1000 изворишта хладне и топле 

минералне воде као и велико богатство природно-минералног гаса и лековитог блата. 

Регистровано је преко 50 термалних локалитета који су коришћени још у доба 

Римљана. Бањске терапије прилагођене су лечењу широког спектра здравствених 

проблема, а примењују се пијењем лековите воде и/или лековитим купкама. 

Термоминерални извори су значајни хидрографски објекти и ретке природне појаве са 

вишеструким употребним могућностима, а спадају у природна добра од изузетног 

националног значаја. Србију зову и „Републиком бања“ која је добила овај назив због 

бројности термоминералних извора дуге традиције и њиховог значаја у туристичком 

промету. Са већим загађењем површинских и плиткоизданских вода, термоминерални 

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

физиолошких разлога. На основу истраживања регистровано је око 300 извора 

минералних односно термоминералних вода. Међутим, знатно је већи број 

нерегистрованих појединачних извора, које би требало каптирати, заштитити и 

утврдити њихов минерални састав. Ово богатство и разноврсност термоминералних 

вода убраја Србију у ретке државе у свету које на релативно малој површини има 

обиље минералних и термоминералних вода. Две главне зоне у којима су 

концентрисане бање у Србији су слив Западне Мораве и слив Јужне Мораве. Управо у 

сливу Западне Мораве налази се Врњачка бања са најразвијенијим бањским туризмом 

у Србији. На подручју бање се налази 7 извора топле и хладне минералне воде са 

температуром од 36,5°С. Оне су погодне за лечење реуме, болести везане за абдомен, 

шећерну болест, инхалацију и др. Од других туристички развијенијих бања можемо 

поменути бању Кањижу, бању Јунаковић, бању Врујци, Соко бању, Пролом бању, бању 

Ковиљачу, Нишку бању, Рибарску бању, Сијаринску бању итд. На основу наведеног 

можемо рећи да бањски туризам у Србији данас има највеће могућности и најбољу 

базу за развој. 

Највећим делом бање се налазе у подножју планина, окружене су шумом, имају 

благу климу па представљају еколошки чисте средине. То су, дакле, климатска места 

која имају дугу традицију и одувек су била омиљена места за одмор. 
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Поред бања и планина природно богатство чине и реке. Оне припадају 

црноморском, јадранском и егејском сливу. Целим својим током кроз Србију пловне 

реке су Дунав, Сава и Тиса, а делимично пловне су Велика Морава и Тамиш. У Србији 

се налазе бројна природна и вештачка језера, од којих је највеће вештачко 

акумулационо језеро на Дунаву, Ђердапско језеро. Туристички атрактивна језера су и 

Палићко, Сребрно, Лудошко и друга језера. Та чињеница даје добру основу за развој 

наутичког туризма. Наутички туризам на Дунаву је делимично развијен и заснива се на 

пловидби у већим или мањим пловилима, спортско-рекреативним активностима 

(купање, једрење, риболов и др.). 

Атрактивност хидрографских објеката тесно су повезани са рељефом, 

геолошким саставом стена и хидродинамичком снагом воде, а изражена је на релацији 

реке, са једне стране и клисуре и кањона, са друге стране. Слично се може рећи и за 

крашка врела и река понорница са пећинама. Приликом процене рекреативног значаја 

рељефа требало би истаћи његов утицај на климатске и хидролошке одлике одређеног 

подручја. Поред развоја рекреативних активности геоморфолошки мотиви привлаче 

туристе и својим естетским и специфичним облицима. Као пример можемо узети 

клисуре. Клисуре често привлаче туристе другим географским особинама него својим 

изгледом. Оне имају вишеструки значај за развој туризма: рекреативни, климатски, 

олакшавају проходност и приступачност планинским пределима, имају велики значај у 

стратегијском положају, саобраћајне проходности и транзитном промету и др. У 

Србији су клисуре чести природни објекти. Највећа клисура је Ђердапска клисура,  у 

Европи и у Србији. Познате клисуре су и Овчарско-кабларска, Сићевачка, Грделичка, 

Ибарска и др. У овим клисурама су изграђене саобраћајнице, па су доступне за посету 

туриста, имају изграђене туристичке капацитете и инфраструктуру. Такође, кроз ове 

клисуре се налазе најзначајније саобраћајнице које повезују Eвропу са медитеранским 

делом европе. Као маркантни делови рељефа издвајају се кањони. То су веома узане и 

дубоке долине са стрмим странама, и као морфолошке реткости веома су атрактивни и 

привлачни за туристе. Овде се истичу кањон Увца, кањон Дрине и кањон Лазареве 

реке.  
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Слика 1.7. Ђердапска клисура; Слика 1.8. Кањон Увца; 

 
Извор 1.7.: www.kurir.rs; Извор 1.8.: sr.wikipedia.org 

Пећине спадају међу најзначајније туристичке куриозитете у рељефу. Бројност 

пећина у Србији је последица великих површина под кречњаком. До данас је 

делимично истражено око 50 пећина. Најзначајније пећине (26) заштићене су законом, 

а њих 9 је уређено за туристичку посету. Ресавска, Рајкова, Верњикица, Лазарева 

(Злотска), Рисовача, Потпећка, Церемошња, Петничка и Мермерна пећина. Оне 

поседују значајне естетске и туристичке атрибуте као што су пећински накит, пећинска 

хидрографија, акустика, археолошке збирке и др. 

Посебну туристичку привлачност имају заштићена природна добра која 

представљају добро очуване делове природе посебних природних вредности и одлика. 

Због тога оне имају трајни еколошки, културни, научни, туристички и други значај. 

Површина коју захватају заштићена природна добра у Србији чине преко 6% 

територије наше земље. У категорију заштићених природних добара спадају: 

национални паркови, паркови природе, резервати природе, споменици природе, 

природне реткости и предели изузетних одлика. У националним парковима може се 

развијати комплетна туристичка понуда. 

Табела 1.2. Појединачна и укупна површина националних паркова Србије 

Национални парк Површина (ha) 

Копаоник 11.809 

Тара 19.200 

Ђердап 63.608 

Фрушка гора 23.000 

Шар планина 39.000 

Укупно 156.617 
Извор: srbin.info 

У Србији постоје природна добра као самостални туристички мотиви. Међу 

њим се може издвојити група значајних, просторно већих природних добара, на којима 

се организује или се може организовати самостална туристичка понуда. Ту спадају: 

Делиблатска пешчара, Стара планина, Власина, Обедска бара, Голија, Вршачке 

планине, Палић-Лудаш, Царска бара. Насупрот њима постоји већи број заштићених 

природних добара које карактерише мала површина, која не узрокују масовни 

туристички промет. Зато ћемо указати на неколико репрезентативних и већих 

природних добара – споменика природе и природних резервата, који имају карактер 

комплементарних туристичких мотива. То су: кањон Лазареве реке и Ђавоља варош 
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(споменици природе), горња Ресава (предео изузетних одлика и строги природни 

резерват), клисура реке Увац и Засавица (резервати природе). 

Клима 

 Клима је један од најважнијих природних фактора географске средине. Њени 

елементи битно утичу на развој биљног и животињског света, на квалитет животне 

средине, на услове коришћења природних добара. Она има велики значај за 

пољопривреду и водопривреду и што је од нарочитог значаја за развој туризма. Клима 

Србије је разноврсна, а те разлике потичу од географске ширине и дужине, близине 

мора и рашчлањености рељефа. Генерално гледано клима Србије је умерено 

континентална, са мање или више израженим локалним карактеристикама и 

постепеним прелазом између годишњих доба. Највећи део територије Србије припада 

клими умереног појаса док се југозападни део налази на граници средоземне 

суптропске и континенталне климе.  

Средња годишња температура ваздуха у Србији износи од 11°С до 12°С, 

осматрано на читавој територији земље на 22 метеоролошке станице. Најнижа средња 

годишња температура ваздуха забележена је на Копаонику и износи 3,7°С, у Сјеници 

6,7°С, а на Црном Врху 6,6°С. Највишу температуру ваздуха од 12,5°С има Београд, 

затим Ниш и Вршац 11,9°С, док Неготин има 11,8°С. Највиша температура ваздуха 

забележена је у Смедеревској Паланци и износила је 44,9°С (24. јула 2007. године). 

Пештарска висораван је најхладније подручје у Србији где је забележена апсолутно 

најнижа температура од -39,5°С у Карајукића Бунарима код Сјенице (29. јануара 1987. 

године.). 

Један од важних климатских елемената које зависе непосредно од температуре 

ваздуха као и од удаљености од извора влажности је влажност ваздуха. Она је од 

посебног значаја за пољопривреду али и за туризам. Оптимална влажност се креће oд 

50 до 75%. На основу тога можемо рећи да су летњи месеци у Србији повољни за 

туристичка кретања. 

Облачност и инсолација су такође два значајна климатска елемента како за 

туризам тако и за живот у целини. Годишње суме трајања сијања Сунца крећу се у 

интервалу од 1500 до 2200 сати годишње. У ведре области убрајамо Јужно Поморавље, 

Војводину и Косово и Метохију. 

Падавине су условљене кретањем влажног ваздуха. На количину и распоред 

падавина у Србији утичу влажне ваздушне масе које допиру са Атлантског океана и 

Средоземног односно Јадранског мора. Годишње суме падавина у просеку расту са 

надморском висином. Средња годишња количина падавина у Србији је у интервалу од 

557 mm у Кикинди до 1018 mm на Златибору.Нормална годишња количина падавина за 

целу земљу износи 896mm. Најкишовитији је јуни, када у просеку падне од 12 до 13% 

годишње суме падавина. 

Ветрови су важан елемент климе присутни у свакодневном животу, било као 

еколошки и хигијенски пожељни или као узрочници различитих непогода. Ветрови 

који преовладавају у топлијем делу године долазе из правца северозапада и запада. У 

току јесени и зими најчешће дува источни и југоисточни ветар – кошава, која је 
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најизразитија у источном делу Панонске низије. Кошава доноси ведро и суво време у 

интервалима од 2 до 3 дана.  

 

1.2.2. Друштвено-географски услови 

Друштвене претпоставке за развој туризма у Србији обухватају бројне чиниоце. 

То су антропогени чиниоци који чине основу расположивих укупних туристичких 

вредности као и други друштвени чиниоци за развој туризма. Антропогена 

разноврсност обухвата изузетно вредне културно-историјске споменике, археолошка 

налазишта, садржаје везане за живот и обичаје народа, народну архитектуру и 

оригиналне типове насеља, фолклор, манифестације и др. Друштвени услови као и 

природни услови веома важни за развој туризма у Србији.  

На просторима савремене Србије, налази се права ризница културних 

вредности, које се разликују по својој уметничкој, историјској и цивилизацијској 

припадности. Од праисторије бурна историјска збивања оставила су изузетно вредну 

структуру културно-историјског наслеђа. Најстарије цивилизације потичу из 

мезолита и млађег неолита и то су археолошка налазишта Лепенски вир (6500-5500 

г.п.н.е.), Винча (5500-3500 г.п.н.е.), Старчево и Гомолава. Међу најстаријим војним 

утврђењима је Виминацијум код Пожаревца на Дунаву. Из периода владавине 

Римљана, као најстарији римски град на територији Србије, је Сирмијум, код Сремске 

Митровице. Остала места богате римске заоставштине су Медијана код Ниша, 

Гамзиград код Зајечара, Сингидунум или данашњи Београд, Царичин град код 

Лесковца и др. Изузетно вредна културна добра су и средњовековни градови и 

утврђења Петроварадин, Калемегдан, Голубац, стара језгра градова Новог Сада, Ниша, 

Крушевца, Сремски Карловци и други.  

Слика 1.9.Археолошко налазиште Лепенски вир; Слика 1.10. Калемегдан; 

 
Извор 1.9.: www.novosti.rs; Извор 1.10.: http:rs.n1info.com 

Споменици средњевековне српске архитектуре настали су од почетка 9. до 

краја 12. века. У овом периоду подигнуто је више стотина манастира и цркава као 

сакралних споменика. Велики број је до данас сачувано, у првобитном или нешто 

измењеном издању. Међу њима посебно место заузимају споменици Рашке и Моравске 

школе као и споменици поствизантијске уметности.  

Уметност Рашке школе је достигла врхунац у време економског и политичког 

успона државе Немањића у 13. веку. Највећу вредност ове школе представља фреско 
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сликарство које се налази на зидинама најлепших српских манастира. Многи од њих су 

сврстани у ред посебно значајних споменичких вредности у свету и стављени под 

заштиту UNESCO-a. Управо ови манастири привлаче највеће интересоање туриста. То 

су манастир Студеница која представља гробну цркву Стефана Немање (1196.год.) и 

црква посвећена Светом Николи, Сопоћани, задужбина Краља Уроша из 13. века, 

Ђурђеви Ступови, Немањин заветни манастир (1968.год.), Стари Рас, остаци 

Немањине престонице, и Средњовековни споменици на Косову и Метохији (Дечани, 

Грачаница, Пећка патријаршија и др.).  

Моравска школа у поређењу са осталим школама има највише оригиналног 

израза, а посебно стилско обележје представља декоративна камена пластика која 

украшава прозоре, портале и др. Највреднији представници ове школе су манастир 

Манасија, манастир Раваница и манастир Љубостиња. 

Поствизантијска уметност је стваралаштво српске православне цркве у време 

владавине турака. Представници ове школе су Ајдановац код Прокупља, Поганово код 

Пирота, комплекс Фрушкогорских манастира (Хопово, Крушедол, Беочин, Врдник и 

др.) и група Овчарско-кабларских манастира. 

Богата културно-историјска баштина Србије може бити приказана туристима у 

музејима и галеријама, у виду збирки уметничких дела или предмета. Највише их има 

у Београду (народни музеј, музеј савремене уметности, етнографски музеј, музеј српске 

православне цркве). Један од врста музеја под отвореним небом су етно паркови који 

представљају прворазредне туристичке атракције. Познати етно парк је Сирогојно, са 

музејем Старо село. 

Значајан културни потенцијал за развој туризма у Србији представљају и 

традиција и етно-социјалне особености. У Србији постоји велики број крајева или 

регија које карактерише социјалним специфичностима. Као такве оне могу бити 

атрактивне за туристичко упознавање. Овде можемо истаћи значај национално 

хетерогене Војводине, где су присутне различите туристичке понуде у зависности од 

становништва које на том подручју или месту живи. Управо та национална 

разноврсност насеља обогаћује туристичку понуду. Облици активирања и приказивања 

етно-социјалних мотива су различити, фолклор народне ношње, песме и игре које се 

најбоље представљају на смотрама и фестивалима (Вуков сабор у Тршићу, сабор 

трубача у Гучи, смотра фолклора у Лесковцу). 

Туристичка кретања могу бити покренута манифестационим мотивима у форми 

туристичких манифестација. Туристичке манифестације имају све важније место у 

туристичкој понуди Србије. Оне могу бити различитог садржаја: спортске, забавне, 

приредбе, културне, политичке и др. Неке од најважнијих манифестација које се 

одржавају у Србији су: „Фест“ у Београду, „Exit“ у Новом Саду, „Филмски сусрети“ у 

Нишу, „Мермер и звуци“ у Аранђеловцу. Када говоримо о манифестационим мотивима 

морамо истаћи и велики значај конгресног туризма, који се последњих година почео 

интензивно развијати. Европске дестинације држе лидерску позицију као најчешћа 

места одржавања конгреса, семинара, конференција и сличних скупова (нпр. од 4 

конгреса у свету, 3 се одржи у европи). Организовани развој конгресног туризма у 

нашој земљи почео је изградњом „Сава центра“ у Београду 1977. године. Касније 

одржавање конгреса и других скупова почело се ширити и на друге градске туристичке 
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центре Србије (Ниш, Нови сад, Врњачка бања). Учесници конгресног туризма постају 

све значајнији сегмент туристичке популације, нарочито због знатно веће потрошње у 

односу на друге учеснике туристичких кретања.  

 

1.3. Циљеви и правци развоја туризма у Србији 

„Србија, и поред тога што је изгубила корак на путу развоја савременог 

иностраног туризма и тиме запоставила праве вредности свог географског положаја и 

његових бројних функција и предности, добро вођеном туристичком политиком се 

може вратити на прави пут.“2 Циљеви, средства, временски просторни обухват за 

опште планирање туризма, у највећој мери се односи и на просторно планирање 

туризма, које се јавља као средство за остварење циљева и задатака опште туристичке 

политике и планирања. 

Србија као земља чија се туристичка понуда на глобалном тржишту још увек 

није истакла, треба да се управља основним циљевима будућег развоја туризма. 

Остваривањем тих циљева српски туризам ће се несумњиво боље позиционирати међу 

конкуренцијом. Како би дошло до развоја туризма, неопходно је да државна политика 

подстиче развој позитивног имиџа на светском тржишту, да обезбеди заштиту 

културног наслеђа и природних добара као ресурс за развој туризма, да побољша 

квалитет живота становништва и др. 

У претходном периоду са развојем масовног туризма доминирали су циљеви 

који су имали квантитативни карактер, тј. били су усмерени ка привлачењу што већег 

броја домаћих и међународних туриста. За разлику од овог периода, у савременим 

условима развоја туризма, акценат је на квалитативном аспекту. При томе, претходни 

циљеви остају и допуњују се новим, који наглашавају потребу очувања животне 

средине, уз задовољавање различитих потреба туризма. 

Кроз одговарајуће стратегије, дефинисање циљева и праваца развоја туризма је 

неопходно, како би се оне кроз сарадњу свих актера у туризму имплементирале у 

туристичкој пракси. Према Стратегији развоја Републике Србије за период од 2016. до 

2025. год., основна студија треба да садржи анализу постојећег стања и досадашњег 

степена развоја туризма, анализу предности и недостатака туризма, упоредну анализу 

туризма конкурентских земаља, циљеве развоја туризма, избор приоритетних 

туристичких дестинација и производа, анализу утицаја туризма на културно наслеђе и 

природна добра као и предлог политике развоја туризма. Као приоритетни циљеви, 

садржани у Стратегији развоја туризма треба истаћи:  

1) Подстицање природног раста и развоја, кроз отварање нових радних 

места и запошљавање становништва у руралним и недовољно развијеним 

подручјима; 

                                                 
2Видоје Стефановић, Живорад Глигоријевић, екононика туризма, Ниш, 2016., 331 стр. 
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2) Правилно дефинисање туристичких производа и њихово усаглашавање 

са међународним стандардима квалитета, који би се својом 

атрактивношћу издвајали од других туристичких производ; 

3) Креирање позитивне слике о држави уз одговарајући маркетинг и 

промоцију највећих вредности; 

4) Развој туризма у складу са заштитом животне средине и без нарушавања 

квалитета туристичких ресурса, како би се они искористили и за будући 

развој; 

5) Заштита потрошача обезбеђењем туристичке понуде у складу са 

европским и светским стандардима квалитета. 

Будући развој туризма у Србији требало би да обухвати широк спектар 

различитих циљева. У сфери организације, уређења, заштите и коришћења туристичког 

простора, утврђени су општи и посебни циљеви. Општи циљеви су: 

- валоризација природних и створених потенцијала туристичке понуде за 

инострани и домаћи туризам; 

- организовање, уређивање и коришћење туристичких простора уз примену 

критеријума и стандарда заштите животне средине; 

- укључивање потенцијала природних, антропогених, културно-историјских и 

других вредности у развоју туризма; 

- развој туристичких подручја са неповољним могућностима ради већег 

степена искоришћености капацитета туристичке понуде. 

Посебни циљеви развоја туризма туристичког уређења простора обухватају:  

- комплетирање постојеће туристичке понуде и интензивирање њеног 

коришћења; 

- унапређење услова за дневну, викенд и празничну рекреацију градског 

становништва и становништва у непосредним градским окружењима; 

- стимулисање социјалне функције туризма. 

Поред ових, свака земља може поставити циљеве који су прилагођени условима 

са којима она располаже. Као релативно нова туристичка дестинација, Србија својим 

геостратешким положајем, великим хидрографским богатством, прелепим бањама и 

планинама, културно-историјским споменицима и археолошким налазиштима 

испуњава услове за боље позиционирање у светској туристичкој понуди.  

Применом различитих мера и подстицаја држава игра главну улогу у остварењу 

већине циљева. Првенствено, треба да обезбеди потребне инвестиције за изградњу и 

побољшање инфраструктуре, на пружање повољних кредита и других бенефиција као 
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помоћ и подршка развоја туризма. Потпуно задовољење претходних циљева захтева 

велики труд и напор свих учесника туристичке привреде. Позитивне резултате може 

дати једино њихово координирано и синхронизовано деловање. Неопходно је, пре 

свега правилно представити Србију као туристичку дестинацију која привлачи туристе 

из различитих крајева, да пре посете њу него другу туристичку дестинацију. У том 

смислу треба водити рачуна о сваком појединачном елементу која чини туристичку 

дестинацију. Сваки од ових елемената треба да буде усклађен. Елементи туристичке 

дестинације су атрактивност, услови за боравак и услуге, приступачност, цене, људски 

ресурси, имиџ и др. Као добар показатељ дефинисаности тих елемената је број туриста.  

Као што је већ поменуто Србија поседује различите природне атрактивности, 

друштвене погодности, као и смештајне, превозне и друге капацитете потребне за 

развој туризма. Због тога постоји добра основа за даље унапређење бројних видова 

туризма. У зависности од мотива туристичких кретања било да су то туристички 

боравак или обављање неких пословних активности постоји неколико видова туризма: 

1. туризам великих градова, у које спадају пословни, конгресни, 

манифестациони и други видови туризма; 

2. планински туризам, који поред одмора пружа и разноврсне спортско-

рекреативне и друге активности током целе године; 

3. бањски туризам, вид туризма са најдужом традицијом у Србији, захваљујући 

бројним термалним и термоминералним изворима, који пружају природни потенцијал 

за развој здравственог и рекреативног туризма; 

4. транзитни туризам, који је такође развијен захваљујући добрим географско-

саобраћајним положајем Србије и обимним транзитним кретањима у више праваца; 

5. туризам на Дунаву, као саставни део наутичког туризма Србије, са својим 

природним и антропогеним туристичким вредностима; 

6. туризам за посебно интересовање, који обухвата више видова туризма у 

зависности од одговарајуће тражње: сеоски туризам, ловни туризам, интересовања за 

археологију, културу, спорт, уметност. 

Са развојем ових видова туризма у Србији доћи ће до повећања конкурентности 

Републике Србије као туристичке земље као и њених појединачних подручја. 

Између различитих видова туризма постоји висок степен корелације на датом 

простору и они су ретко изоловани. Чест је случај да дестинације укључују највећи 

број или чак све наведене видове туризма. Могућност развоја наведених видова 

туризма даје добру основу за повећање туристичког промета. Србија може да обликује 

и понуди различите туристичке производе и то: градски одмори, кружна путовања, 

наутика, рурални туризам, здравствени туризам, планине и језера, специјални интереси 

и др. Значај ових производа на светском нивоу карактерише константан и веома велики 

обим тражње, динамична стопа раста тражње и велика потрошња по дану боравка. 

Међутим, посматрани видови туризма не могу се истом динамиком развити у свим 

туристичким дестинацијама.  
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2. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ГРАДОВА У СРБИЈИ 

2.1. Град Ниш 

2.1.1. Природне вредности 

Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. Налази се у Нишкој 

котлини уз ушће Нишаве у Јужну Мораву. Ниш заузима повољан саобраћајно-

географски положај што проистиче из његовог положаја на Балканском полуострву. 

Основни подстицајни услови развоја Ниша дати су повољним интеррегионалним али и 

регионалним положајем, па Ниш представља макрорегионални и регионални центар. 

Ниш је административни центар нишавског округа и регионални центар Југоисточне 

Србије.  

Слика 2.1. Панорама Ниша 

 
Извор 2.1.: www.lavacanza.in 

2.1.1.1. Рељеф 

Ниш је смештен у Нишкој котлини, коју карактеришу различити 

геоморфолошки облици. Ови облици настали су тектонским и ерозивним процесима. У 

градском подручју Ниша, опште црте рељефа представљене су равничарским и 

брдовитим теренима. Равничарски терени обухватају најниже делове са леве стране 

Нишаве од њеног изласка из Сићевачке клисуре до насеља Ледена стена, и са десне од 

Београд мале и Медошевца све до њеног ушћа, као и сектора поред Мораве, од Новог 

села до Суповачког теснаца. Целокупан овај простор континуирано али незнатно пада 

са 207 на 173 m и то на дужини од око 30 km. Брдовити терени достижу висину и до 

477 m са северне и 407 m са јужне стране, приближавају се почетним вредностима 

ниских планина, док су остала узвишења између 300 и 400 m. 

Прелаз између равничарских и брдовитих терена је претежно благ и неосетан, 

нарочито са десне стране Нишаве на шта су утицали углавном геолошки слабо 

консолидовани слојеви и флувиоденудациони процеси. Последњи процеси су 

допринели рашчлањавању овог подручја формирањем разноврсних и специфичних 

геоморфолошких облика. Њих чине јаруге, суходолице, речне долине и терасе 

распрострањене на скоро свим висинама. Јаруге су заступљене на Детљаку, Грацу, 

Камари и Горици. Овде се налазе суходолице где се по изражајности истичу Суви До, 
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Кованлучка, Коритничка и др. Најшире и најдубље долине су поред Нишаве и Јужне 

Мораве док мање и уже проточне долине изграђују Кутинска, Габровачка, 

Радостинска, Малчанска и друге реке. Оне су усекле преко 12 терасних нивоа поређане 

између 460-450 m. и 206-178 m. Сам град је подигнут на висинама од 345 до 333 m. 

Средња надморска висина је 200 m. Највиша тачка је Трем, на Сувој планини (1810 m 

н.в.), а најнижа тачка низводно од ушћа Нишаве у Мораву код места Трупале. (173 m 

н.в.). 

Нишка котлина 

Вишефазним тектонским процесима убирања, раседања и разламања, дошло је 

до стварања Нишке котлине, која лежи између шест планинских, односно четири 

морфотектонске јединице. То су Селичевица и Попова глава, Сува планина и Калафат, 

Сврљишке планине и Мали Јастребац.  

У првим фазама настао је Мали Јастребац, ниска планина која је са истока 

ограничена Јужном Моравом, са севера реком Турије и са запада Клисурском реком и 

превојем Грепца. На јужној страни налазе се стрми одсеци који се издижу изнад 

Суповца, Сечанице и Азбеснице. Највиша тачка је Купињак (948 m). 

Селичевица и Попова глава припадају Родопској маси, а пружају се од 

Ј.Мораве на југозападу, до реке Кутине на североистоку, од града Ниша на северу, до 

села Малошишта на југу. Највиши врхови су Мала Ибровица и Велика тумба (903 m). 

Сува планина и Калафат пружају се источно од моравско-заплањске 

дислокације и припадају унутрашњем кречњачком појасу источне Србије. Стари назив 

за Суву планину је Куновица, а због само два извора на oko 50 km2, данас носи име 

Сува. Простире се на дужини од 37 km, са највишим врхом Големи врх или Трем (1810 

m), У рељефу Суве планине истичу се шкрапе, вртаче и увале које се налазе у крашкој 

заравни Валожје. 

Слика 2.2. Сува планина 

 
Извор:www.trekking-serbia.com 

На ободу Нишке котлине налазе се Сврљишке планине, које припадају 

Источној зони младих веначних планина. На северу се простиру до Сврљишког 

Тимока, на југу до Нишаве. Познати извори су Белојинска корита, Бакала, Звонарац и 

други, а врела Преконошко, Крупачко, Округличко, Белојинско и Црнољевачко. 

У морфотектонском склопу макрорељефа Нишке котлине, истичу се и локални 

басени (јелашнички, студенски и светојовански) и клисуре, које их повезују. Овде је 
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неопходно истаћи  јединствену Сићевачку клисуру. Ова јединствена пробојница 

Нишаве дуга 17 km, урезана је у Куновичкој порши између Суве планине на југу и 

Сврљишких планина на северу. Јелашничка клисура је такође једна од 

најмаркантнијих рељефних облика, а пружа се уз цео ток Јелашничке реке на дужини 

од 2 km.  Од других клисура можемо поменути и Првокутинску и Крављанско-

миљовчку клисуру.  

Од осталих изразитих облика у рељефу Нишке котлине можемо поменути и 

Церјанску пећину. Она се налази на 14 km удаљености од Ниша, код села Церје, по 

којем је добила назив. Улаз јој је на надморској висини од 515 m и представља понор 

речице Провалија, која поново извире на Крављанском врелу, 2,8 km северозападно. У 

својим подземним дворанама, чија укупна дужина канала износи 6025 m, налази се 

богатство сталактита, сталагмита, камене завесе, стубови и друге врсте пећинског 

накита. 

2.1.1.2. Клима 

Основне климатске карактеристике града Ниша носе обележје умерено-

континенталне климе. Поднебље Ниша припада мезотермалних, умерено топлих 

климата са израженим степеном континеталности. Континентални утицај допире са 

севера, из Влашке и Панонске низије, кроз Поморавље и долином Тимока. Међутим, да 

би се потпуно окарактерисале климатске промене у Нишу, као и у Нишкој котлини, 

неопходно је најпре истаћи годишње колебање температуре и то да на њега има велики 

утицај континенталност и конфигурација терена на којем се метеоролошка станица 

налази. Климатски елементи у Нишу се осматрају у метеоролошкој станици која је 

смештена у Твђави, на 43°19`34`` с.г.ш. и 21°54`06`` и.г.д., на надморској висини од 

202 m, где је она заштићена од извесних струјања ваздушних маса.  

Према најновијим истраживањима, клима Ниша је сагледана не само у 

регионалним већ и интеррегионалним размерама, у оквиру читаве долине Велике и 

Јужне Мораве. Мерењима је утврђено да су овде највећа годишња колебања средњих 

месечних температура, а годишња амплитуда износи 65,2°С.  

Температура ваздуха су под утицајем континенталног ваздуха који продире са 

севера, из Панонске и Влашке низије, долином Мораве и Тимока. Лета су топла, а зиме 

снеговите. Појава највиших и најнижих температура ваздуха није увек везана за јул и 

јануар.  

Табела 2.1. Просечне месечне температуре ваздуха за период од 2008-2017.године (⁰C) 

Јан. Феб, Март Апр, Мај Јун Јул Авг, Сеп, Окт. Нов. Дец. Год. 

0.6 4.3 9 12.4 16.9 21.7 23.3 23.6 18.6 12.2 7.4 3.7 12.8 
Избор: Републички хидрометеоролошки завод 

У осматраном периоду просечна годишња температура ваздухаизноси 12.8⁰C. 

Највише месечне температуре измерене су у jулу и августу, а најниже у децембру и 

јануару. Максимална температура ваздуха забележена је у августу 2017.год. и износила 

је 40.7⁰C, док је минимална забележена у јануару исте године и износила је -19⁰C. 

Падавине на територији града Ниша највише се излуче у току пролећа (април, 

мај), док најмање кише падне у току зиме (децембар, јануар). Просечна годишња 
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количина падавина за осматрани период од 2008.-2017. год. је 647.5mm. Највећа 

количина падавина је забележена 2014.год. у износу од 950.2mm.  

Инсолација је један од најважнијих параметара који утичу на дужину трајања 

туристичке сезоне. Просечна инсолација за осматрани период, износи 1982.5 сати. 

Насупрот инсолацији, стоји облачност. Изражена у десетинама, просечна инсолација је 

у Нишу, у осматраном периоду, износила је 5.2. 

Просечна релативна влажност ваздуха у осматраном периоду износила је 

68,6%, док просечни ваздишни притисак износи 1018 mb. 

Ветрови у Нишу дувају из северозападног, североисточног и источног правца. 

Северозападни ветар је учесталији у јулу, а најређи у октобру. Најизразити је ветар 

који долази са истока – Кошава, који допире преко долине Тимока и Нишаве.   

2.1.1.3. Хидрографија 

Имајући у виду годишње количине падавина и заступљеност 

водонепропустљивих стена, можемо рећи да је територија града Ниша богата 

површинским и подземним воденим токовима.  

Нишава је највећа река која протиче кроз Ниш. Настаје од Гинске реке и 

Брбнице у Бугарској. Кроз Србију, од границе са Бугарском до ушћа у Јужну Мораву, 

тече на укупној дужини од 151 km. Нишава је највећа и водом најбогатија притока 

Јужне Мораве. Термички режим Нишаве зависи од низа фактора. Топлија је у јесен 

него у пролеће. Максимална температура воде достиже 25,1°С у току лета, док су 

минималне у децембру и јануару. Лед се јавља ретко, само при изузетно ниским 

температурама. 

Купалишна рекреација на води Нишаве је онемогућена услед отпадних вода које 

се у њу уливају од многобројних загађивача. Нишава до Пирота припада II класи, 

између Пирота и Ниша III класи, а низводно од Ниша IV класи.3 

Већина притока Нишаве су сушице. Од већих река чији ток протиче кроз сам 

град, можемо поменути Габровачку реку. Извире на падинама Селичевице, дуга је 9km. 

протиче кроз нишко насеље Трошарина и улива се у Нишаву низводно од моста који 

спаја насеље Дуваниште и Дурлан. У току лета је мали проток воде, док је у току 

пролећа и зими због већих количина падавина надолази и плави делове насеља 

Габровца, по којем је добила име. 

 

 

 

                                                 

3 Гавриловић Љ., Дукић Д. (2002); Реке Србије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
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Слика 2.3. Нишава; Слика 2.4. Нишка бања; 

 
Извор 2.3.:www.juznasrbija.info;Извор 2.4.: zooxy1.wordpress.com 

На територији града Ниша, у рејону Нишке бање, налазе се најзначајније 

термалне воде. Термоминералне воде Нишке бање извиру под висом Коритњак, 

крајњем западном огранку Суве планине. Најиздашнији извори су терме Сува бања и 

Главно врело, а повремени су Мало грло и Авуз (Школска чесма). Температуре воде у 

Главном врелу је 39°С, а Суве бање од 36-16°С. Ова два извора чине термални ток 

дужине 80m, на коме је испред хотела „Радон“, на одсеку бигрене терасе, уређен 

водопад. Испитивањима је, почетком 20. века, утвђено да је топла вода Нишке бање 

минерална, али балнеолошка вредност утврђена је 1911. године, када је утвршено да је 

минерална вода и радиоактивна. Тврдоћа воде је 5.0 pH вредност 7.4, а минерализација 

0.37 gr/l. 

Термоминералне и радиоактивне воде Нишке бање, као и радиоактивни гасови у 

тлу, су компоненте природног терапијског и хидротерапијског поденцијала. Вода се 

користе за пиће, купање, инхалацију и др. и имају одређена физиолошка и терапијска 

дејства. У Заводу за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних 

болесника, користе се савремене методе лечења реуматских болести, 

кардиоваскуларних болести и локомоторног апарата. Због прелепе природе, чистог 

ваздуха, пријатног амбијента Нишка бања има седативно и стимулативно дејство на 

организам човека. Ове карактеристике бање дају повољне услове за развој различитих 

видова туризма, који нажалост, још увек нису развијени у Нишкој бањи. Изузетно 

повољан саобраћајно-географски положај, додатно доприноси развоју бањског 

туризма. 

2.1.1.4. Биљни и животињски свет 

У погледу састава и размештаја вегетације и тла, подручје Ниша је воћарски, 

виноградарски и житнородни рејон. Овде се налази преко 1400 врста папрањача и 

цветница, а слабије су изражене маховине и све ниже биљке. Овде се налазе ендемичне 

и реликтне врсте Ramondanathaliae (Наталијина рамонда, колачић или цвет феникс), 

која је откривена у околини Ниша1884. године. Биљку је открио доктор Сава Петровић, 

дворски лекар краља Милана Обреновића, Заједно са Панчићем, описао је ову биљку и 

дао јој име по краљици Наталији. 

У брдовитим и планинским пределима доминира шумска вегетација, међу 

којима има највише крашког граба, белог граба, јасена, цера, храста и др. У околини 

Ниша налазе се шуме цера са грабићем и медунца са грабићем, које се битно разликују 

од осталих шума у нашим крајевима. На највећим висинама доминирају ливадско-

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1884
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пашњачка вегетација, са одликама субмедитеранске и степске климе. Од култура се 

узгајају јабуке, крушке, шљиве, вишње и др. Такоше су заступљене различите врсте 

пољопривредних култура.  

Територија Ниша је уникатни предео и подручје укрштања раличитих клима, 

разноврсних геолошких слојева и тена и обиње геоморфолошких одлика и 

орохидрографске разуђености. Бројни народи и цивилизације су оставили трагове 

културе, од палеолита. Због тога је ова територија изузетан фаунистички мозаик. 

Један од најбитнијих облика су терцијарни ендемити који се налазе у 

пећинским системима у околини Ниша: нижи рачић из пећине Сићевачке клисуре, 

изопода и стонога из Преконошке пећине и др. Посредно или непоредно човек је 

кривац за нестанак животиња које су овде некада живеле: мамут, рис, бизон, дивокоза, 

орао брадан, а пред уништењем су и јазавац, пастрмка, видра, речни рак, барска 

корњача, бели орао, бумбар, вела рода и др.  

Поред гајења домаћих животиња, човек је доселио и нове животиње, па тако у 

средњем веку фазана и гугутку, а у новије време кромпирову златицу, калифорнијку 

пастрмку и др. Од других животиња у околини Ниша живе има зечева, дивљих свиња, 

сове и др. Од рибљег света заступљене су и балканска поточна пастрмка, штука, клен, 

скобаљ, гргеч, кркуша, вештачким порибљавањем су настањени шаран, деверика и 

караш. Из године у годину рибни фонд Ниша је све сиромашнији. 

 

2.1.2. Положај као туристичко-географска вредност 

2.1.2.1. Географски положај 

Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. Административни је центар 

Нишавског округа и регионални центар југоисточне Србије. Трећи је по величини град 

у Србији, са око 260.000 становника. У ширем округу живи око 400.000 становника. 

Подручје општине Ниш захвата површину од 596.71 km2. Лежи на реци Нишави, 

недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву, на 43°19` сгш и 21°54` игд. 

Географски положај Ниша је учинио га је стратешки важним и тиме 

примамљивим за многе освајаче. Ниш је био административни, војни и трговински 

центар разних држава и царстава током своје дуге историје.  

2.1.2.2. Саобраћајни положај 

Ниш се налази се на раскрсници навжнијих балканских и европских 

саобраћајних праваца. Он је саобраћајни чвор европских путних и железничких 

праваца, а са аеродромом повезан је са готово свим деловима света. Кроз Ниш пролази 

магистрални правац Е75 који води са севера преко Београда, долине Мораве, и рачва се 

у два правца, ка Солуну и Атини, долином Вардара, и ка Софији, Истанбулу и даље ка 

Бликом Истоку. У Нишу се одвајају и путеви према северозападу, ка Зајечару, Кладову 

и даље ка Румунији, и према југозаду, преко долине Западне Мораве и даље ка 

Јадранском мору. 
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Сви ови путеви су били познати још од најстаријих времена, као правци 

кретања народа, робе и трговаца, као и војника у ратним походима. У периоду Рима и 

Византије, путеви који су пролазили преко територије Ниша били су познати под 

именом „ViaMilitaris“, а у средњевековном периоду и у периоду владавине Турака као 

„Царски друм“. Данас, управо ови путеви представљају главне магистралне правце 

који повезују Европу са Балканом и Малом Азијом,као и Црноморско подручје са 

Медитераном.  

У току је изградња аутопута Ниш – Софија, који ће несумњиво допринети 

побољшању транзитног и иностраног туризма Ниша, али и Нишке бање. Велики значај 

има и аеродром „Цар Константин“ који је активиран поново након рекострукције 2003. 

године. То ће допринети повећању доступности простора и јачању туристичког 

промета у Нишу и у целој југоисточној Србији. 

Слика 2.5. Значајне саобраћајни правци и планинске јединице Нишке котлине 

 
Извор: sr.wikipedia.org 

 

2.1.2.3. Туристички положај 

Захваљујући свом изузетно повољном географском и саобраћајном положају 

Ниш има добар туристички положај. На просторима Ниша, као једном од најстаријих 

градова овог дела Европе, одувек су постојали неки видови туризма. Данас је овај град 

савремени туристички центар са обиљем туристичких атракција и туристичких понуда. 

Туристички полозај Ниша доприноси развоју иностраног туризма на основу 

саобраћајне повезаности са већим градским и туристичким центрима у Србији. 

Посебан значај има њена повезаност са Београдом, преко кога је повезана са 

најзначајнијим градским центрима у Европи. Ниш је удаљен од Београда 238 km. 

Највећи значај за инострани туризам Ниша и региона има такозвани Југоисточни 

туристички правац који од средње Европе води ка југоистоку Европе. Овај путни 

правац се рачна у три правца од којих су за Србију важна два: први који води до 

источних Алпа, долином Саве ка Београду, и други, који повезује горње Подунавље 

(Беч, Будимпешта, Суботица) такође са Београдом. С обзиром да се ова два пута 

спајају у Београду, а затим рачвају у Нишу, можемо рећи да поменуте саобраћанице 

имају велики значај за развој транзитног и иностраног туризма.  
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У односу на главне дисперзивне регије, можемо закључити да је положај Ниша 

одличан. Од највећих дисперзивних регија у Србији, Београда и Војводине, Ниш је 

удаљен до 4 сата вожње аутомобилом. Од значаја су и други мањи дисперзивни центри 

Лесковац, Врање, Пирот и др. 

 

2.1.3. Антропогене вредности  

Ниш са својом околином је веома богат културно-историјским знаменитостима 

које су оставили за собом бројни народи који су на овим просторима боравили. Ове 

атропогене вредности од великог су значаја у туристичкој понуди града, јер управо оне 

одражавају слику Ниша од најстаријих времена па до данас. За Ниш, најзначајнији су 

споменици и локалитети: Медијана, Ћеле кула, Тврђава и Бубањ. 

Медијана је археолошко налазиште које се налази на путу између Ниша и 

Нишке бање. Изграђена је у 4. веку, за време владавине Константина Великог, као 

летњиковац римских владара. На 40 ha уређених паркова и шума простирала се царска 

вила од 6 km2, са раскошним мозаицима и фрескама, украшеним стубовима, са термама 

и житницама и системима водоснабдевања. До 5. века Медијана је била велепна 

резиденција, када Хуни, рушећи све пред собом, уништавају и Медијану. Археолошка 

истраживања Медијане одпочела су пре око 80 година. Данас, туристи могу да виде 

остатке виле, занатског центра, житнице, терме, као и вилу са перистилом која је 

препознатљива по подним мозаицима.  

Слика 2.6., 2.7.: Археолошко налазиште Медијана  

 
Извори: www.tripadvisor.rs, visitnis.com 

 

Ћеле кула је јединствени споменик из Првог српског устанка. Представљен је 

кулом изграђеном од лобања српских војника погинулих у бици на Чегру 1809. године, 

у знак омазде тадашње Турске власти у Србији. Процењује се да је у овој бици 

погинуло око 6000 Турака. По наредби нишког паше, изграђена кула од камена и у њу 

утиснуте лобање погинулих српских војника, као опомена онима који подижу буну. 

Кулу су сачињавале 952 лобање у 56 редова. Без обзира на претње паше, Срби су 

скидали лобање и сахрањивали их. Како би се сачували остаци овог споменика, 

направљен је кров 1877. године, а 1892. године је изграђена и капела. Међутим, до 

данас је сачувано само 56 лобања, међу којима је у посебном делу лобања Стевана 

Синђелића. Испред улаза се налази и његова биста. 
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Слика 2.8., 2.9.: Музеј Ћеле кула  

 
Извор: www.skyscrapercity.com, www.flickr.com 

Чегар представља споменик подигнут на истоименом брду, у близини Ниша, 

где се одиграла чувена битка из Првог српског устанка. Споменик је подигнут у знак 

сећања на пале војнике и њиховог команданта Стевана Синђелића. Откривен је 21. јуна 

1878. године, шест месеци након ослобођења од Турака, и представља први споменик 

изграђен у ослобођеном Нишу. Простор око споменика представља једну од омиљених 

излетишта Нишлија са кога се пружа прелеп поглед на град Ниш. 

Нишка тврђава је смештена у центру Нипа, на десној обали Нишаве. 

Представља једну од највећих тврђава у нашој земљи. Археолошким испитивањима је 

утвђено да је она саграђена још у византијском периоду, а данашњи изглед добила је 

1723. године од стране Турака. Тврђава је законом заштићена и припада групи 

прворазредних културно-историјских споменика. Захвата површину од 22 ha и 

посетиоци могу видети остатке бурне нишке историје. Овде се налази збирка 

споменика Лапидаријум из периода од 1. до 4. века, Хамам, Бали бегова џамија, 

споменик кнезу Милану Обреновићу и споменик ослободиоцима Ниша као и зграда 

историјског архива. 

Спомен парк Бубањ је меморијални комплекс који се налази у југозападном 

делу Ниша. Споменик је подигнут у знак сећања на 10.000 родољуба који су доведени 

из логора Црвени крст и овде стрељани. Симбол парка представљају три песнице које 

представљају отпор народа према Немачким освајачима. Дело је вајара Ивана 

Саболића. Данас, Бубањ представља једно од посећенијих излетишта у Нишу. 

Слика 2.10. Нишка тврђава; Слика 2.11. Спомен парк Бубањ; 

 
Извор 2.10.: visitnis.com; Извор2.11.: visitnis.com 

Ниш је град богате историје и традиције и нуди страним и домаћим гостима 

прегршт садржаја забавног карактера. Од бројних манифестација које се одржавају у 

овом граду издвајамо неколико најзначајнијих. 
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Nišville je међународни џез фестивал који се одржава у другој половини августа. 

Посетиоци овог фестивала имају прилику да слушају великане џез музике, али и оне 

који негују фузију џез музике са другим музичком правцима. 

Филмски сусрети  је фестивал српског глумачког остварења који се такође 

одржава у другој половини августа почевши од 1966. године. Као најпосећенији 

фестивал овог типа у Србији који се одржава у биоскопу под отвореним небом у 

амфитеатру нишке Тврђаве, одувек је привлачио пажњу. Још увек се говори о посети 

глумачког пара Ричарда Бартона и Елизабет Тејлор. Ниш симболично предаје кључеве 

града глумцима и на тај начин постаје „град глумаца“. 

Дани Светог цара Константина и царице Јелене одржавају се од 1. до 5. јуна 

сваке године. Кроз различите спортске, научне и културне догађаје величају се једни 

од најзнаменитијих рођених Нишлија, цара Константина Великог и његову мајку 

царицу Јелену. 

Међународне хорске свечаности одржавају се у Јулу сваке друге године. У току 

ове свечаности велики број домаћих и страних хорова такмиче се у хорском певању. 

Прва свечаност одржана је 1966. године. Од осталих манифестација од већег значаја су 

и Дани бурека, Nišomnia, Nimusи  и др. 

 

2.1.4. Kарактеристике туристичког промета града Ниша 

 

Туристички промет као незаобилазна компонента развоја туризма, даје нам 

податке о кретањима туриста (њиховом броју и броју њихових ноћења) на неком 

подручју. Он је  збирни показатељ обима, динамике и стуруктуре туристичких 

кретања. 

Град Ниш је туристичко место са око 300.000 ноћења годишње, што чини око 

4% учешћа у укупном броју ноћења Србије. Међутим, за реалну оцену туристичког 

промета неопходно је узети у обзир разлику у структури туристичког промета који се 

оствари у Нишкој бањи, као бањског лечилишта, и остатку града Ниша, који покрива 

територију четири општине (Медијана, Палилула, Црвени крст и Панталеј). Подаци 

које смо користили у табели 2.2. су подаци за територију града Ниша. 
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Табела 2.2. Туристи и ноћења туриста од 2008. до 2014. године* 

Година 
Туристи Ноћења туриста 

Просечан број 

ноћења туриста 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2008 57227 30547 87774 276436 49816 326252 4.8 1.6 

2009 51112 34840 85952 259247 50166 309413 5.1 1.4 

2010 51368 36811 88179 254834 54824 309858 5.0 1.5 

2011 52861 36091 88952 244906 50334 295240 4.6 1.4 

2012 45986 31796 77782 235505 51252 286757 5.1 1.6 

2013 32989 30061 63050 72827 49682 122509 2.2 1.7 

2014 31297 37391 69688 71714 58532 130246 2.3 1.6 
Извор: www.stat.gov.rs 

*Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења са бројем туриста. Пошто се туриста 

региструје у сваком месту где борави, у случају промене места долази  до његовог  поновног 

исказивања, односно дуплирања. Стога је вероватно и просечан број ноћења туриста израчунат на овај 

начин мањи од стварног. 

Анализирајући табелу, можемо закључити да је туристички промет у Нишу у 

периоду од 2008. до 2014. године је имао негативну динамику. Највећи број туриста 

забележен је 2011. године, где су у структури доминирали домаћи туристи са 52.861, 

док је страних било 36.091. Међутим, у току ове године није забележен највећи број 

ноћења. Највећи број ноћења туриста забележен је 2008. године (326.252), где су такође 

били доминантни домаћи туристи око 83% учешћа. У периоду од 2011. до 2014. године 

забележен је укупан пад броја туриста и њихових ноћења. Интересантно је да је овај 

пад забележен код домаћих туриста, док је пад код страних туриста био незнатан. Број 

домаћих туриста у периоду од 2008. до 2014. године се смањио за скоро 50%, а број 

њихових ноћења за око 75%. Слична ситуација је и са просечним бројем ноћења.  

Раст туристичког промета у Нишу почео је од 2015. године и од тада је 

забележен позитиван раст. У табели 2.3. је приказан пораст туристичког промета од 

2013. до 2016. године, односно ток раста сваке наредне године у односу на предходну, 

почевши од 2013. године.  

Табела 2.3. Раст туристичког промета од 2013. до 2016 

 2013. 2014. 2015. 2016. 2013./14. 2014./15. 2015./16. 2013./16 

Туристи 

Укупно 63050 68688 75969 85048 +9% +11% +12% +35% 

Домаћи 32989 31297 34924 40419 -5% +12% +16% +23% 

Страни 30061 37391 41045 44629 +24.4% +10% +9% +48% 

Ноћења туриста 

Укупно 122509 130246 148193 160947 +6.3% +14% +8.6% +24% 

Домаћи 72827 71714 83053 90175 -1.5% +16% +8.6% +24% 

Страни 49682 58532 65140 70772 +17.8% +11% +8.6% +42.4% 
Извор: Туристичка организација Ниш (www.ni.rs) 

Анализирајући табелу, може се закључити да се број туриста и број ноћења од 

2014. године непрекидно повећавао у односу на предходну годину. Ово је значајно јер 

је у периоду од 2008. до 2014. године забележен негативан баланс туристичког 

промета. 



Мастер рад 

 

30 

 

Упоређујући туристички промет 2016. године са континуираним периодом од 

2013. године, може се закључити да је раст броја туриста већи за 35%, при чему је раст 

домаћих туриста већи за 23%, а страних за 48%. У погледу броја ноћења, такође је 

забележен раст и то за 24% у укупном броју ноћења, 24% ноћења домаћих туриста и 

42.4% ноћења страних туриста.  

За туристички промет у Нишу, веома је важан пораст страних туриста, код којих 

је забележен знатан пораст у оба показатеља туристичког промета у осматраном 

периоду.  Међу страним туристима током 2016. године, навећи број је оних који долазе 

из Бугарске (9.570), Грчке (6.113) и Немачке (2.175). Током 2015. године, туристи из 

ових земаља били су такође најбројнији у укупном броју туриста који су посетили 

Ниш, као и по броју ноћења. Међутим, њихов број се повећао у 2016. за око 30% у 

односу на 2015. годину. Остали туристи који посећују Ниш су из Румуније, Италије, 

Македоније, Словеније и др. Позитивна чињеница је да се током 2016. године повећао 

број туриста који долазе из Русије и Турске. 

Табела 2.4. Туристички промет јануар – август 2017/2018 

 Јан.-

авг.2017. 

Јан.-

авг.2018. Раст 

Јан.-

авг.2017. 

Јан.-

авг.2018. Раст 

 Туристи Ноћења туриста 

Укупно 71045 83597 +17.7% 122602 136309 +11.2% 

Домаћи 30957 33687 +8.8% 60634 64427 +6.3% 

Страни 40088 49910 +24.5% 61968 71882 +16% 
Извор: visitnis.com 

У табели 2.4. приказани су подаци за периоде од јануара до августа 2017. године 

и 2018. године. Упоређујући ове податке можемо рећи да се позитиван тренд раста 

туристичког промета наставља. У периоду од јануара до августа 2018. године дошло је 

до повећања укупног броја туриста за 17.7%. у односу на исти период 2017. године, 

при чему је број домаћих туриста повећан за 8.8%, а  број страних за 24.5%. У истом 

периоду је такође дошло до повећања броја ноћења. Укупан број ноћења повећан је за 

11.2%, ноћења домаћих туриста за  6.3%, док су ноћења страних туриста повећана за 

16%.  

Сагледавајући податке из приложених табела, можемо закључити да туристички 

промет у Нишу током последњих четири година белижи раст, нарочито у порасту броја 

страних туриста и њихових ноћења. Ради лакшег праћења тренда раста и опадања броја 

туриста у Нишу, подаци су приказани графички (графикон 2.1). 
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Графикон 2.1. Тренд раста туристичког промета према броју туриста у Нишу од 2008. 

до 2016. године 

 

 
Извор: www.stat.gov.rs, www.ni.rs 

 

 

2.2. Град Крагујевац 

 

Шумадија, у којој се налази Крагујевац, представља уже језгро Србије и налази 

се у њеном средишњем делу. Име Шумадија потиче од некадашњих шума које су се 

простирале на овој територији, али су искрчене због потребе за обрадивим земљиштем. 

Територија града Крагујевца налази се у Шумадији, у средишњем делу Србије. 

Град Крагујевац на северу се граничи са општином Топола, истоку са општином 

Јагодина, западу са општином Кнић, југозападу са општином Краљево, северозападу са 

општином Горњи Милановац и на североистоку са општинама Рача и Баточина.  

Слика 2.12. Панорама Крагујевца 

 
Извор: hiveminer.com 
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2.2.1. Природне вредности 

2.1.1. Рељеф 

Крагујевац је смештен на дну Крагујевачке котлине, на месту где се стичу 

огранци Шумадијских планина Рудник, Црни Врх и Гледићке планине.  Захвата 

углавном сливно подручје Лепенице. У Крагујевачкој котлини најзначајнији су 

тектонски и флувијални облици рељефа, а од мањег значаја су крашки, абразиони и 

рецентни облици рељефа. Ови облици су различитих старости, почев од оних 

створених пре и за време постанка Крагујевачке котлине, па до оних створених 

рецентном ерозијом и акумулацијом. У рељефу доминирају брежуљци и долинске 

равни реке Лепенице и њених притока. Централно месту у рељефу заузима алувијална 

раван реке Лепенице.  

Другу морфолошку целину представља Крагујевачко побрђе које окружује 

котлину са свих страна, осим са севера и  североистока, где протиче река Лепеница. На 

истоку града пружају се обронци Црног врха (707 m). Гледићке планине пружају се у 

правцу север-југ од Западне Мораве до Крагујевца, где се завршавају Господаревим 

брдом. У Крагујевачкој котлини на већем пространству јавља се ниже побрђе по дну 

котлине од Корићана до Ресника са леве стране Лепенице, и од Ботуња са десне стране. 

Од њих су познатије Господарево брдо (288 m), Метино брдо (252 m), Каповац (270 m) 

и др. 

Позната брда на територији града Крагујевца су и Жежељ (481 m) у Доњој 

Сабанти, Ливада (480 m) у Горњој Сабанти, Голија (450 m) у Букуровцу и др. Средња 

надморска висина износи 173 m, а највећа је на Руднику (Цвијићев врх) 1.132 m. 

2.2.1.2. Клима 

Град Крагујевац због свог положаја, припада зони умерено-континенталне 

климе коју карактерише континентални плувиометријски режим. Будући да на северној 

страни нема природне препреке град је под утицајем континенталних маса које долазе 

са севера и истока. Хетерогеност рељефа, хидрографски објекти и разноврсност 

вегетације прати и разноликост климатских параметара на овом подручју. 

Табела 2.5. Просечне месечне температуре ваздуха за период од 2008-2017.године (⁰C) 

Јан. Феб, Март Апр, Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. 

0 5,3 9 12.1 16.5 21.4 22.8 22.7 16.7 12.5 8.4 3.9 12.6 
Избор: Републички хидрометеоролошки завод 

На основу података из табеле, можемо да закључимо да је у осматраном 

периоду од 2008. до 2017. године, у Крагујевцу средња годишња температура износила 

12.6°С. Најтоплији месеци су јули и август, док су најхладнији децембар и јануар. 

Максимална температура ваздуха измерена је у августу 2017.године и износила је 

40.2°С, док је минимална зебелележена исте године у јануару и износила је -19.7°С.  

Инсолација је на подручју града Крагујевца најдужа у летњем периоду, док је у 

зимском периоду краћа. Изражена у сатима, за осматрани период, просечна годишња 
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инсолација је износила 2.035. Међутим, облачност је чешћа појава и она је, изражена у 

десетинама, за исти период у годишњем просеку износила 5.4. 

Подручје Крагујевца и њеног окружења припадају континенталном 

плувиометријском режиму, са највећом годишњом количином падавина у јуну и 

минималном у јануару. Овај летњи максимум падавина директна је последица ниског 

ваздушног притиска, који износи око 1020 mb. Највећа количина падавина излучи се у 

периоду од маја до августа, а најмања од јануара до марта. У осматраном периоду од 

2008. до 2017. године, забележена је средња годишња количина падавина у износу од 

666.5mm.   

Карактеристична климатолошка појава у Крагујевцу је велики број тишина 

током године. Њих има највише у септембру и октобру (442%0), а најмање у марту 

(320%0). Интензитет ветрова који дувају је слаб и просечна брзина је 1.3 до 2.3 m/s. 

Ветрови који најчешће дувају су северозападни и југозападни. Северозападни дува 

најинтензивније у марту и јуну, до је југозападни најинтензивнији у току децембра и 

јануара. Северни ветар, северац, дува у току целе године средњом брзином од 1.9 m/s. 

У виду хладних таласа доноси освежење у току лета, док у току зиме доноси мразеве. 

Релативна влажност ваздуха у осматраном периоду износи 72.3%.  

2.2.1.3. Хидрографија 

Територија града Крагујевца има солидни хидропотенцијал који чине подземне 

и површинске воде. На подручју града има преко 400 извора, што је у просеку један 

извор на један квадратни километар. Изданска вода настаје понирањем атмосферске 

воде и снежне сочнице. Јавља се на различитим дубинама. Најплића издан јавља се у 

долинама река на дубини од 2 до 5 метара (Белошевац, Јовановац, Петровац). Изданске 

воде има и на већим дубинама од 6 до 39 метара (Поскурице). Извори се најчешће 

јављају на додиру стена различите старости, на додиру долинске равни и долинских 

страна и на додиру дна обода котлине.Површинских водених токова има доста али су 

слабе водом.  

Лепеница је највећа река и извире на Гледићким планинама, средишњи доњи 

део слива налази се у Крагујевачкој и Бадњевачкој котлини. Поред Крагујевца тече 

кроз општину Баточина и улива се у Велику Мораву на територију Лапово. Укупна 

дужина тока износи 48 km. Највеће притоке Лепенице су Петровачка река (31 km), 

Драчка река (12,5 km), Грошничка река (17 km).Од других река можемо поменути 

Дуленску реку, Белицу, Осаницу и др. 
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Слика 2.13. Река Лепеница 

 
Извор: www.flickr.com 

На територији општине Крагујевац налазе се и неколико језера вештачког 

порекла. Настала су за потребе становништва, за наводњавање, пиће итд. 

Гружанско језеро налази се код Кнића, саграђено је на реци Гружи. Изградња 

бране трајала је од 1979. до 1981. године. Примарна намена ове акумулације је било 

снабдевање водом Крагујевца, Краљева и околних насеља. Захвата површину око 900 

ha, за потребе одвијања саобраћаја изграђен је мост на магистралном правцу М-23 који 

повезује Крагујевац и Чачак. Језеро нема већих притока, једина притока са сталним 

током је Гружа. За потребе водоснабдевања Крагујевца од већег значаја су Грошничко 

језеро изграђено 1937. године, Дуленско језеро у изворишту Дуленске реке изграђено 

1964. године и језеро Бубањ. 

Шумаричко језеро је језеро које се налази у оквиру спомен парка Шумарице, 

дужине око 1.500 метара, и ширине 175 метара. Захвата површину од 22 ha. 

Шумаричко језеро представља атракцију за локално становништво, па је због велике 

посећености током летњег периода добило назив „Крагујевачко море“. 

Слика 2.14.Гружанско језеро; Слика 2.15. Шумаричко језеро; 

 
Извор 2.14.: opusteno.rs; Извор 2.15.: mapio.net 

Трмбаски водоводни систем представља изузетан догађај у начину снабдевања 

водом. Изградња је почела 1901. а завршена 1904. године, до када се становништво 

снабдевало водом из бунара и каптираних чесама. Каптажом извора у Трмбасу и 

гравитационим спровођењем воде од Метиног брда до резервоара у Горњем 

парку,одакле је спровођена до уличних чесми којих је било 15, пуштен је у рад први 

водовод у Крагујевцу. На тај начин, Крагујевац је постао један од малобројних градова 



Мастер рад 

 

35 

 

у Србији и Европи који су у том периоду имали централни систем за снабдевање воде. 

Трмбаски водовод је био у погону све до 1938. године када је у рад пуштен нови 

водоводни систем „Грошница“, због потребе за проналажењем нових извора. Чесма 

код хотела „Зеленгора“, данас стоји као подсетник на чесми Трмбаског водовода и 

једини је сачуван резервоар у „Великом парку“. 

2.2.1.4. Биљни и животињски свет 

Као што смо већ поменули читав простор Шумадије, па и Крагујевац, био је 

изузетно богат шумама. Уништавање шума почело је у 19. веку, када је отпочело 

масовније насељавање на ове просторе. Данас се под шумским покривачем налази 

свега 1.334 ha. 

Биљни свет састоји се од самоникле културне вегетације. Од самоникле 

вегетације доминирају травна и шумска вегетација, док се од културног биља гаје 

житарице, разне врсте воћа и поврћа и индустријско биље. Од шумских заједница 

карактеристична су станишта листопадног дрвећа (храст лужњак, пољски јасен, 

белограбић). Највећи градски парк су „Шумарице“, који је уједно и спомен парк са 

површином око 350 ha (травна вегетација, шуме храста, граба, цера, букве, четинари). 

Од градских паркова треба поменути „Велики парк“ (16 ha), као и паркове „Илијина 

вода“ и „Кошутњак“. 

На подручју Крагујевца од животиња живе различите врсте сисара (зец, лисица, 

јазавац, срна, веверица), птице (јаребица, препелица, славуј, ласта, сова, фазан и др.) и 

рибе (сом, смуђ, шаран, караш, деверика). 

 

2.2.2. Положај као туристичка вредност 

2.2.2.1. Географски положај 

У срцу Србије на стотинак километара од Београда налази се Крагујевац, 

некадашња престоница Србије, град аутомобила, природни, политички, друштвени, 

привредни, културно-образовни и здравствени центар Србије. Налази се на надморској 

висини од 173-220 метара са географским положајем 44°22` с.г.ш. и 20°56` и.г.д. У 

њему живи око 175.800 становника, и четврти је град по величини у Србији. 

2.2.2.2. Саобраћајни положај 

Због повољног географског положаја Крагујевац је приступачан. Удаљен је од 

Београда 115 km, а од Ниша 150 km. У близини територије града Крагујевца налази се 

аутопут Е-75 где се преко Баточине прикључује правац из Јагодине. Са Београдом је 

повезан аутопутем (Е-10) преко Младеновца и Тополе. Из правца Краљева кроз 

Крагујевац пролази магистрални пут који иде до Чачка и Мрчајеваца. Железнички 

саобраћај је такође развијен. Поморски саобраћај преко луке Бар, уз коришћење 

железнице Крагујевац – Бар (450 km), и речни преко луке Смедерево на Дунаву. 
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Слика 2.16. Положај Крагујевца у односу на аутопут Е75 

 
Извор: niske.rs 

2.2.2.3. Туристички положај 

Повољан географски и саобраћајни положај условљава да град Крагујевац има 

повољан и туристички положај. Број туриста се из године у годину повећава. Број 

домаћих туриста је међутим знатно већи у односу на иностране. Крагујевац са својом 

околином има богате природне и антропогене ресурсе које пружају могућност за развој 

различитих видова туризма: транзитног, стационарног, спортско-рекреативног, 

пословно-манифестационог, ловног и риболовног, здравственог и руралног туризма. 

Додатну повољност туристичког положаја даје и близина највећег емитивног 

подручја наше земље главног града Београда, као и близина других емитивних центара 

као што су Врњачка бања, Ниш, Краљево, Крушевац, Нови Сад, Јагодина и др. 

 

2.2.3. Антропогене вредности 

Цела територија града обилује културним и историјским знаменитостима. Град 

је традиционално домаћин бројних културних, спортских и забавних манифестација, а 

постаје и значајан сајамски центар. Од културних манифестација најпознатији су 

„Међународни џез фестивал“, „Међународни фестивал антиратне карикатуре“, 

међународни луткарски фестивал „Златна искра“ и др. 

Спомен парк „21. октобар“ или „Крагујевачки октобар“, налази се на простору 

Шумарица. На овом простору налази се велики број споменика подигнути као знак 

сећања на стрељане становнике Крагујевца међу којима је 300 ученика и 15-оро деце 

од 8 до 12 година. Најмаркантнији споменик у парку је споменик V3, који је уједно и 

симбол града Крагујевца. У парку се налазе 10 споменика, односно скулпторално-

архитектонских целина. То су споменик бола и пркоса, споменик сто за једног, 

споменик отпора и слободе и др. У оквиру парка налази се и музеј „21. октобар“. 

Од осталих културно-историјских знаменитости може се споменути и споменик 

палим Шумадинцима у малом парку у Крагујевцу и музеј „Стара Ливница“ у 

фабричком кругу заставе у Крагујевцу и др. 
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Слика 2.17. Спомен парк „21.октобар“; Слика 2.18. Споменик бола и пркоса; 

 
Извор 2.17.: www.nocmuzeja.rs; Извор 2.18.: www.limundo.com 

 

2.2.4. Kарактеристике туристичког промета града Крагујевца 

Туризам у Крагујевцу развија се дуги низ година. Туристичка организација 

Крагујевца формирана је 1995. године. Она је преузела на себе водећу улогу у развоју 

туризма града Крагујевца. У складу са Законом о туризму, одлуком Скупштине града, у 

децембру 2005. године је основана Градска туристичка организација (ГТО) 

„Крагујевац“, која је данас једна од најбољих туристичких организација у Србији.  

Туризам представља перспективну развојну шансу града Крагујевца, 

комплементарну са другим привредним делатностима. Туристички развој је један од 

сегмената развоја града и неодвојиви је део привреде. Посматрајући кретања у 

туризму, према броју туриста, можемо рећи да постоји позитиван тренд броја туриста 

од краја 20. века па до данас, о чему сведочи податак да је број ноћења од 2006. до 

2013. године повећан за три пута. Туристички промет који је забележен у Крагујевцу у 

периоду од 2008. до 2014. године приказан је у табели 2.6. 

Табела 2.6. Туристи и ноћења туриста од 2008. до 2014. године* 

Година 
Туристи Ноћења туриста 

Просечан број 

ноћења туриста 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2008 15800 7859 23659 41201 18984 60185 2.6 2.4 

2009 14771 8972 23743 31609 22776 54385 2.1 2.5 

2010 16494 10188 26682 32308 22774 55082 2.0 2.2 

2011 16606 13896 30502 39526 44784 84310 2.4 3.2 

2012 14726 20328 35054 33276 82145 115421 2.3 4.0 

2013 16300 15814 32114 31852 50648 82500 2.0 2.1 

2014 17940 15680 33820 32535 33836 66371 1.8 2.2 
Извор: www.stat.gov.rs 

* Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћеса с бројем туриста. Пошто се туриста 

региструје у сваком месту где борави, у случају промене места долази до његовог поновног исказивања, 

односно дуплирања. Стога је вероватно и просечан број ноћења туриста израчунат на овај начин мањи 

од стварног. 
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Анализирајући табелу, може се указати да постоји константан раст туристичког 

промета у периоду од 2008. до 2014. године. Рекордни број страних туриста и њихових 

ноћења забележен је 2012. године, што се доводи у везу са отварањем фабрике „Фиат“, 

јер је тада велики број странаца, пре свега Италијана боравило у Крагујевцу.  

Према подацима ГТО „Крагујевац“ у периоду од јануара до августа 2017. 

године, Крагујевац је посетило 32.000 туриста, што је за 13% више туриста него у 

истом периоду 2016. године. Такође, у току ових осам месеци, остварено је 68.500 

ноћења, што је за 16% више него у истом периоду 2016. године. Од укупног броја 

посетилаца, странци су чинили 42%, односно 24% више него 2016. године, а они су 

остварили 45% ноћења. Просечна дужина боравка туриста је два дана.  

Недостатак података за праћење туристичког промета резултат је неадекватно 

развијене статистичке методологије и одсуство туристичког регистра. Ради лакшег 

праћења тренда раста и опадања броја туриста у Крагујевцу, подаци су приказани 

путем графикона (графикон 2.2). 

Графикон 2.2. Тренд раста туристичког промета према броју туриста у Крагујевцу од 

2008. до 2014. године 

 
Извор: www.stat.gov.rs 

 

 

2.3. Град Нови Сад 

 

Нови Сад је највећи Аутономне Покрајине Војводине, северне покрајине 

Републике Србије и седиште је покрајинских органа власти и административни центар 

Јужнобачког округа. Основан је 1694. године као центар српске културе због чега је и 

добио назив „Српска Атина“. Данас је Нови Сад индустријски и финансијски центар, 

универзитетски град, културни, политички, научни, здравствени административни 

центар. Данас је Нови Сад други по величини и други по значају културни центар 

Србије, после Београда. У Новом Саду живи око 250.000 становника, а на урбаном 

подручју око 280.000 становника.  
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Слика 2.19. Панорама Новог Сада 

 
Извор: www.varadinn.com 

 

2.3.1. Природне вредности 

Град лежи на обалама реке Дунав, где се на левој обали налази равничарски део 

града који припада Бачкој, док је на десној обали смештен брдовити део града на 

обронцима Фрушке горе који припада Срему. Најзначајније природне вредности Новог 

Сада су Дунав, Фрушка гора, термоминерални извори, биогеографске карактеристике и 

уређена природа (парковске површине). 

2.3.1.1. Рељеф 

Нови Сад је панонски и подунавски, равничарски и низијски град. Надморска 

висина равничарског дела града креће се од 72 до 80 метара, док се у брдовитом делу 

креће од 250 до 350 метара. 

Најинтересантнија и најизразитија рељефна целина у непосредној околини 

Новог Сада је простор Фрушке горе. Пружа се правцем запад-исток на дужини од око 

80 km, a површина износи око 500 km2. Фрушку гору чине јединствени централни 

планински масив и лесна зараван која га са мањим прекидима опасује. 

2.3.1.2. Клима 

Kлима Новог Сада прелази из умерено-континенталне у континенталну климу. 

Летњи месеци јун, јули и август имају средњу месечну температуру ваздуха преко 

20°С, што погодује купалишном и наутичком туризму. Мај и септембар су 

карактеристични по већој количи падавина у односу на остале месеце у години, али су 

погодини за одвијање различитих видова туризма на води попут наутике или риболова. 

У току зимских месеци јављају се негативне температуре ваздуха, праћене снежним 

падавинама и дувањем ветра – кошаве. Негативне температуре и дуже задржавање 

снежног покривача на Фрушкој гори, погодује одвијању различитих спортско-

рекреативних активности на снегу (скијање, санкање). 

Табела 2.7. Просечне месечне температуре ваздуха за период од 2008-2017.године (⁰C) 

Јан. Феб, Март Апр, Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. 

0.3 3.7 8.6 12.7 17.3 21.6 22.5 22.7 17.6 12.4 6.6 3.8 12.5 
Избор: Републички хидрометеоролошки завод 



Мастер рад 

 

40 

 

Имајући у виду вредности из табеле, може се закључити да је средња годишња 

температура ваздуха за осматрани период од 2008. до 2017. године износи 12.5°С. 

Максимална температура ваздуха измерена је у августу 2017.године и износила је 

32.8°С, док је минимална измерена у јануару исте године и износила је -8.8°С.  

Због промене климе на глобалном нивоу, последњих година се на подручју 

Новог Сада повећала количина падавина. Услед тога, долази до плављења у неким 

деловима града, што негативно утиче на градски туризам. Просечна количина падавина 

за период од 2008. до 2017. године износи 560.5 mm, са ектремом измереном у мају 

2014. године. када је излучено 202.1 mm атмосферског талога.  

Инсолација је дужа у току лета, од маја до августа, док је у току зиме већи број 

облачних дана. Просечна инсолацијау осматраном периоду је 2322.6 сати, док је 

просечна облачност изражена у десетинама износи 5.4. Релативна влажност ваздуха 

која је забележена је 74.4%. 

2.3.1.3. Хидрографија 

У хидролошке потенцијале Новог Сада поред Дунава, спадају термоминералне 

воде и каналска мрежа. На Дунаву се налазе лука, бродоградилиште, Рибарско острво, 

Штранд, Дунавски кеј, Бегечка јама и Ковиљско-петроварадински рит који 

представљају градске одреднице које се могу туристички валоризовати. 

Дунав је најзначајнија европска река, друга по дужини после Волге. Дугачак је 

2.850 km. Нови Сад лежи на левој обали Дунава, између 1.252. и 1.262. километра 

речног тока. У овом делу Дунав има све карактеристике низијске реке. Ширина речног 

корита на подручју Новог Сада углавном се креће између 500 и 800 m, док се код моста 

„Варадинска дуга“ налази изазито сужење од свега 280 m, што је изузимајући сектор 

Ђердапа најмања ширина у нашој земљи. Због поменутог сужења узводно се уз 

новосадску обалу врши акумулација пешчаног наноса. Тако је наталожено Каменичко, 

односно Рибарско острво и низводно од њега Штранд и Бећар Штранд. 

Рибарско острво је омиљено излетиште Новосађана, а све више и страних 

туриста који долазе у Нови Сад. Ту се налазе, ресторани, викенд насеље, плаже, као и 

апартманско насеље „Дунавске колибе“ намењено туристима који желе дуже да бораве 

у природи, како домаћим тако и страним. 

Штранд је најлепша плажа на Дунаву, која је званично отворена 1911. године. 

Крајем 19. века била су популарна Штенглова дунавска купатила, тзв. „швимшуле“, 

или школе пливања. Данас, Штранд представља најпознатију плажу Новог Сада са 

пратећим забавним и рекреативнм садржајима у којима новосађани али и страни 

туристи уживају у току летњих месеци. 
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Слика 2.20..Дунав, Рибарско острво; Слика 2.21..Штранд; 

 
Извор 2.20.: www.mojnovisad.com; Извор 2.21.: www.youtube.com 

Бегечка јама је старо корито Дунава, а сада језеро са плажом и добрим 

риболовним теренима. Ово је место за одмор и рекреацију и парк природе од посебног 

националног значаја за очување фауне птица. 

Ковиљско-петроварадински рит је резерват природе и станиште ретких птица. 

Заузима површину од 4.840 ha. На овој површини живи преко 200 врста птица, међу 

којима су и ретке и угрожене врсте као што су црна рода, црвенокљуни лабуд, велика и 

мала бела чапља, орао белорепан и др. Ово је одличан потенцијал за развој излетничког 

и сафари туризма. Почетком јуна сваке године овде се организује и традиционални 

фото-сафари.  

Дунавски кеј је шеталиште поред реке са најлепшим погледом на 

петроварадинску тврђаву. Идеално место где туристи могу да се опусте и релаксирају 

удаљени од градске буке. 

Термоминералне воде су посебно важне за бањски и здравствено рекреативни 

туризам Новог Сада. Под новосадском термминералном водом се подразумева вода 

која се експлоатише у кругу новосадске бање, познате као Јодна бања, као и са 

простора фабричког круга Минакве. Температура воде у Јодној бањи је 24°С, а вода се 

користи за купање у оквиру лечилишта и делимично за пуњење боца. У оквиру 

предузећа „Минаква“ производи се природна минерална вода која повољно делује на 

здравље, нарочито код хроничног обољења желуца и жучних канала. 

Каналска мрежа  

Каналска мрежа у нашој земљи има готово потпуно индустријски и транспортни 

значај, без утицаја туризма у та пловна подручја. Услед тога су пловне реке прилично 

загађене и са тог аспекта су незанимљиве за туризам. Територију општине Нови Сад 

пресеца канал основне каналске мреже Нови Сад-Савино село из хидрографског 

система Дунав-Тиса-Дунав, познатији као мали бачки канал. Поред тога што је плован 

овај канал је за Нови Сад посебно значајан јер је поред њега подигнут највећи број 

индустријских објеката, те је познат као новосадска индустријска зона. На овом каналу 

налази се речно пристаниште Нови Сад, које је опремљено универзалном 

механизацијом. Ова каналска мрежа није туристички атрактивна, па није ни 

туристички активирана. 
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2.3.1.4. Биљни и животињски свет 

Распрострањеност биљног и животињског света на новосадском подручју 

условљена је низом еколошких фактора. Биљни свет представљен је самониклим и 

сађеним врстама биљака и парковским зеленилом, дрворедима и цветним алејама. На 

подручју града има више паркова који доприносе лепоти пејзажа, здравијем животу и 

представљају места одмора и рекреације. Зеленило није равномерно распоређено, јер је 

евидентан недостатак зелених површина у старом делу града. Као најзначајније 

градске паркове треба издвојити: Дунавски, Футошки, Железнички, Каменички, 

Лимански, парк на Петроварадинској тврђави, као и зелене површине уз кеј. 

Лимански парк (12,9 ha) је највећи парк у граду. Овај парк богат је дрвећем као 

што су топола и врба, а затим и липа, бреза, храст, кедар, оморика, а однегован је и леп 

травњак. У оквиру парка је извор плитке воде и омиљено је шеталиште становника 

Лимана. 

Дунавски парк је најлепши новосадски парк са преко 250 биљних врста.Налази 

се у самом центру града и простире се на 33.695 m2. Дунавски парк красе многобројне 

ретке врсте дрвећа: дивљи кестен, чемпрес, сребрна липа, туја, јаблан, бреза, лешник, 

као и веома леп и редак пирамидални храст лужњак. Парк украшава велики број врста 

шибља: шимшир, жутика, црвени дрен, јапанска дуња, клека и др. Дунавски парк више 

од једног века одолева времену и представља праву оазу мира у центру Новог Сада. 

Један је од заштитних знакова Новог Сада и незаобилазно одредиште посетилаца 

града. Парк се налази под заштитом Републичког завода за заштиту природе. 

Слика 2.22. Лимански парк; Слика 2.23. Дунавски парк; 

 
Извор 2.22.: myblogontheweb.wordpress.com; Извор2.23.: www.pinterest.com 

Каменички парк је подигнут око дворца породице Марцибањи де Пухо 

изграђеног од 1797. до 1811. године и реконструисаног и дограђеног од 1834. до 1836. 

године када је уређен на површини од око 28 ha. Положај Каменичког парка у односу 

на град, његова локација на обали Дунава, и вртна архитектура чини га посебно 

актрактивним за већи број посетилаца, а велика површина му даје значајну улогу у 

општем систему зеленила града. Каменички парк је значајно природно добро треће 

категорије од 26. децембра 2008. године, одлуком Скупштине града Новог Сада. 

Футошки парк је настао као парк специјалне намене подигнут око Јодне бање. 

Парк карактерише веома богат фонд биљног материјала са преко 100 врста, варијетета 

и форми декоративне дендрофлоре, са многобројним егзотичним и аутохтоним 

сортама. 
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Највећа геоморфолошка целина града Новог Сада јесте Фрушка гора. Она је 

богата и врстама лековитог биља (>700) и различитих животињских врста. Од 

културно-историјског наслеђа овде се налази 17 манастира Српске православне цркве 

(Старо и Ново Хопово, Крушедол, Беочин, Врдник и др.) распоређених по целој 

планини. На планини се налази неколико утврђења међу којима су Петроварадинска 

тврђава и Врдничка кула. На основу овога можемо закључити да Фрушка гора поседује 

добру основу за развој различитих видова туризма као што су излетнички, етно-

туризам, еко-туризам, рурални туризам, боравишни туризам и др. Фрушка гора је 

проглашена националним парком 1960. године.  

 

2.3.2. Положај као туристичко-географска вредност 

2.3.2.1. Географски положај 

Нови Сад има повољан географски положај. Налази се на 45°20` с.г.ш. и 19°51` 

и.г.д., у средњем делу Аутономне Покрајине Војводине, на граници Срема и Бачке. 

Место је стицања и повезивања мреже магистралних копнених саобраћајница и 

природних целина. 

2.3.2.2. Саобраћајни положај 

Кроз сам град пролазе саобраћајнице које повезују североисточну и источну 

Европу са Блиским и Далеким истоком, као и оне које повезују средњу и северну 

Европу са Медитераном и Јадранским приморјем. 

Коридор 10  један је од најзначајнијих саобраћајница које пролазе кроз Нови 

Сад. Он у свом правцу, од Салзбурга до Солуна, повезује осам држава, укључујући и 

краке четрнаест. Коридор 7 или Дунавски коридор воденим путем, преко Дунава, 

повезује западну Европу са Црним морем. Пловним каналом „Мали бачки канал“ 

повезана је каналом Дунав-Тиса-Дунав, који омогућава саобраћај пловним путем и то 

узводно до средње Европе и низводно до Црног мора. Аутопут Е-75 Нови Сад повезује 

је са Београдом (80 km) на југу, и Будимпештом (346 km) на северу. Од великог значаја 

је и аутопут Е-70, који се налази у непосредној близини, а који повезује Београд и 

Загреб.  

Близина Београда омогућује и авио-саобраћајну повезаност Новог Сада са 

осталим крајевима света. До аеродрома „Никола Тесла“ потребно је око 90 минута 

вожње. Железнички саобраћај је такође добро развијен. Свакодневне су линије за Беч, 

Праг, Будимпешту, Кијев, Москву и др. 

Захваљујући бројним фукцијама, град има одличну саобраћајну повезаност и са 

осталим градовима у њеном непостредном окружењу, али и осталим градовима у 

Србији. Постоји осам прилазних путева и шест пруга који га повезују са свим 

војвођанским центрима.  
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Слика 2.24. Положај Новог Сада према већим саобраћајницама 

 
Извор: www.google.rs/images 

2.3.2.3. Туристички положај 

Изузетно добар географско-саобраћајни полозај и добра инфраструктурна 

изграђеност омогућава Новом саду туристичка кретања, како у самом граду, тако и до 

других локалитета у Србији. Због тога можемо закључити да је туристички положај 

града веома повољан. 

Повољност туристичког полозаја повећава размештај природних и 

антропогених туристичких потенцијала. Један од најзначајнијих туристичих 

потенцијала, која прожима и природне и створене вредности, представља Фрушка гора. 

Она је богата прелепом природом и културно-историјском заоставштином, која као 

таква привлачи различите врсте туриста.  

 

2.3.3. Антопогене вредности 

Као центар Аутономне Покрајине Војводине Нови Сад је домаћин многих 

међународних и домаћих привредних, научних и спортских манифестација, као и град 

музеја, галерија, библиотека и позоришта. Овај град је и културни центар Војводине у 

коме се налази Матица српска, као и многе друге културне институције и грађевине. 

Нови Сад један је од најлепших и најуређенијих градова у Србији. Град одише 

прелепом архитектуром, богат је великим бројием верских објеката, позоришта, музеја 

и културно-историјским знаменитостима.  

Петроварадинска тврђава представља симбол града и друга је по величини 

тврђава у Европи. Једна је од најбољих остварења европске војне архитектуре 18. века. 

Налази се на десној обали Дунава и са ње се може видети прелепа панорама Новог 
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Сада. Данашњи изглед добила је у периоду градње од 1692. до 1780. године, а њен 

творац је био Маркиз Себастијан Вобан. Настала је у време врадавине аустријских 

владара Леополда I, Јосифа I , Карла VI, Марије Терезије и Јосифа II.У њој још увек 

постоје трагови насељавања још из старијег каменог доба,  а касније су се смењивали 

Келти, Римљани, Хуни, Авари, Мађари, Срби и други.  

Један од најпознатијих туристичких атрактивности Петроварадинске тврђаве, 

али  и Новог Сада јесте Кула са великим сатом. Овај барокни торањ је познат по томе 

што на сату велика казаљка показује сате, а мала минуте. Ово је учињено како би људи 

из велике даљине могли да виде колико је сати. Сат и данас покреће оригинални 

механизам који се свакодневно навија. Још једна карактеристика овог сата је да по 

хладном времену касни, а по топлом жури. Једно је омиљених места посета сваког 

туристе због прелепог погледа са видиковца који се овде налази. 

Слика 2.25. Петроварадинска тврђава; Слика 2.26. Кула са сатом; 

 
Извор 2.25.: luftika.rs; Извор 2.26.: www.serbianadventures.com 

 

У оквиру Петроварадинске тврђаве налазe се Топовњача (Арсенал, Мамула), 

најмонументалнија једноспратна зграда у којој се налази Музеј Града Новог Сада, 

Oпсерваторије и атељеи. 

На твђави се данас налазе бројни кафићи и ресторани, као и хотел. У току лета 

се на њој дешава највећи музички фестивал у овом делу Европе – ЕXIT. Поред овог 

музичког фестивала на тврђави се одигравају и друге манифестације током целе годие, 

а неке од њих су: Културини времеплов, Тунели светлости, Вински лавиринт, Ноћ 

музеја и BabyExit.  

Нови Сад је типичан централноевропски град. У граду постоји неколико 

грађевина саграђених до 19.века, јер је град разорен током револуције 1849. године. 

Због тога, центром данашњег града доминира архитектура из 19. века.  

Старо градско језгропредстављено је комбинацијом различитих стилова. Овде 

се налази најстарија кућа у граду „Код Белог Лава“ изграђена 1740. године.  

Најистакнутији део центра града је Трг Слободе, који представља срце Новог 

Сада. У средишту трга налази се споменик Светозару Милетићу, а уоквирују је градска 

кућа, Војвођанска банка, католичка црква, хотел Војводина, Танурџићева палата. 

Градска кућа је најлепша зграда на тргу, изграђена 1895. године у неоренесансном 

стилу. Највреднија просторија је Свечана сала, а у изгледу се истиче торањ у коме се 
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налази звоно са сликом Светог Флоријана, тадашњег заштитника града. Некада је била 

Магистрат, а данас је средиште администрације новосадске општине. 

Трг Младенаца један је од прелепих старих градских тргова украшен 

Адамовићевом палатом из 1911.године, Матичарским здањем и симболичном капијом. 

Његов изглед одише некадашњим давним временима. 

Слика 2.27. Трг Слободе; Слика 2.28. Трг младенаца; 

 
Извор 2.27.: www.mojnovisad.com; Извор 2.28.: wikimapia.org 

Нови Сад је град различитих верских заједница. Због тога се у граду налазе 

верски објекти који су углавном хришћански (православне, католичке, протестантске), 

али има и јеврејских синагога, исламске верске заједнице, адвентистиких цркава, 

јерменска црква, алмашка црква и друге. 

Матица Српска је најстарја и најпознатија културна установа у граду. Она је 

пресељена из Будима 1864. године. Она има своју библиотеку и галерију које су веома 

познате. Уласком у ово монументално здање ове националне интитуције уочава се 

прстен са именима оснивача. Данас ова установа издаје и књижевни часопис „Летопис 

Матице српске“. 

Културна заоставштина града Новог Сада очувана је у музејима, Музеји 

представљају посебну туристичку атрактивност, која је незаобилазна у сваком граду, 

па и у Новом Саду. Овде можемо истаћи Музеј савремене уметности Војводинекоја је 

активна, отворена, ефикаса и високостручна институција која се бави сабирањем, 

чувањем, изучавањем и излагањем савремене уметности и културе Војводине и регије. 

Основан је 1966.године. Други, не мање значајан, је Музеј Војводине. Ова установа 

култруре са музеолошком традицијом дугом више од 150 година, један је од највећих 

музеја комплексног типа у Србији који у својим збиркама чува непроцењиву културну 

баштину прикупњену на подручју Војводине. Основан је 1847. године. 

На читавој територији града налазе се споменици познатим личностима града 

Новог Сада. Неки од њих су: Михајло Пупин, Лаза Костић, Јован Јовановић Змај, 

Мирослав Антић, Бранко Радичевић и други. 

Нови Сад је домаћин многобројних манифестација различитог типа. 

Најзначајнија манифестација је Стеријино позорје и такмичење позоришних представа 

по класичним и савременим текстовима домаћих текстописаца. Змајеве дечје игре  је 

манифестација посвећена песничком и књижевном стваралаштву за децу и 
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меморијално посвећене делу Јована Јовановића Змаја. Од других значајно је и 

Бранково коло. 

У Новом Саду се одржавају и привредна манифестација Новосадски сајам, 

спортске манифестације Спортско првенство у стоном тенису, Шаховска олимпијада, 

туристичко-забавна манифестација Карловачка берба грожђа и многе друге. 

 

2.3.4. Kарактеристике туристичког промета града Новог Сада 

Туристички промет у Новом Саду бележи се на основу месечних истраживања о 

доласцима и ноћењима туриста у свим врстама смештајних капацитета (хотели, 

пансиони, мотели, апартмани). Тиме се по правилу обезбеђује потпуна обухватност. 

Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним 

собама, кућама) није обухваћен због непријављивања гостију. Непријављивање гостију 

изражено је у време одржавања Exit фестивала, када у Нови Сад долази велики број 

домаћих и страних гостију. Према подацима Републичког завода за статистику, промет 

туриста и њихових ноћења од 2008. до 2016. године приказан је у табели 2.8. 

Табела 2.8. Туристи и ноћења туриста од 2008. до 2016. године* 

Година 
Туристи Ноћења туриста 

Просечан број 

ноћења туриста 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2008 57720 46307 104027 93230 98633 191863 1.6 2.1 

2009 40866 46054 86920 67079 100174 167253 1.6 2.2 

2010 43320 52681 96001 71606 103795 175401 1.7 2.0 

2011 45136 66034 111170 76812 146197 225009 1.7 2.2 

2012 48323 65690 114013 79845 151444 231289 1.7 2.3 

2013 45869 76603 122472 83045 169672 252717 1.8 2.2 

2014 53872 86874 140746 103893 183274 287167 1.9 2.1 

2015 61489 89883 151372 113205 183892 297097 x x 

2016 67808 106681 174489 118956 241622 360578 1.8 2.3 
Извор: www.stat.gov.rs 

*Просечан брј ноћења туриста израчунат је дељесем броја ноћења с бројем туриста. Пошто се туриста 

региструје у сваком месту где борави, у случају промене места долази до његовог поновног исказивања, 

односно дуплирања. Стога је вероватно и просечан број ноћења туриста израчунат на овај начин мањи 

од стварног. 

 

 До 2009. године забележен је пад туристичког промета, што је резултат 

глобалне економске креизе која је наступила током 2008. и 2009. године, и која је 

знатно утицала на туристичка кретања. Од 2010. до 2016. године забележен је 

континуирани раст туристичког промета. Највећи промет туриста остварен је 2016. 

године (174.489), што представља пораст од 15.2% у односу на 2015. годину. При том, 

забележен је пораст броја домаћих туриста за 10.3%, а страних од 18.7%, у односу на 

2015. годину.  

Број ноћења туриста је у благом порасту до 2015. године.Драстични пораст 

ноћења туриста од 21.4% забележен 2016. године у односу на 2015. годину. Пораст је 
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забележен и код домаћих (118.956) тако и страних туриста (241.622), што је код 

домаћих за 5.1% а код страних чак 31.4% више у 2016. години у односу на 2015. 

годину. Домаћи туристи чинили су око 40% укупног броја туриста који су посетили 

Нови Сад. Ради лакшег праћења тренда раста и опадања броја туриста у Новом Саду, 

подаци су приказани графички (графикон 2.3.). 

Графикон 2.3. Тренд раста туристичког промета према броју туриста у Новом Саду од 

2008. до 2016. године 

 
Извор: www.stat.gov.rs 

 

Према подацима Републичког завода за статистику Србије, на територији града 

Новог Сада, број туриста се у 2017. години повећао за 13%, док је укупан број ноћења 

повећан за 3%, у односу на 2016. годину.   

Према истом извору у периоду од јануара до маја 2018. године у Новом Саду је 

боравило 76.808 туриста, што представља пораст у односу на исти период 2017. године 

за 9.1%. У периоду од јануара до маја 2018. године остварено је 160.154 ноћења, што 

представља раст 27.7% такође у односу на исти период 2017. године. Од тога домаћи 

туристи су остварили 60.563 ноћења (раст за 23.9%), а страни 99.591 (раст за 30.4%).  

Страни туристи који посећују Нови Сад су највећим делом из Хрватске, Босне и 

Херцеговине, Словеније, Немачке и Мађарске.  
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3. КОНЦЕПТУАЛНО-ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ 

КОНКУРЕНТНОСТИ 

3.1. Појам и основне карактеристике туристичке дестинације 

Појам дестинација потиче од латинске речи Destinatio, што значи одредиште, 

крајњи или успутни циљ. Новија објашњења овог појма на енглеском језику означавају 

дестинацију као "место у које ствар или особа иду, крај путовања".  Појам туристичке 

дестинације је у туристичку терминологију, а дошао из ваздушног саобраћаја, и као 

такав имао је кључну улогу у развоју туристичких кретања у другој половини 20. века.  

Појам дестинације је широко прихваћен, али постоје бројне разлике у погледу 

значења суштине овог појма у туризму. Под туристичким местом се подразумева место 

које привлачи велики број туриста и којем туризам даје посебне карактеристике, а 

прихог остварен од туризма има важну улогу у његовом функционисању. Такође, да би 

се неко место назвало туристичким, оно мора да поседује атрактивна својства 

сопствених ресурса, као и различите капацитете задовољавања потреба и жеља 

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

прилагођавају жељама и интересима туриста. Због тога се туристичком дестинацијом 

могу звати читаве земље, поједини региони, као и мања туристичка места. 

Данас не постоји јединствена дефиниција туристичке дестинације. Међутим, 

постоје елементи који утичу на дефинисање туристичке дестинације. Они се могу 

представити на следећи начин: 

Једну од првих дефиниција дестинације дао је Ган. Он дефинише дестинацију 

као "комплекс различитих рекреативних и друштвених садржаја који се налазе у 

једном локалитету".  

Конвенција UNWTO (Светска туристичка организација) дефинише туристичку 

дестинацију као "значајно место које се посећује током путовања". Разликује три 

основне врсте туристичких дестинација: удаљена, главна и мотивишућа. Удаљена 

туристичка дестинација је најудаљеније место у односу на место сталног борака 

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

мотивишућа дестинација је место које посетилац сматра примарним циљем посете.4 

Стефановић и Глигоријевић туристичку дестинацију дефинишу као "шири 

простор који свој туристички идентитет гради на концепцији кумулативних атракција 

које омогућавају доживљај и, с додатном туристичком инфраструктуром, представља 

простор интензивног окупљања туриста".5 

 

                                                 
4Ћосић, М., Економски аспекти туризма, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 

2013., стр. 167. 
5 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., Економика туризма, СВЕН, Ниш, 2010. 
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Шема 3.1. Дефинисање дестинације: главнeфункције 

Привредна стурктура   Туристичка стурктура  Кутурна социјална стуктура 

Урбана резиденцијална       Административна политичка  

стурктура        структура 

 

Улога унутар превозне мреже      Комуникацијске 

и технолошке иновације 

 

 

 

 

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 својом атрактивношћу и опремљеношћу омогућава посету и 

боравак туриста. Главна снага дестинације су атрактивни садржаји који имају две 

основне функције, да привуку туристу, госта, и да испуне његова очекивања. 

Туристичке дестинације су међусобно различите како у односу на просторни 

оквир, тако и према типу и низу других обележја. Без обзира на то, већина дестинација 

поседује одређене заједничке карактеристике. Попеску издваја следеће: 

- то су специфична мешавина основних компонената/елемената, 

- оне представљају културне вредности, тј. имају културну привлачност, 

- оне су "неодвојиве", што значи да се туристички производ ствара на 

месту на којем се и троши, 

- њих не користе само туристи,  већ их користе и остале групе што указује 

да су дестинације објект вишеструког коришћења. 

 

3.2. Конкурентност туристичке дестинације 

Појам конкурентности и његово увођење у литературу јавља се од времена 

Адама Смита. Реч конкурентност, потиче од енглеског израза to compet (изведено од 

латинске речи competere), што значи тежити или борити се за нешто што ће довести до 

надмоћи над другима.Конкурентност као појава се може јавити у свим природним и 

друштвеним сферама. Резултат или последица конкурентности јесте напредак, 

унапређење, или побољшање постојеће позиције или стања у коме се одређени 

привредни субјекат, систем или друштво у целини налази. Конкурентност се може 

посматрати као међусобно надметање које доводи до пораста и унапређења у положају 

на тржишту. 

Дестинација 

Спецификација     Централизација   Полови насупрот 

насупрот    насупрот дифузији  пресецањима на 

диверзификацији   активности производа  различитим 

функција        скалама 
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Комплексност дефиниције конкурентности произилази из тога што је у 

прошлости постојао велики број еволутивних мисли о концепту конкурентности, што 

за последицу има непостојање опште прихваћене теорије. Једну од најприхватљивијих 

дефиниција конкурентности дала је светска туристичка организација WTO и она гласи 

да је конкурентност "способност једне земље или компаније да пропорционално 

генерише више богатстава него конкуренти на светском тржишту". Ову дефиницију 

издвајају и Crouch и Richie у свом раду. Они су, анализирајући приступ дефинисања 

конкурентности, издвојили три најважнија нивоа конкурентности: конкурентност на 

нивоу предузећа, конкурентност националне привредне гране и конкурентност 

националне економије.С обзиром да су данас скоро све земље света заинтересоване за 

развој туризма, јавља се велика конкуренција између појединих земаља односно 

туристичких дестинација. Свака туристичка дестинација мора да се суочи са истим или 

сличним дестинацијама у свом окружењу, на које гледа као своје конкуренте.  

Појам конкурентности на нивоу земаља први је увео Портер. Његов модел 

конкурентности базиран је на националном дијаманту конкурентности и био је основа 

за већину модела дестинацијске конкурентности.  

Шема 3.2: Портеров дијамант конкурентности 

 

 

 

 

 

 

 

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

Perspective, CABI Publishing, Wallingford, 2003. 

Према Портеру основне покретачке снаге конкурентности дестинације су: 

1. Опасност од нових туристичких дестинација; 

2. Опасност од субститута саставних делова туристичког производа; 

3. "Енергија" туристичке тражње; 

4. "Енергија" туристичке понуде; 

5. Конкуренција међу дестинацијама. 

 

 

 

 

 

Стратегија, 

структура и 

надметање 

Потпомажући и 

комплементарни 

сектори 

Стање 

тражње 

Фактори 

производње 

Шансе 

Држава 



Мастер рад 

 

52 

 

Шема 3.3. Основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С., туризам и економија, универзитет у Крагујевцу - економски факултет, 

Крагујевац, 2009., стр. 195. 

Опасност од нових туристичких дестинација може да буде контролисана на 

различите начине: економијом обима, државном политиком, високим нивоом 

инвестиционих улагања, диференцијацијом туристичких производа, задовољењем 

очекиваних доживљаја и др. Да би се спречила појава нових туристичких дестинација 

посебно се обраћа пажња на чврсту еластичност туристичке понуде у односу на цене и 

разноврсност туристичког производа и њиховог квалитета. 

Опасност од субститута саставних делова туристичког производа се огледа у 

велики број примера. Један од њих је да све више интернет технологије замењују 

традиционалну продају туристичког производа. 

"Енергија" туристичке тражње се огледа преко контакта потрошача са 

понуђачима туристичког производа. То би значило да потребе потрошача директно 

одређују обим, структуру и квалитет туристичке понуде сваке дестинације. 

"Енергија" туристичке понуде обухвата све факторе који су битни за постизање 

одређених циљних функција. Они се односе на велике компаније које контролишу већи 

део туристичког простора и туристичку понуду. Типичан пример тога је да девет 

највећих туристичких компанија у свету има утицај у 96 земаља света и контролише 

70% туристичких кретања. 

Конкуренција међу дестинацијама је велика, уколико је висок ниво фиксних 

трошкова, низак ниво раста туристичког сектора, велики број микроекономских 

учесника на тржишту, високо тржишно учешће иако се јавља недостатак туристичког 

искуства. 
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3.3. Облици конкурентности туристичке дестинације 

Туристичка дестинација је изложена различитим облицима снажних утицаја из 

окружења. Због тога, конкурентност туристичке дестинације има више облика међу 

којима се издвајају: 

1. Економска конкурентност, 

2. Политичка конкурентност, 

3. Социокултурна конкурентност, 

4. Технолошка конкурентност, 

5. Енвајронментална конкурентност. 

Ови облици дефинишу положај дестинације на туристичком тржишту и могу се 

посматрати у односу на више димензионалну примену фактора. 

Економска конкурентност се представља помоћу Портеровог дијаманта 

конкурентности. Према њему економску конкурентност туристичке дестинације 

одређују: 

- Фактори производње - ове факторе чине богатство (природни, културно-

историјски ресурси, капитал и инфраструктура и људски ресурси), цене 

као фактор и ефикасност производње; 

- Фактори стања тражње - величина тржишта, структура тржишта, заштита 

тржишта као потрошача, софистицирани потрошачи и др.; 

- Потпомажући и комплементарни сектори/активности - пристипачност 

дестинације, културни, забавни и спортски објекти, могућност за 

паркинг, производња сувенира и др.; 

- Стратегија, структура и надметање - услови за оснивање, организовање и 

управљање компанијама, карактер домаће конкуренције, постојање 

стратегијског плана развоја туризма и др.; 

Политичка конкурентност у ширем смислу подразумева стабилност 

дестинација. То значи да политичка стабилност одређује колико је туристичка 

дестинација конкурентна. На њу имају утицај како глобална/регионална 

стабилност/нестабилност, тако и политичка стабилност и снага земље као туристичке 

дестинације. 

Социокултурна конкурентност подразумева постојање специфичних 

друштвених и културних карактеристика дестинација. Ове карактеристике су често 

најснажнији фактор који одређује туристичку позицију. Могу имати много већи утицај 

на конкурентност него ли политички и економски фактори. Типичан пример овога су 

земље блиског истока. 

Технолошка конкурентност се огледа у примени савремених технологија. 

Примена ових технологија се првенствено односи на промоцију и продају туристичке 

дестинације, али и појединих субјеката у дестинацији. Главну улогу у продаји 
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производа туристичке дестинације има интернет, јер омогућава широк приступ 

туристичком тржишту уз ниже трошкове. 

Енвајронментална конкурентност је облик конкурентности туристичке 

дестинације који обухвата стварање енвајронменталног интегритета туристичке 

дестинације у складу са савременим захтевима туриста. Стварање енвајронменталног 

интегритета долази до стварања новог вида туризма - еко туризма. 

Неки аутори у облике конкурентности уводе и демографску конкурентност. 

Разлог томе је то што поједини демографски чиниоци (старосна структура, структура 

породице, старење становништва) могу значајно утицати и на тип доживљаја тражених 

од стране потенцијалних потрошача на тржишту. 

 

3.4. Модели конкурентности туристичке дестинације 

Постоји више модела конкурентности туристичке дестинације који се користе и 

за представљање конкретног нивоа конкурентности. Растући интерес за конкурентност 

туристичких дестинација се одражава на све већи извор литературе у овој области. 

Неке студије фокусиране су на мерење конкурентности туристичких дестинација, 

атрибуте и факторе конкурентности дестинација конкурентске стратегије и индикације. 

Велики број доприноса произвео је много разматрања за разумевање 

конкурентности дестинација. Многи аутори указују да је најсвеобухватнија дефиниција 

„конкурентности“ скројена од стране Ritchie-а и Crouch-а (2003:2), који дефинишу 

конкурентност као „способност увећања потрошње за туризам, у циљу растућег 

привлачења посетилаца за које се обезбеђују задовољавајућа искуства и искуства која 

се памте, и то на профитабилан начин уз унапређење добробити за резиденте на 

дестинацијама и очување природног капитала дестинације за будуће генерације“. Ова 

студија почива на добро заснованим концептуалним позадинама анализе 

фундаменталних конкурентских модела туристичких дестинација. 

 

3.4.1. Модел конкурентности туристичке дестинације(Crouch,Ritchie) 

Најпознатији модел конкурентности туристичке дестинације развили су Crouch 

и Ritchie. Аутори су овај модел представили на 43. конгресу AIEST-а (Међународно 

удружење експерата за туризам), а током година био је допуњаван, да би коначно био 

уобличен 2003. године. 

У развијању модела Crouch и Ritchie су се ослањали на Портеров дијамант 

националне конкурентности. Првобитно, овај модел обухватао је 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.  



Мастер рад 

 

55 

 

Према Crouch и Ritchie конкурентност дестинације заснива се на њеним 

наслеђеним ресурсима, који представљају основу компаративне предности, као и 

способностима да те ресурсе искористи, што чини основу конкурентске 

предности.Дестинацијски фактори у овом моделу подељени су на факторе 

привлачности (природа, клима, културне и социјалне карактеристике и др.) и факторе 

одбојности (политичка нестабилности, здравствена несигурност и др.). 

Crouch и Ritchie тестирају и презентују Концептуални Модел Конкурентности 

Дестинације који се састоји из два дела: компаративна и конкурентска предност.Први 

део се фокусира на допринос ресурса (људски, физички, ресурси знања и капитални 

ресурси) величина привреде, инфраструктуре и туристичке надградње, као и културни 

и историјски ресурси. Други део се бави ангажовањем ресурса (ревизија и 

инвентарисање, одржавање, раст и развој и ефективност и ефикасност). 

Модел такође указује на значај окружења дестинације које утиче на 

конкурентност - глобално (макро) и конкурентно (микро окружење). Макро окружење 

се односи на све спољне елементе које га окружују и утичу на њега. Микро окружење 

дестинације чине основни елементи који дефинишу конкурентски амбијент и 

подложни су сталним променама. У њих се убрајају економски, технолошки, културни, 

еколошки, демографски и политички фактори. Поред саме дестинације микро 

окружење обухвата и акције и активности које утичу на циљеве свих актера у туризму 

(добављачи, туристичке агенције, организатори путовања, конкуренти) Ови елементи 

обликују непосредну околину којој се дестинација мора прилагодити у циљу остварења 

конкурентности. 

Шема 3.4.: Модел конкурентности туристичке дестинације (Crouch, Ritchie)

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. стр.74; 

Crouch, G.I., Destination Competitiveness: Insights into Attribute Importance, International Conference of 

Trends Ipacts and Policies onTourism Development, Hellenic OpenUniversity in Heraklion, Crete, 2006. 
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Модел конкурентности туристичке дестинације садржи факторе који су 

сврстани у пет група. 

Прву групу чине фактори 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 дестинацијама, 

- посебни догађаји, 

- забава, 

- туристичка супраструктура (смештај, ресторани, јавни превоз), 

- тржишне везе (породичне, верске, спортске, пословне). 

Другу групу чине подпомажући фактори и ресурси. Ова група садржи елементе 

који чине основу туристичке привреде. Потребно је да дестинација поседује 

атрактивности из прве групе како би ти ресурси били подржани следећим елементима 

који чине фактори подршке у туризму: 

- инфраструктура, 

- предузетништво, 

- приступ дестинацији, 

- гостољубивост, 

- политичка ситуација, 

- јавна добра. 

Трећу групу чине туристичка политика дестинације, планирање и развој. 

Туристичка политика и стратешко планирање усмеравају развој туризма дестинације 

тако да се у жижи налазе конкурентност и одрживи развој туристичке дестинације. 

Велики утицај за постизање тог циља имају следећи елементи:  

- дефинисање и деловање дестинације као јединственог система, 

- позиционирање дестинације и стварање дестнацијског бренда, 

- праћење и надгледање развоја као и степена успешности, 

- праћење понашања и успешности конкурентских дестинација, 

- јасна визија развоја, 

- политика туристичког развоја, 

- јединство око политике туристичког развоја, 

- анализа и ревизија успешности туристичке политике. 

Четврту групу чини менаџмент. Улога менаџмента јесте да се усредсреди на 

активности које проистичу из туристичког планирања и развоја. Менаџмент је основни 

покретач и управља дестинацијском конкурентношћу. Чине га следећи елементи: 

- маркетинг, 

- кризни менаџмент, 

- управљање ресурсима, 

- развој људских ресурса и образовање, 

- организовано управљање дестинацијом, 
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- квалитет услуге и туристичког искуства, 

- прикупљање података и истраживање, 

- ризик приликом улагања капитала, 

- туристичка инспекција.  

Пету групу чине одреднице конкурентности. Конкурентност дестинације је 

веома зависна од ових фактора. Они су веома важни, али се налазе изван утицаја 

туристичке привреде као самосталног сектора. То су: 

- географски положај, 

- безбедносна ситуација, 

- капацитети дестинације, 

- перцепција дестинације и њеног имиџа, 

- међусобна зависност дестинације, 

- однос између цене и вредности услуга и роба. 

 

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 важне за одређене тржишне сегменте. Мерење конкурентности 

одређене туристичке дестинације може се закључити који су фактори битни, а који 

нису. Предложени модел, иако је најобухватнији модел до данас, има извесна 

ограничења. Једно од њих произилази из чињенице да многе дестинације не поседују 

базе података које су неопходне за доношење одлука на основу постављеног модела. 

Такође, веза између конкурентност дестинације и глобалних фактора постављена је 

само уз помоћ квалитативних детерминанти. Без обзира на наведена ограничења, 

модел је битно утицао да истраживања конкурентности у туризму буду посматрана, 

имајући у виду улогу конкурентности туристичке дестинације.6 

 

3.4.2. Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације 

(Dwyer, Kim) 

Други битан модел, интегрисани модел, потиче од Crouch и Ritchie 

истраживања, којег су представили Dwyer и Kim, 1994. године. Он групише 

туристичку политику, планирање и развој дестинације у заједничку менаџмент 

категорију. Интегрисани модел конкурентности уводи тражњу као посебну одредишну 

конкурентност, а ресурсе дели на наслеђене и створене. Док модел Crouch-а и Ritchie-а 

приказује једносмерну повезаност између свих елемената, овај модел приказује 

интеракцију између свих извора дестинацијске конкурентности. 

 

 

 

                                                 
6Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, 

стр.76. 
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Шема 3.5.  Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације (Kim, C., 

Dwyer.L.) 

 
Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. стр.77; 

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 туристи, али други елемент је онај који може 

обликовати основу за атрактивну понуду за туристе - до конкурентне понуде на крају. 

Као што се може видети на слици интегрисани модел се дели на четири 

сегмената. 

Први сегмент чине ресурси који се у моделу поред створених и наслеђених 

налазе заједно са потпомажућим факторима, што указује на то да они заједно чине 

дестинацију која је атрактивна за туристе и стварају основу за успешно туристичко 

пословање.  

Наслеђени ресурси се могу поделити у две групе: 

- природни ресурси: клима, море, језера, реке, планине и сл., 

- културни ресурси: традиција, обичај, језик и историјске знаменитости. 

Створени ресурси деле се на пет група: 

- туристичка инфраструктура; смештајни капацитети, ресторани, таверне, 

рента кар предузећа, барови и сл., 

- специјални догађаји, 

- разне туристичке активности, 

- забава, 

- куповина. 
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Потпомажући фактори и ресурски имају четири подгрупе: 

- основна инфраструкура; саобраћајна и др., 

- квалитет услуге, 

- доступност дестинације, 

- гостољубивост. 

Други сегмент чини дестинацијски менаџмент који има улогу да све поменуте 

факторе обједини и повеже у једну целину. Интегрисани модел разликује пет типова 

дестинацијског менаџмента: 

- менаџмент дестинацијског маркетинга - обухвата промоцију дестинације 

као целине, а његова битна функција јесте формирање дестинацијског 

имиџа; 

- дестинацијско планирање и развој - планирање се изводи од стране 

различитих агенција или организатора из различитих разлога на 

различитим нивоима; 

- организација дестинацијског менаџмента - на различитим нивоима 

власти је укључена у презентацију, законодавство, планирање, 

одржавање и организацију туристичких ресурса; 

- развој људских ресурса - обука у развоју три димензије организаторског 

знања: дубина и ширина знања, компетенције и истраживачко знање; 

- менаџмент животне средине - обухвата климу, пејзаже, амбијент као 

кључне факторе дестинацијског квалитета. 

Трећи сегмент представља окружење. Услови у окружењу може допринети 

повећању или смањењу компетитивности туристичке дестинације, а овде спадају: 

- положај дестинације, 

- сигурност и безбедност дестинације, 

- конкурентно микро и макро окружење, 

- ценовна конкурентност. 

Четврти сегмент је тражња у оквиру кога је издвојен посебан који се односи на 

туристичку тражњу. Да би тражња била ефективна туриста мора бити свестан да 

постоји туристичка дестинација и мора познавати њену понуду, као и да се његова 

очекивања поклапају са производима туристичке дестинације. Због тога оквир 

дестинацијске компетитивности укључује три елемента туристичке потражње: 

свесност, перцепцију и преференције. 

Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације се по неким 

значајним карактеристикама разликује у односу на модел конкурентности аутора 

Crouch-a и Ritchie-a.: 

1. Интегрисани модел за разлику од модела Crouch-a и Ritchie-a приказује 

узајамну повезаност и зависност међу елементима модела; 

2. Овај модел приказује јасну разлику између створених и наслеђених 

ресурса туристичке дестинације; 

3. Овај модел издваја елемент туристичке тражње као један од важних 

фактора дестинацијске конкурентности; 
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4. Овај модел не издваја планирање и развој као и политику дестинације 

као посебну групацију, већ те елементе укључује у менаџмент; 

5. Овај модел прави јасну разлику између туристичке инфраструктуре и 

основне инфраструктуре; 

6. Овај модел као важан елемент конкурентности издваја куповину. 

Ипак, ови модели и поред извесних разлика, могу се користити као основа за 

проучавање конкурентности конкретних туристичких дестинација и као претпоставка 

за мерење конкурентности коришћењем одабраних индикатора. 

 

3.4.3. Модел конкурентности Светског економског форума (T&T 

Competitiveness Index) 

Модел или Индекс конкурентности Светског економског форума (WEF), 

представља својеврсан пројекат који је покренут заједно са Светском туристичком 

организацијом (WTO). Он је развијен у циљу утврђивања и поређења конкурентности 

држава као туристичких дестинација, а подаци су добијени од међународних, 

партнерских и институција које се баве туризмом и користе се за анализу. 

Индекс конкурентности је једини модел који се у пракси користи за мерење 

конкурентности и као такав он представља једини основ за поређење конкурентности 

земаља света у туризму. До сада су урађена пет извештаја за 2007., 2008., 2009., 2011., 

и 2017. годину.  

Индекс конкурентности обухвата четири категорије које се испитују као 

критичне за оцену нивоа конкурентности једне дестинације. Свака од категорија 

садржи индикаторе и стубове који су представљају основне показатеље 

конкурентности (шема 3.6.). То су: 

1. Подиндекс омогућено окружење, 

2. Подиндекс политике туризма и омогућавању услова, 

3. Подиндекс инфраструктуре, 

4. Подиндекс природних и културних ресурса. 

У оквиру сваког подиндекса јавља се неколико стубова (14), а сваки од њих се 

посебно оцењује на основу посебних показатеља. Њиховом оценом се добијају 

резултати за подиндексе, где четири подиндекса заједно дају оцену индекса 

конкурентности. 
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Шема 3.6. Структура индекса конкурентности туристичке дестинације 

 
Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. стр.81. 

 

3.5. Индикатори конкурентности туристичке дестинације 

Индикатори конкурентности туристичке дестинације морају поседовати 

одређене особине како би могли да се користе за анализу конкретне појаве. Пре свега, 

морају бити једноставни за разумевање, поуздани и добро постављени како би на што 

бољи начин дали основу за доношење оцене о анализираном проблему.Показатељи 

конкурентности могу се сврстати у две основне групе: 7 

1. Објективни - могу се изразити бројкама, 

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

стр.79. 
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2. Субјективни - везани за опажања туриста. 

Ослањајући се на ову поделу индикатора Dwyer и Kim су представили сет 

индикатора од којих су основни: 

- наслеђени ресурси (природни и културни); 

- створени ресурси (туристичка инфраструктура, скуп активности, 

специјални догађаји); 

- подпомажући фактори (општа инфраструктура, приступачност 

дестинације, тржишне везе, квалитет услуга и гостопримство); 

- управљање дестинацијом (дестинацијска менаџмент организација, 

планирање и развој дестинације, дестинацијски маркетинг менаџмент, 

развој људских ресурса и управљање животном средином); 

- ситуациона анализа (конкурентско - микро окружење, глобално - макро 

окружење, ценовна конкурентност, локација дестинације, безбедност и 

фактори тражње); 

- индикатори тржишног наступа (статистика посетилаца/туриста, 

допринос туризма у економији, инвестиције у туризма, индикатор 

економског напредка, индекси ценовне конкурентности и подршка 

државе у туризму). 
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4. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ГРАДОВА У СРБИЈИ 

 

У овој анкети учествовало је 113 насумично изабраних испитаника, различитог 

старосног доба, нивоа образовања и статуса. Анкета је спроведена у периоду од 

септембра до октобра месеца 2018. године у Нишу. Основни циљ је прикупљање 

података о степену конкурентности посматраних туристичких дестинцација, односно 

који су атрибути најзаслужнији за то. Циљна група испитаника су они који су посетили 

или поседују већи број информација о туристичким дестинацијама за које је спроведен 

упитник. 

Упитник се састоји из два дела. Први се односи на социо-демографске 

карактеристике испитаника (пол, године старости, ниво образовања, статус, занимање, 

месечни приходи по домаћинству и број чланова у домаћинству). Други део се састоји 

у оцени 15 атрибута конкурентности дестинација генерално као и на конкретним 

туристичким дестинацијама. 

 

4.1. Основне карактеристике испитаника 

За потребе истраживања прикупљено је 100 валидно попуњених упитника који 

су коришћени у статистичкој обради и анализи података.  

Графикон 4.1. Полна и старосна структура испитаника 

 

На основу графикона можемо закључити да полну стуктуру ипитаника чини 

63% жена и 37% мушкараца. За потребе анализирања испитаници су подељени у седам 

група, од којих су најмађи до 18 година, а најстарији преко 65 година. Највећи 

проценат испитаника је старосне доби од 26 до 35 година и они чине више од половине 

испитаника, чак 68%, а већи проценат заузимају и испитаници старосне доби од 19 до 

25 година (11%). Најмањи део чине испитаници млађи од 18 година (1%), што значи да 
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је само један испитаник млађи од 18 година, и да је највећи проценат испитаника 

пунолетно (99%). 

Графикон 4.2. Ниво образовања и статус испитаника 

 

 

Према степену образовања испитаника, указује да највећи број има високо 

образовање са 48%,, затим следе испитаници који имају средње образовање са 28%, 

потом и испитаници са вишим образовањем са 14%. Испитаници са највишим 

степеном образовања чине 8%, док најмањи проценат чине испитаници са основним 

образовањем са 2%. Према статусу или запошљености, највише је стално запошљених 

41%, на другом месту су незапошљени са 23%, а одмах затим привремено запошњени 

са 22%. Студенти чине 9% испитаника, док је најмање пензионера са 4%, и један 

ученик. 

Анализом структуре занимања испитаника (графикон 4.3.), можемо рећи да је 

ова структура веома хетерогена, где се незнатно истичу Мастер туризмолози са 6%, 

затим медицински техничари и економски техничари са по 6%, матуранти гимназије са 

5%, дипломирани менаџери и дипломирани васпитачи са по 4%. Остала занимања 

високог образовања су дипломирани економиста, Мастер географ, Мастер филолог, 

доктор медицине, инжињер енергетике и друга, док су занимања са средњим степеном 

образовања економски техничар, електротехничар електронике, пољопривредни 

техничар, молер, месар и други. У делу неизјашњених је било оних који нису попунили 

део о занимању у анкети која је спровођена путем интернета, или су се изјашњавали 

као студенти. 
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Графикон 4.3. Занимање испитаника 

 

 

Графикон 4.4. Месечни приходи и број чланова у домаћинству 

 
 

Од укупног броја испитаника, највећи део је одговорило да су њихови приходи 

по домаћинству преко 70.000 динара. Морамо напоменути да се углавном ради о 

домаћинствима са 4 и више чланова. Најмањи проценат су приходи до 10.000 динара са 

4% учешћа.Највећи број испитаника живи у четворочланом домаћинству са 36%, затим 
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у трочланом са 25% и двочланом са 20%. У једночланом и петочланом домаћинству 

живи најмањи број испитаника, са по 6% учешћа.  

 

4.2. Анализа оцене фактора конкурентности 

У оквиру посебних питања у упитнику, од испитаника се тражило да оценом од 

1 до 5 одреди значај 15 фактора конкурентности уопштено и за сваки град појединачно.  

Графикон 4.5. Фактори конкурентности туристичке дестинације 

 

На основу највеће оцене 5, из графикона можемо закључити да је њима од свих 

фактора нијбитији, природно богатство и клима (61), затим безбедност (56), квалитет 

услуга (55) и љубазност (51), а затим следе и културно-историјско наслеђе и локација. 

Најмању важност међу факторима, по мишљењу испитаника, имају сарадња јавног и 

приватног сектора (10), позиционирање на тржишту (15), имиџ (18) и специјални 

догађаји (19).  
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Графикон 4.6. Фактори конкурентности Ниша 

 

 

Од фактора конкурентности града Ниша, на основу највеће оцене 5, испитаници 

су се изјаснили да су најважнији локација (55), културно-историјско наслеђе (49) и 

приступачност (47). Од најмањег значаја су имиџ (7), позиционирање на тржишту (9) и 

сарадња јавног и приватног сектора (9). На основу графикона можемо закључити да 

највећи број туриста посећује Ниш због његове добре локације и културно-историјског 

наслеђа и приступачноссти, али и због природних богатстава и климе, љубазности и 

гостопримства локалног становништва.  

Графикон 4.7. Фактори конкурентности Крагујевца 
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Од фактора конкурентности града Крагујевца, на основу највеће оцене 5, 

испитаници су се изјаснили да су најважнији фактори културно-историјско наслеђе 

(31), природна богатства и клима (26) и љубазност (22). На основу графикона можемо 

закључити да највеће конкурентске предности овог града управо ови фактори. Од 

најмањег значаја су сарадња приватног и јавног сектора (5) и имиџ (8). 

Графикон 4.8. Фактори конкурентности Новог Сада 

 

Од фактора конкурентности града Новог Сада, на основу највеће оцене 5, 

испитаници су се изјаснили да су најважнији специјални догађаји (56), приступачност 

(53), културно-историјско наслеђе (51), забава и рекреација (51) и туристичка понуда 

(50). Остали фактори не заостају пуно иза ових најважнијих. Од најмањег значаја је 

сарадња јавног и приватног сектора (12) и однос трошкови/вредност (17). На основу 

графикона можемо закључити да је Нови Сад богат разноврсним туристичким 

атрактивностима, и да као таква, привлачи туристе са различитим потребама и 

карактеристикама. 

Упоређујући резултате добијене истраживањем, можемо закључити да се су 

најважнији фактори конкурентности Ниша, Крагујевца и Новог Сада културно-

историјско наслеђе, приступачност, природна богатства и клима, али и локација и 

забава и рекреација. Са друге стране, као најмање значајни фактори конкурентости 

јављају се сарадња јавног и приватног сектора и имиџ. Такође, упоређујући резултате 

за сва три града, можемо рећи да је најбоље оцењен Нови Сад, са највише позитивних 

и најмање ниских оцена. То овом граду у односу на друга два даје предност. Резултати 

анкете указују да је највећу конкурентност забележио Нови Сад (4.12), на другом месту 

је Ниш (3.65) и на трећем месту је, са највише најмањих оцена, Крагујевац (3.45). 
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ЗАКЉУЧАК 

Србија је држава са изутетним, богатим и разноврсним туристичким 

потенцијалима. Узимајући у обзир да је туризам, генерално гледано, наспрам 

туристичких потенцијала, недовољно развијен, можемо рећи да је простор за развој 

различитих видова туризма огроман. Утврђивање циљева развоја туризма, на 

националном нивоу, једно је од кључних питања у оквиру планирања и целокупног 

процеса управљања развојем туризма.  

У туризму данас постоји велика разноликост дестинација по сегментима и 

нишама туристичке тражње. Не може свака дестинација бити намењена истим 

облицима туризма, и свака у свом развоју се може гранати у више различитих праваца. 

У оквиру градског туризма могу се развијати култури, манифестациони, конгресни и 

други облици туризма, у зависности од туристичке понуде одређеног града. Велико 

богатство културним мотивима, различитим манифестацијама, богатим забавним 

животом, изузетно повољан географски, саобраћајни, а самим тим и туристички 

положај, омогућује градовима Нишу, Крагујевцу и Новом Саду полазну основу за 

развој туризма.  Оваква разноврсност туристичких мотива повећава атрактивност за 

различите групе посетилаца/туриста.  

Туристичке дестинације представљају сложен систем који зависи од 

територијалног обухвата.Туристи у том систему представљају фундаментални 

производ као део туризма, Због тога се конкуренција у туризму усредсређује 

првенствено на туристичку дестинацију. Садржину туристичке дестинације 

компаративне и конкурентске предности. У овом раду, посебно су анализирани 

облици, модели и ндикатори туристичке дестинације.   

Анализирајући резултате упитника можемо закључити да је културно историско 

наслеђе најважнији фактор конкурентности који се јављају код свих посматраних 

градова. Као најмање важан фактор јавља се сарадња јавног и приватног сектора. На 

основу резултата испитаника можемо закључити да је на туристичком тржишту 

најбоље позициониран Нови Сад, затим Ниш и Крагујевац.  
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