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Увод 

 

 Аеродром „Константин Велики“ је у кратком периоду остварио значајан развој. 

Развој аеродрома има економски значај не само за аеродром, већ и за читав регион. 

Увођењем нискобуџетних летова Ниш је постао приступачна туристичка дестинација за 

иностране туристе. 

 Рад се састоји из шест делова. У првом делу посебна пажња је посвећена 

туристичком потенцијалу уопштено, као и туристичкој понуди Ниша. Туристичку 

понуду Ниша чине културно-историјски споменици, о којима ће укратко бити речи. 

Осим културно-историјског наслеђа истиче се и фестивал Нишвил који привлачи све 

већи број туриста. 

 У другом делу посебна пажња је посвећена анализи туристичких потенцијала 

града Ниша. Ниш поседује велики туристички потенцијал који не чини само културно-

историјско наслеђе, већ и природне вредности, манифестације и аутентична храна. Развој 

аеродрома и све већи број иностраних туриста би требало искористити за још већу 

промоцију постојеће понуде, као и развој туристичке понуде. 

 У трећем делу је пажња посвећена општим карактеристикама ваздушне и 

земаљске стране аеродрома, као и о структури запослених (квалификационој, старосној, 

полној итд.). 

 У четвртом делу је пажња посвећена развоју аеродрома. Развој је подељен на два 

дела. Први се односи на развој до 2015. године који карактеришу бројни успони и падови. 

Политичка и финансијска ситуација деведесетих је утицала и на рад аеродрома али 

највећа штета је нанета 1999. године. Након тога је обновљен али и даље није било 

значајнијег развоја. Година 2015. је била преломна и због тога је посебна пажња 

посвећена овој години. Долазак авио-компаније Wizzair, а затим и компаније Ryanair 

(која за сада једино из Ниша лети) је донео невероватан раст и развој аеродрому 

„Константин Велики“. Међусобна конкуренција ове две компаније је утицала и на 

отварање нових линија. Компарацијом развоја аеродрома „Константин Велики“ и 

аеродрома сличних карактеристика у окружењу се најбоље може приказати колико је 

значајан развој овог аеродрома. 
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 У петом делу је посебна пажња посвећена економском значају развоја аеродрома 

„Константин Велики“. Најпре је посебна пажња посвећена пословању пословању 

нискотарифних авио-компанија и о њиховом утицају на економски развој. Затим, о 

конкурентности аеродрома и у коликој мери је аеродром преузео путнике са већих 

околних аеродрома. Иако су линије пре свега усмерене ка земљама дијаспоре, све је више 

путника који путују и из других разлога што зе најбоље може приказати анализом 

структуре путника. Анализом индикатора пословања је приказан однос реализованих и 

планираних пројеката. Посвећена је пажња и спроведеним активностима за унапређење 

пословања, као и о будућим циљевима и планираним активностима.  

 

 У последњем делу је посебна пажња посвећена туристичком значају развоја 

аеродрома „Константин Велики“. Број иностраних туриста се из године у годину све 

више повећава, а то утиче позитивно на економски развој  Ниша,као и региона. 
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1. Туристичкa понуда 

 

Туристичку понуду можемо дефинисати као количину робе и услуга која се нуди 

туристима на одређеном туристичком тржишту, у одређено време и по одређеној цени.1 

Сваки учесник који настоји дапрода своју робу или услугу туристима јесте представник 

турисичке понуде, тако да туристичку понуду заправо чини велики број учесника који 

креирају тај део туристичког тржишта. Значајна карактеристика туристичке понуде је да 

она укључује нематеријална добра у економске релације. Међутим, сама чињеница да 

представници нуде туристичку робу или услуге не значи и да они продају оно што нуде. 

То зависи од великог броја фактора: неадекватна цена, квалитет, услуга, асортиман итд. 

Али најбитније је напоменути да сам купац доноси оцену о недостацима, због тога само 

они понуђачи који се могу прилагодити купцима тј. захтевима тражње могу очекивати 

профит. 

Можемо издвојити два основна дела туристичке понуде: примарну (изворну) која 

обухвата атрактивне факторе као што су природне одлике, културно-историјско наслеђе 

итд. И секундарну (изведену) која подразумева организовану привредну активност 

разних предузећа која обезбеђују потребне услуге и производе. Примарна компонента се 

не појављује самостално, већ се преко секундарне укључује. У томе се огледа способност 

претварања нематеријалних добара у тржишне токове тзв. конверзиона функција 

туризма.  

Појам туристичке понуде је потребно посматрати у најширем смислу и потребно 

је укључити све како привредне, тако и друштвене субјекте једне земље који директно 

или индиректно доприносе развоју и повећању туристичке потрошње, а самим тим утичу 

и на позитивне економске резултате. 

 

 

                                                           
1Глигоријевић Ж., Стефановић В., Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, 2013.стр.219. 
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1.1.  Претпоставке за формирање туристичке понуде 

 

 Да би се могло говорити о туристичкој понуди морају се задовољити, најмање 

четири критеријума и то: атрактивност простора, саобраћајна повезаност 

(инфраструктура), изграђени пријемни (рециптивни) капацитети и промоција. 2 

 Атрактивност представља способност специфичног елемемента или комбинације 

елемената, туристичке понуде у привлачењу већег броја посетилаца на одређено 

подручје, с циљем економске валоризације. Можемо издвојити атрактивност природних 

ресурса која се односи на привлачност природних елемената  као што су  климатски, 

хидрографски, флора, фауна итд. И атрактивност  друштвених ресурса која обухвата 

привлачност која је настала као продукт људског рада: културно-историјско наслеђе, 

градови, архитектура и разни догађаји. Међутим, није свако природно или антропогено 

добро и туристичко добро. Главни показатељ је свакако туристичка тражња која се може 

измерити величином оствареног промета и бројем туристичких долазака поетилаца. 

Атрактивност неког простора зависи од великог броја фактора: положај, клима, 

топографија, удаљеност од емитивних тржишта и туристичких токова, степена 

уређености простора, капацитета итд. Али је веома значајно обратити пажњу и на 

промотивни утицај и на степен интересовања за упознавање неке атрактивности.  

Атрактивност може бити локалног, регионалног, националног и светског значаја ако се 

посматра са географског становишта. Ако се посматра дужина боравка туриста онда 

можемо говорити о примарним и секундарним атрактивностима. Примарне или 

стационарне атрактивности подразумевају задржавање туриста по неколико дана,а 

секундарне или излетничке задржавање туриста мање од 24 сата. 

Важну улогу у одабиру дестинације игра и могућност како доћи до одредишта, тј. 

туристичке дестинације. То значи да туристички потрошач треба да изабере саобраћајно 

средство тј. начин путовања. Због тога је битан фактор развоја сваке туристичке 

дестинације саобраћајна инфраструктура.Уколико нема квалитетне повезаности 

                                                           
2Глигоријевић Ж., Стефановић В., Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, 2013.,стр.220. 
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дестинација, ни квалитет туризма неће бити задовољавајући. Филозофија сваког 

путовања, а нарочито туристичког гласи: што брже, што сигурније, што удобније и што 

јефтиније.3 

Туриста приликом путовања напушта своје пребивалиште, тако да мора користити 

рецептивне капацитете у одређеној дестинацији. Они могу бити директни и индиректни. 

Директни обухватају основне и комплементарне смештајне капацитете и остварују 

приходе на темељу директне туристичке потрошње. Индиректни обухватају објекте коју 

су одржавани и финансирани од стране локалне самоуправе на основу разних такси, 

пореза, субвенција итд. 

Туристичка промоција представља комуникациони процес између туристичке 

понуде и тражње и повезује их. Без промотивних активности нема ни развоја туристичке 

понуде, збох тога је неопходно стално информисање купаца тј. туриста. 

 

 

1.2.  Карактеристике туристичке понуде 

 

 Можемо идвојити четири карактеристике туристичке понуде: 

1. дислоцираност понуде од тражње, 

2. хетерогеност понуде, 

3. нееластичност туристичке понуде, 

4. статичност понуде и 

5. сезонски карактер понуде.4 

 

1. Простор на коме се формира туристичка понуда је одвојен од емитивних 

тржишта, тј. извора тражње. То значи да туриста мора прећи извесну удаљеност 

да би стигао до туристичке дестинације коју је изабрао и задовољио своје 

                                                           
3Глигоријевић Ж., Стефановић В., Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет, Ниш, 2013.,стр.221. 
4Глигоријевић Ж., Стефановић В., Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет, Ниш, 2013.,стр.222. 
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туристичке потребе. Данас су велике и познате рециптивне регије издвојене 

(Алпи, Кариби итд.) и унутар тих регија просторне целине истичу своје 

специфичности да би привукле што већи број туриста. Свака земља тежи ка 

томе да истакне разноликости своје понуде и на тај начин створи тржишну 

марку да би на крају та одредишта постала синоним туристичке понуде тог 

простора. 

 

2. Хетерогеност туристичке понуде произилази из чињенице да је укупна светска 

туристичка привреда хетерогена. Хетерогеност туристичких услуга проистиче 

из великог броја учесника на страни понуде. Међутим, као последица се могу 

јавити проблеми у виду неједнаког квалитета услуга, контроле услуга и 

стандардизације итд.Значајно је поменути да осову туристичке привреде чине: 

угоститељство, саобраћај, туристичке и путничке агенције.5 Туристичка понуда 

може опстати на тржишту ако је занимљива туристима, дакле хетерогеност 

туристичке понуде представља одговор на хетерогеност туристичке тражње. 

 

3. Туристичку понуду карактерише и нееластичност, то значи да се капацитети не 

могу мењати и прилагођавати тражњи. Уколико су ипак потребне измене, оне 

су могуће тек након завршетка сезоне. Можемо закључити да су смештајни 

капацитети константна варијабла током једне сезоне. Приликом планирања 

изградње туристичког објекта веома је битно одредити величину, намену, 

садржај итд. јер су за измене и адаптације потребна велика инвестициона 

улагања. 

 

4. Статичност туристичке понуде се не односи на везаност објеката за простор, 

већ на чињеницу да је туристичку услугу могуће конзумирати само на лицу 

места. Дакле, потрошач мора доћи до дестинације где се налази понуда која је 

непреносива. За статичност туристичке понуде је од највећег значаја 

туристичка промоција јер се једино на тај начин може ублажити статичност и 

унети динамички елемент. 

                                                           
5Глигоријевић Ж., Стефановић В., Економика туризма, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет, Ниш, 2013.,стр.224. 
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5. Сезонски карактер туристичке понуде одређује климатски фактор који формира 

две главне сезоне: летњу и зимску. Летња туристичка сезона се везује мора, 

језера, текуће воде и карактерише је жарко сунце, богата флора и фауна. Зимску 

туристичку сезону карактерише пре свега дебљина и постојаност снежног 

покривача. Сви учесници понуде теже ка томе да разним активностима продуже 

сезону, нарочито ако у току сезоне нису остварили задовољавајуће економске 

резултате. 

 

 

1.3.  Туристичка понуда Ниша 

 

Ниш је градкоји карактерише богата историја и културно наслеђе. Управо то чини 

основу туристичке понуде. Кроз историју су се смењивала бројна царства и владари и 

свака епоха је оставила своје трагове. Из периода Константина Великог се истиче 

Медијана, из периода Отоманског царства Ћеле Кула и споменик на Чегру. Из Другог 

светског рата се истичу Спомен парк Бубањ и Меморијални комплекс „12. фебруар”. 

Изузев културно-историјског наслеђа значајан аспект туристичке понуде представља и 

фестивал Нишвил који привлачи све већи број, како домаћих, тако и иностраних туриста.  

Долазак нискотарифних авио-компанија је утицао на повећан број иностраних 

туриста. Ову ситуацију треба искористити за активну промоцију туристичке понуде 

Ниша и привлачење још већег броја туриста. Ако узмемо у обзир да се ради о city break 

краћим посетама туристичка понуда би се могла објединити у један аранжман и 

понудити иностраним туристима. Такође, могу се укључити и одређени туристички 

потенцијали који нису развијени у довољној мери, а ово је одлична прилика за развој. 
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1.3.1. Медијана 

 

Медијана представља јединствен комплекснастао у време Константина Великог 

(306–337) и налази се 5 km од центра Ниша. Приликом истраживања откривено је 

двадесетак објеката: вила са перистилом, терме, складиште/вински подрум, вила с 

октагоналном кулом и великим салама, две ранохришћанске цркве и некропола. Значај 

Медијане може се сагледати кроз резиденцијалну, административну, економску и 

сакралну функцију.6 Резиденцијални део чине објекти са богатом декорацијом, 

мозаицима, фрескама и скулптурама. Економски чине радионице и магацини, а сакрални 

две ранохришћанске цркве. Централно место заузима вила са перистилом, најраскошнија 

и најлуксузнија вила за коју се претпоставља да је била боравиште цара Константина, 

будући да је често долазио у свој родни град.Tрем дворишта, као и већина просторија у 

вили су били поплочани мозаицима.  

Слика 1-Медијана 

 

Извор: https://www.juznevesti.com/uploads/assets/2016/07/13/63041/1280x0_MEDIJANA-MOZAIK-

VANJA-KESER-JV14.jpg 

 

                                                           
6http://narodnimuzejnis.rs/o-muzeju/objekti/medijana/?lang=RS 
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1.3.2. Ћеле-кула 

 

Ћеле-кула се налази 4 km од центра Ниша, на путу ка Нишкој Бањи. Представља 

споменик из Првог српског устанка који је подигнут од лобања српских ратника 

погинулих на Чегру у бици против Турака. Подигнута je по наређењу Урсид-паше као 

опомена балканским народима ако покушају да се дигну против турског господства. 

Mеђутим, изазвао је супротан ефекат и био подстицај за дефинитивно ослобођење.У кулу 

висине 4,5 m и ширине од 4 mје било је узидано 952 лобање у 14 редова са сваке 

стране.Данас је преостало само 58 лобања, а једна од њих је посебно издвојена на 

пиједасталу, као лобања вође устанка Стевана Синђелића.7Сврстана је у споменике 

културе од изузетног значаја за Републику Србију и данас je музејски објекат. 

Слика 2-Ћеле-кула 

 

Извор:http://www.suncesrbije.com/en/clanak/the-skull-tower-of-nis-the-first-on-the-list-of-top-10-

buildings-made-of-bones/1378 

 

 

                                                           
7http://medijana.rs/cele_kula 
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1.3.3. Споменик на Чегру 

 

  Чегар је брдо које се налази између Доњег Матејевца и Каменице, 6 km од Ниша. 

Познато је по томе што се ту одиграла Битка на Чегру, 31.маја 1809. године, једна од 

најзначајнијих битки у Првом српском устанку. Тада је погинуло око 3.000 Срба и дупло 

више Турака, када је српски војсковођа Стеван Синђелић пуцао у барутану јер је то био 

једини  

Слика 3- Споменик на Чегру 

начин да спречи најезду 

Турака.8 Након тога су Турци 

подигли Ћеле-кулу од глава 

страдалих Срба у овој бици.  

Данашњи споменик у облику 

куле је подигнут поводом 

педесетогодишњице 

ослобођења Ниша од Турака 1. 

јуна 1927. године и дело је 

италијанског архитекте 

Јулијана Ђупона.9 Поред Ћеле 

-куле овај споменик 

представља једну од 

најзначајнихих туристичких 

атракција Ниша, а и популарно 

излетиште Нишлија.  

 
 

 

Извор:http://www.tt-group.net/Fotografije_Srbije/Cegar-Nis-200-godina/Spomenik-junaka-na-Cegru.jpg 

 

                                                           
8Симоновић Д., Богдановић Н., мр Костић Р., Јефтић Д. (1995.), Енциклопедија 

Ниша – историја, Градина Ниш, Ниш, 1995. стр. 26. 
9Исто 
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1.3.4. Меморијални комплекс „12. фебруар” 

 

 Меморијални комплекс „12. фебруар”је био концентрациони логор формиран 

семптембра 1941. године од стране Немаца.Од преко 30.000 људи заточених у логору 

више од 10.000 је стрељано на Бубњу, а велики је број интерниран у Аустрију, Немачку, 

Пољску, и Норвешку где су били принуђени на робовски рад.10 Међутим, 12. фебруара 

1942. група од 147 логораша је организовала бекство и напала стражаре, од чега је 105 

логораша у томе успело и преживело. То је представљало прво организовано бекство из 

неког логора у тада окупираној Европи. Логор је постојао све до септембра 1944. године 

и у њему су након бекства завладао још већи терор. Након рата прикупљени су бројни 

материјали из логора који указују на нехумане и стравичне услове у њему. 12. фебруара 

1967. године, 25 година од бекства отворена је прва поставка Меморијалног музеја „12. 

фебруар“. 

Слика 4-Меморијални комплекс „12. фебруар” 

 

Извор: http://static.panoramio.com/photos/large/12996678.jpg 

                                                           
10 http://narodnimuzejnis.rs/o-muzeju/objekti/memorijalni-kompleks-12-februar/?lang=RS 



16 
 

1.3.5. Спомен парк Бубањ 

 

 Спомен парк Бубањ је спомен обележје које се налази у општини Палилула у 

Нишу.Овде се налазило једно од највећих стратишта у Србији у Другом светском ратуи 

стрељано јепреко 10.000 људи. Место је 12. фебруара 1948. године било обележено 

спомеником у облику пирамиде.11 Крајем 1953. године је расписан конкурс за споменик 

стрељанима али ни један од радова није прихваћен. Други конкурс је расписан 1959. 

године и тада је прихваћено идејно решење вајара Ивана Стамболића. Споменик је 

откривен 14. октобра 1963.године и чине га 3 песнице различите величине-мушка, 

женска и дечија, које представљају симбол отпора непријатељу.12 

Слика 5- Спомен парк Бубањ 

 

Извор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spomen_park_Bubanj.JPG 

 

 

                                                           
11Стефановић М., мр Гавриловић С., др Ђорђевић Д., мр Јевтић Д., др Јовановић З., дрТодоровић Н. (2011.), 

Нишки лексикон, ЈП Службени гласник, Град Ниш, Београд, 2011, стр. 50 и 51. 
12Исто 
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1.3.6. Тврђава 

 

Нишка тврђава се налази у самом центру Ниша и представља један од 

најзначајнијих споменика кутуре. Подигнута на остацима античког и средњовековног 

утврђења у периоду од 1719. до 1723. године.13 Током своје дуге и богате историје 

Трврђава је била у поседу многих држава, од Римљана , преко Стефана Немање који 

јекрајем 12. века у њој неко време држао своју престоницу, до Османлија које су је 

заузеле 1395. године. У тврђави се налази једна од двеју очуваних нишких џамија из 

османског периода којаслужи као изложбени простор и проглашена је за „Културно 

добро од великог значаја“.Такође, откривени су остаци и из праисторијског, римског, 

византијског и средњовековног периода што нам указује на клутурно-историјско 

богатство и значај ове тврђаве. Данас се у њој налази велики број кафићаи летња 

позорница.У њој се одржавају бројне манифестације и концерти од којих су 

најистакнутији Филмски сусрети и Нишвил, о коме ће бити речи. 

Слика 6-Нишка тврђава 

 

Извор: http://wonderfulserbia.com/destination/ottoman-serbia/nis-fortress/ 

                                                           
13 http://niskatvrdjava.com/istorija-tvrdjave/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1395
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1.3.7. Нишвил 

 

Нишвил је музички фестивал који се сваког лета одржава у тврђави. Фестивал се 

први пут одржао 1981. године. Међутим, тек 1995. се одржао под именом 

„Интернационални џез фестивал Нишвил“.14 Иако је званично џез фестивал, сам концепт 

фестивала није класичан џез, већ се на фестивалу могу чути разне фузије џеза, као и 

други правци попут етно музике, блуза, регеа. До 2005. године се фестивал одржавао у 

Клубу војске, међутим, услед великог интересовања капацитети нису били довољни тако 

да се преместио у тврђаву где се и данас одржава. Осим богатог музичког програма који 

фестивал нуди на главној бини постоји велики број бесплатних бина. Осим музичког 

програма, сваке године се организују и радионице, биоскоп, фестивал стрипа и изложбе. 

Овај фестивал тренутно представља веома атрактивну понуду за иностране туристе којих 

је сваке године све више.  

Слика 6-Нишвил 

Извор: https://trecisvijet.com/nisville-2018-oboreni-svi-rekordi/ 

 

                                                           
14Стефановић М., мр Гавриловић С., др Ђорђевић Д., мр Јевтић Д., др Јовановић З., дрТодоровић Н. 

(2011.), Нишки лексикон, ЈП Службени гласник, Град Ниш, Београд, 2011. стр. 335. 
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2. Туристички потенцијал 

 

2.1.  Процена туристичког потенцијала територије 

 

Туризам може бити од великог значаја за локални развој, он је покретач бројних 

економских активности и пружа нове могућности за запослење, нарочито младих људи. 

Међутим, није довољно само уочити иконстатовати могућности, неопходна је потпуна 

процена потенцијала где се узимају у обзир понуда, тражња, конкуренција и маркетинг. 

На тај начин се може утврдити да ли одређено место поседује туристички потенцијал и 

да ли је он вредан инвестиција.Поред тога што је процена од великог значаја за 

потенцијал она је и неопходна да би се избегле грешке и потешкоће: 

 

➢ Погрешна процена потенцијала утиче и на лошу процену приликом израде 

пројеката. То може оставити негативне последице по животну средину 

(загађење, уништење природних станишта), културу (губитак локалног 

идентитета и фолклора), економске активности (економска зависност, већи 

трошкови живота, дугови итд.); 

➢ Лоша процена специфичности одређеног региона отежава развој који се 

базира управо на једниственим одликама које утичу на то да се истакне међу 

конкуренцијом; 

➢ Лоша процена карактеристика потрошача и маркетиншких трендова 

отежава развој туристичких производа који одговарају тражњи. 

 

Иако не пружа потпуно прецизне информације за све аспекте развоја, процена 

туристичког потенцијала је одлична основа за доношење одлука при чему се умањује 

ризик лоших инвестиција. 
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2.1.1. Успешна процена локалног туристичког потенцијала 

 

Могу се издвојите две фазе у процени локалног туристичког потенцијала: 

1. Анализа тренутне ситуације која обухвата: понуду, тражњу, конкуренцију, 

трендове; 

2. Дијагноза која обухвата поређење резултата анализе ситуације. На тај начин 

се идентификују предности и недостаци територије, као и потенцијали и 

ризици и на крају се одлучује у ком смеру ће ићи развој. 

Први корак у процени представља прављење „инвентара“ локалног туристичког 

сектора: понуда, тражња, конкуренција и трендови. Ова анализа би требало да  узме у 

обзир: 

• oрганизацију туристичких активности, 

• маркетинг у туризму, 

• иницијалне и актуелне обуке у области туризма, 

• постојеће сарадње и потенцијалне партнере, 

• доступне механизме подршке. 

Корисно је и идентификовати одређене економске индикаторе територије о којој је 

реч као и екстерне факторе. Иако се ради о туризму на локалном нивоу треба имати 

приступ тржишту у целини, не само на локалном нивоу, посебно када је реч о тражњи и 

конкуренцији.  

Поређење анализа понуде, тражње, конкуренције и трендова ће идентификовати 

предности и недостатке територије. Током прве фазе могуће је одредити могућности и 

ризике који се тичу туристичког развоја. Током последње фазе се упоређују предности и 

недостаци са могућностима и ризицима. На тај начин се може дефинисати успешна 

стратешка позиција и на дуже стазе обезбедити супериорност у односу на конкуренцију. 

Такође, веома је битно утврдити да ли територија има „јединствену продајну позицију“ 

тј. да је нешто чини јединственом што ће јој дати апсолутну компаративну предност коју 

ће и клијенти препознати. 
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2.2.  Туристички потенцијал Ниша 

 

 Основу туристичке понуде Ниша тренутно чине бројни културно-историјски 

споменици. Међутим, Ниш поседује и друге бројне садржаје који могу обогатити понуду 

и учинити је разноврснијом, а самим тим и привући већи број туриста.  

 

2.2.1. Природне  туристичке вредности 

 

Активан одмор и екстремни спортови 

 

Ниш има изузетно повољан положај, налази се у котлини опкољен Сврљишким 

планинама, Сувом планином и Селичевицом које чине нишку трансверзалу дугу 140 

km.Овакав положај пружа бројне могућности за активности у природи које могу бити 

веома занимљиве туристима.Нарочито се истиче Трем, највиши врх Суве планине, где се 

често организују успони. Осим планинарења постоји стаза и за љубитеље планинског 

трчања, старт је у Нишкој Бањи у подножју Суве планине, а циљ је на Трему. Стаза је 

дуга 22 km.15 

Слика 7-Нишка трансверзала 

 

http://mapio.net/pic/p42355800/ 

                                                           
15 http://www.visitnis.com/planinarenje-i-slobodno-penjanje.html 
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 За љубитеље мало екстремнијих активности пешачке стазе се могу искористити и 

за вожњу бицикле. Нажалост, посебно намењених стаза за ово тренутно нема.Требало би 

имати у виду да ова активност може бити јако интересантна и привући велики број 

љубитеља кроз разна такмичења и изазове.У Јелашничкој и Сићевачкој клисури постоје 

услови за слободно пењање где је значајно поменути да је Јелашника клисура прво 

пењалиште у Србији које је посвећено спортском пењању. Сићевачка клисура је од 2010. 

године након такмичења“Naissus route climbing challenge 04” и опремања око 20 смерова 

постала атрактивна спортским пењачима.16 

 Положај Ниша, повољни ветрови и климатски услови пружају одличне 

могућности за параглајдинг. У Вишеграду изнад села Сићево се од 1995. године 

одржавају такмичења17, а у последњих пар година чак и светска и европска. Ово је 

значајно поменути јер представља изузетан потенцијал који уз адекватну промоцију 

може привући доста туриста. За оне који тек желе да се опробају у параглајдингу постоји 

полетиште за почетнике- Коритник код Нишке Бање. 

Слика 8-Параглајдинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://www.grunf.org/galerija.htm 

                                                           
16 http://serbianclimbing.com/vesti/poslednje-vesti/264-izvestaj-naissus-route-climbing-challenge-04 
17 http://www.visitnis.com/paraglajding-.html 

http://www.grunf.org/galerija.htm
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Церјанска пећина 

 

Церјанска пећина се налази 15 km од Ниша у близини села Церје. Улаз у пећину 

налази се на месту понирања Провалијске реке на 515 метара надморске висине која 

поново извире на Крављанском врелу.18 Пећина је хидролошки активна и по проценама 

геолога настала је пре нешто више од два милиона година. Према последњим подацима19 

Церјанска пећина је трећа по дужини у Србији (након Ушачке и Лазареве). Први пут је 

истражена 1976. године. Пећина је богата накитом и осим сталактита и сталагмита у 

пећини  се налазе и хеликтити који су веома специфични јер пркосе земљиној тежи и 

простиру се у свим правцима. Јављају се још и драперије, пећински корали и кристални 

цветови.           Слика 9 – Церјанска пећина 

Седамдесетих 

година са првим 

истраживањем пећине 

јавила се идеја о 

туристичком уређењу. 

Улаз је проширен и 

уређен и постављене су 

греде које су служиле као 

мостови. Али наредних 

година  вода је затрпала 

део  улаза наносима и 

однеле дрвене греде тако 

да је 

Извор: http://www.haoss.org/t18439-cerjanska-pecina 

пећина постала неприступачна за потенцијалне посетиоце.Ова пећина представља 

значајан туристички потенцијал али нажалост услед недостатка средстава, а и 

интересовања остаје затворена за посетиоце. 

 

                                                           
18Стефановић М., мр Гавриловић С., др Ђорђевић Д., мр Јевтић Д., др Јовановић З., дрТодоровић Н. (2011.), 

Нишки лексикон, ЈП Службени гласник, Град Ниш, Београд, 2011. стр. 569. 
19http://www.asak.org.rs/caves/cerje/cerje_y.html#NOVOSTI 
 

http://www.asak.org.rs/caves/cerje/cerje_y.html#NOVOSTI
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2.2.2. Антропогене туристичке вредности 

 

Рановизантијска гробница са фрескама 

 

 Рановизантијска гробница се налази у насељу Јагодин-мала код  моста 

„Младости“.Ранијим истраживањем и ископавањем (углавном случајним, приликом 

изградње објеката) установљено је да се испод овог дела града налазе бројни локалитети 

из античког и ранохришћанског периода. Последњим ископавањем 2012. годинеу 

дворишту некадашње фабрике ''Нитекс'' је откривенo још 7 гробница у 15 зиданих 

конструкција из ранохришћанског периода.20 Од пронађених локалитета најзначајнија је 

Базилика код моста у којој је нађено више гробова. Случајно је откривена  1953. године 

и сматра се да Слика 10-Рановизантијска гробницапотиче из периода IV-V века.21 

Опљачкана је још у том периоду али на 

основу декорације је процењено из ког 

периода потиче. Најзначајније је 

откриће саркофага са декорацијом која 

указује на то да је особа која је 

сахрањена била високог ранга, према 

неким теоријама да потиче из царске 

породице. Поред тога пронађена је и 

фреска са Христовим монограмом, који 

је постао део грба Града Ниша. 

Рановизантијска гробница са фрескама 

је проглашена спомеником културе од 

изузетног значаја. Гробница је  

проступачна али нажалост не придаје јој 

се никакав значај ни пажња 

Извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/Датотека:Early_Byzantine,_Niš.JPG                   

 

                                                           
20 https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2012&mm=07&dd=23&nav_id=628944 
21 http://www.spomenici.heritage.gov.rs/lat/nkd/pregled/ranoviz_grobnica_nis 
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Гастро туризам 

 

Гастро туризам представља веома динамичан сегмент туризма. Значај гастрономије 

се огледа у томе што подстиче разноликост и развој туристичке понуде,стимулише развој 

локалне привреде и повећава атрактивност дестинације. Ниш представља град који се 

често помиње у контексту добре и аутеничне хране. Међутим, та чињеница није 

довољнада би смо могли говорити о гастро туризму. Гастро туризам се може представити 

у виду гастрономских тура, манифестација или фестивала (нпр. бурегџијада) који за сада 

у Нишу имају само локални значај. Посебно треба узети у обзир све већи број иностраних 

туриста којима би требало ово представити на адекватан и аутентичан начин.  

 

Фестивали 

 

 Осим већ поменутог Нишвила, Ниш има и бројне друге фестивале који могу бити 

интересантна понуда нарочито иностраним туристима. За љубитеље електронске музике 

истиче се фестивал Nisomnia који се орджава од 2002. године, а за љубитеље класичне 

музике истиче се Nimus фестивалкоји се ове године одржава по 43 пут. Такође, први пут 

након 25 година се одржава још један џез фестивал Naissus jazz fest. Осим музичких 

фестивала ту си и Филмски сусрети који се одржавају од 1966. године.Осим фестивала  

Ниш карактерише и богат ноћни живот који нарочито може бити интересантан 

иностраним туристима. 
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3. Карактеристике аеродрома ''Константин Велики'' 

 

Аеродром „Константин Велики“ је удаљен 4 km од центра града и налази се на 

територији општине Црвени Крст. Други је аеродром по величини и броју путника у 

Србији.Аеродром је удаљен од аутобуске станице 3 km и железничке станице 5 km.22 

У оквиру аеродрома се може издвојити:  

1. земаљска страна аеродрома (landside) коју чине путнички комплекс и карго 

комплекс и 

2. ваздушна страна аеродрома (airside). 

Слика 11-Аеродром „Константин Велики“ 

 

Извор: http://mediareform.rs/razvoj-niskog-aerodroma-smetnja-uspeh/ 

 

 

 

                                                           
22Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у Нишу“ 

,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013. стр.8. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82
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3.1.  Путнички комплекс 

 

Укупна површина пристанишне путничке зграде износи 2 112 m2, од чега је 1 325 

m2 нето површина приземља, а 787 m2 површина првог спрата. Главни хол за пријем 

путника и гостију испред шалтера за регистрацију је 282 m2, гејт за одлазеће путнике је 

површине од 290 m2, док је гејт за долазеће путнике 190 m2. У приземљу зграде је и 

6локала који се издају, укупне површине 40 m2.23 

Слика 12-Приземље зграде 

 

Извор: Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у 

Нишу“ ,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013.стр.10. 

 

 

                                                           
23Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у Нишу“ 

,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013. 
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3.2.  Карго комплекс 

 

У оквиру робно-царинског терминала постоји 4 складишта за потребе карго 

сектора, 27 паркинг места за теретна возила и 34 паркинг места за службена возила. 24 

Складишта су подељена на: 

1. јавно царинско складиште,  

2. робно складиште, 

3. складиште авио пошиљке и 

4. складиште опасних материја. 

 

Јавно царинско складиште се користи за складиштење робе под царинским 

надзором, а може служити и за складиштење авио пошиљки уколико је неопходно. Робно 

складиште се користи за складиштење робе која није под царинским надзором и за 

складиштење материјала и инвентара за потребе аеродрома. Складиште авио пошиљке 

се користи за складиштење пошиљки све до завршетка царинских радњи. Складиште 

опасних материја се користи за складиштење робе која поседује опасне материје по 

калсификацији.  

Табела 1-Складишта 

Врста складишта 

 

Површина складишта (m2) Запремина складишта 

(m2) 

Јавно царинско  

складиште 
530 ~2120 

Робно складиште 426 ~1704 

Складиште авио  

пошиљке 
50 ~200 

Складиште опасних 

материја 
50 ~200 

Укупно 1056 ~4224 
Извор: Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у 

Нишу“ ,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013. 12. стр. 

 

                                                           
24Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у Нишу“ 

,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013. 
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3.3.  Ваздушна страна аеродрома 

 

Полетно-слетна стаза је асфалтне конструкције и дугачка је 2500 m и широка 45 m, 

са надморском висином референтне тачке од 197 m.25 

 

Служба прихвата и отпреме омогућава следеће услуге: 

 

1. вучу авиона уз помоћ трактора и руде (A320 Family, Dash 7, ATR-72, DC-9, B-

737,B-727, TU-134), 

2. вођење авиона Follow-me возилом/паркинг сигнализацију, 

3. постављање степеница за путнике, 

4. утовар и истовар пртљага, робе и поште, 

5. чишћење путничке кабине ваздухоплова, 

6. сервисирање тоалета (цистерном за сервисирање тоалета), 

7. снабдевање питком водом (цистерном за снабдевање питком водом), 

8. снабдевање горивом (горива Jet-A1, Avgas 100LL- услугу пружа НИС Петрол), 

9. одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова (de-icing/anti-icing), 

10. коришћење агрегата (28 VDC, 112 VDC, 120/208 VAC, 400 Hz), 

11. коришћење ваздушног стартера (38psi), 

12. састављање листе оперећења и централе ваздухоплова и 

13. пријем и слање оперативних порука (путем SITA-е).26 

 

 

 

 

 

                                                           
25Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у Нишу“ 

,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013. стр 12. 
26Петковић Иван, Елаборат са програмом мера o унапређењу конкурентности аеродрома „Константин 

велики“, Ниш, 2014. стр.11. и 12. 
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3.4.  Структура запослених 

 

 Табела 2 показује да од укупно 167 запослених на аеродрому највећи број има 

средњу стручну спрему-109, затим високу стручну спрему-23, квалификованих радника 

има 17 и радника са вишом стручном спремом 13. 

Табела 2- Квалификациона структура запослених27 

Опис Запослени Надзорни 

одбор/скупштина 

ВСС 

 

23 3 

ВС 

 

13 - 

ВКВ 

 

1 - 

ССС 

 

109 - 

КВ 

 

17 - 

ПК 

 

4 - 

НК 

 

- - 

Укупно 

 

167 3 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. стр 47. 

 

Просечна старост запослених је 35 година и највећи број запослених има између 35 

и 40 годинаа, затим до 30 година (табела 3). Најмање има запослених који имају преко 

60 година. 

 

 

 

                                                           
27Структура запослених у свим табелама се односи на дан 31.12.2017. 
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Табела 3- Старосна структура запослених 

Старосна 

група 

До 30 

год. 

30-40 40-50 50-60 Преко 60 Укупно Просечна 

старост 

Бр. 

запослених 

47 75 25 15 5 167 35 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. стр 47. 

 

Што се тиче полне структуре запослених табела 4 показује да је већина запослених 

мушког пола, док у надзорном одбору/скупштини нема запослених жена. 

Табела 4- структура по полу 

 Запослени Надзорни 

одбор/скупштина 

Мушки 

 

100 3 

Женски 

 

67 0 

Укупно 

 

167 3 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. стр 47. 

 

Највећи број запослених је у радном односу до 5 година (табела 5), што је и логично 

ако узмемо у обзир развојни пут аеродрома. Најмање има запослених који су у радном 

односу до 30 година. 

 

Табела 5- Структура по времену у радном односу 

Године 
До 

5 год. 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

Преко 

35 

Број 

запослених 
86 18 22 13 11 5 4 8 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. стр 47. 

Табела 6- Структура унутрашње организације 
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Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године.стр.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
предузећа

Сектор 
оперативних 

послова

Служба 
земаљског 

опслуживања

Спасилачко-
ватрогасна 

служба

Служба ФТО

Служба 
техничког 

одржавања

Управа
Сектор послова 

логистика

Служба послова 
логистике

Служба карго 
послова

Интерни 
ревизор
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4. Развој аерoдрома ''Константин Велики'' 

 

4.1.  Развој аеродрома до 2015. године 

 

Први лет са аеродрома је обављен 1. маја 1935. године у оквиру руте Београд-Ниш-

Скопље-Битољ-Солун.28 Године 1952. је изграђена бетонска полетно-слетна стаза 

дужине 1500 m, а 1972. године је продужена на 2200 m.29 У периоду од 1972. до 1985. 

године донета је одлука о оснивању предузећа Аеродром Ниш. Аеродром је свечано 

отворен 10. октобра 1986. године уз аеромитинг и слетање млазног авиона ЈАТ-а из 

Београда.30 Осим ЈАТ-а, авио-компанија Inex-adria 1987. године успоставља летове са 

нишког аеродрома и све до 1990. године је имала летове до Љубљане, Загреба, Сплита, 

Лондона и Цириха.  

Слика 13- Отварање аеродрома 1986. 

Извор: http://niskevesti.rs/na-danasnji-dan-otvoren-aerodrom-nis/ 

  

 

                                                           
28http://nis-airport.com/istorijat/ 
29 https://sr.wikipedia.org/wiki/Аеродром_Константин_Велики 
30 http://nis-airport.com/istorijat/ 
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Политичка и ратна збивања почетком деведесетих година су утицала на економску 

ситуацију и на обим саобраћаја. Земља је била у потпуној изолацији и у два наврата је 

био обустављен саобраћај ка и из земаља чланица Савета безбедности Уједињених 

нација. Наведена ситуација је довела до малтене потпуног престанка реализације 

саобраћаја на Аеродрому Ниш (график 1). Аеродром је опстао захваљујући 

алтернативним пословима и чињеници да је због малог броја дана са смањеном 

видљивошћу био алтернативни аеродром за аеродроме у окружењу. То је утицало на 

пораст обима 1998. године јер је на аеродрому у Приштини била смањена видљивост 

(график 1). 

Током НАТО бомбардовања 1999. године полетно-слетна стаза је била погођена 57 

пута и аеродром је услед оштећења био ван употребе. Године 2003. захваљујући донацији 

Норвешке полетно-слетна стаза је реконструисана и продужена, санирана су оштећења, 

изграђен је нови контролни торањ и дограђен путнички терминал. 12. октобра 2003. 

године аеродром је слањем авиона ЈАТ-а из Београда поново отворен.  

 

 

График 1- 

Укупан број путника (у хиљадама) на Аеродрому Ниш од 1986. до 2012. год. 

 

Извор:Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у 

Нишу“ ,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013.стр.2. 
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 Од 2004. године JAT Airways i Montenegro Airlines уводе летове до Цириха, Париза 

и Тивта. До 2006. обим саобраћаја је растао и достигао број од 35.000 путника, међутим, 

након тога бележи пад и минимум је остварен 2009. године када се и повлачи JAT 

Airways. 2010. године Montenegro Airlines уводи свакодневни лет до Подгорице и на тај 

начин повезује Ниш са многим градовима у Европи. И друге међународне авио-

компаније су имале летове из Ниша: 

• Thomson Fly до Лондона, 

• Atlas Jet до Истанбула, 

• Darwin Airlines до Цириха и Женеве и 

• Wind Jet и Mistral Air до Болоње и Трста. 

Након реконструкције аеродрома развијао се и карго саобраћај и до 2013. године је 

превезено 4.000 тона робе са преко 150 летова.31Међутим, 2013. године се и Montenegro 

Airlines повлачи и аеродром је малтене остао без летова. Број путика је пао са 22.000 

(2013.) на 1.300 (2014.). 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Калић М.,“Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром „Константин Велики“ у Нишу“ 

,Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд 2013. 3.стр 
32 https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 
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4.2.  Развој аеродрома након 2015. године 

 

Потисивање уговора са мађарском нискотарифном компанијом Wizz Air 2015. 

године представља преломни тренутак за развој и процват аеродрома. Томе је допринела 

чињеница да је аеродром знатно снизио аеродромске таксе. Прве линије које је увела 

компанија Wizz Air су биле за Базел и Малме. 2016. године Wizz Air уводи још једну 

линију за Дортмунд. Међутим, пар дана након тога ирска компанија Ryanair објављује 

да ће увести летове из Ниша. Ryanair је у току 2016. године увео летоведо Милана, 

Братиславе, Берлина и Дизелдорфа. Ово је уједно први пут да компанија Ryanair лети из 

Србије. Ово је нарочитно значајно ако узмемо у обзир да је Ryanair главна конкуренција 

компанији Wizz Air. Wizz Air је на ову новост реаговао тако што је повећао број линија и 

увео линије do Ајндховена и Мемингема. Овакваситуација је још више допринела развоју 

јер је аеродром добио на крају 5 линија компаније Wizz Air и 4 линије компаније Ryanair. 

Развојаеродрома ту није стао. Авио-компанија Germania објављује да ће увести 

23.06.2017. лет до Цириха. На то је реаговала и авио-компанија Swiss International Air 

Lines која је одлучила да ће увести летове до Цириха још раније 02.04.2017.33Можемо 

закључити да је конкурентска борба авио-компанија један од фактора који је највише 

допринео расту и развоју аеродрома. Након тога је уследила и добра вест за карго 

саобраћај. Авио-компанија Turkish Cargo уводи лет до Истанбула. 2017. године је на 

аеродрому било 11 линија, 4 превозника са 22 недељна поласка и и једна карго линија.  

 

Табела 7- Авио компаније и линије на аеродрому „Константин велики“ 2016. године 

Авио-компанија Линије 

Wizzair 
Базел, Дортмунд, Ајндховен, Малме, 

Меминген 

Ryanair 

 

Милано, Братислава, Берлин, 

Дизелдорф 

Germania 

 
Цирих 

Swiss 

 
Цирих 

Turkish Cargo 

 
Истанбул (карго) 

2018. године долази до извесних промена. Најпре авио-компанија Germania 

објављује да укида своју линију до Цириха од почетка 2018. Ово се и могло очекивати 

                                                           
33 https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 
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ако узмемо у обзир да и њихов главни конкурент Swiss има лет до Цириха и да је 

комерицајлно неисплативо.Крајем 2017. године Wizzair објављује да укида линију до 

Ајндховена од марта 2018. године.34 Разлог за укидање ове линије је такође је 

комерцијална неисплативост. Wizzair септембра 2018. објављује и да укида линију за 

Малме од 07.01.2019. године али нису прецизирани разлози за ову одлуку.35 

 С друге стране, Wizzair објављује почетком 2018. године да уводи линију до Беча 

од 15. новембра, три пута недељно.36Ryanair маја 2018. објављује да уводи нову линију 

до Стокхолма од 31. октобра, два пута недељно.37 

 

Табела 8- Авио компаније и линије на аеродрому „Константин велики“ 2016. године 

Авио-компанија Линије 

Wizzair 

 

Базел, Дортмунд, Меминген, 

Малме (до 07.01.2019), Беч 

Ryanair 

 

Милано, Братислава, Берлин, 

Дизелдорф, Стокхолм 

Swiss 

 
Цирих 

Turkish Cargo 

 
Истанбул (карго) 

 

Најбољи показатељ у коликој мери се развио аеродром је број путника. У само прва 

3 месеца је број путника био већи од 15.000.38 Поређења ради 2015. године је број 

путникабио 36.200 (график 2). Укупан број путника за 2016. годину је био 124.917. 

Међутим, 2017. године је крајем новембра оборен рекорд са 300.000 путника39, а до краја 

године је укупно било 331.582 путника што представља раст од 167,8% у односу на 

претходну годину.40 

                                                           
34 http://rs.n1info.com/a345990/Biznis/Viz-er-ukida-liniju-Nis-Ajndhoven-od-21.-marta.html 
35https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Ukida-je-linija-za-Malme-sa-niskog-aerodroma.sr.html 
36 http://nis-airport.com/bec-nova-linija-sa-aerodroma-konstantin-veliki/ 
37 http://nis-airport.com/ryanair-otvara-novu-liniju-iz-nisa-za-stokholm/ 
38 http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:599381-Za-prva-tri-meseca-15000-putnika-na-niskom-aerodromu 
39 http://www.gradjanin.rs/na-niskom-aerodromu-zabelezen-rekord-300-000-putnika/ 
40 http://nis-airport.com/aerodrom-nis-zavrsio-na-2-mestu-u-evropi-u-2017-godini/ 
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График 2- Број путника на аеродрому „Констатин Велики“ са прогнозом до 2020. 

године 

 

Извор: https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 

 

2017. године се догодила још једна значајна ствар, аеродром „Константин Велики“ 

је завршио на 2. месту у Европи у „Групи 4“ (аеродроми до 5 милиона путника 

годишње).41 На првом месту се налази аеродром у Букурешту. У 2018. години током 

првих 5 месеци летело је 145.067, прогнозе су да ће до краја 2018. године бити 400.000 

путника.42 Уколико узмемо у обзир да ће од новембра Wizzair летети 3 пута недељно до 

Беча и да је Swiss од 20. јуна увео додатни лет наведени број путника није неизводљив. 

Према последњим подацима до октобра је летело 266.989 путника и у поређењу са 

242.326 путника у 2017. бележи се раст од 10%.  

 

 

 

 

                                                           
41 http://nis-airport.com/aerodrom-nis-zavrsio-na-2-mestu-u-evropi-u-2017-godini/ 
42 https://flyfromnis.blogspot.com/2018/06/vise-od-145-hiljada-putnika-letelo-sa-niskog-aerodroma-za-prvih-5-

meseci.html 
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График 3- Карго промет у тонама 

Извор: https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 

 

Ослонац аеродрома представља карго промет који доноси далеко више прихода од 

путничког промета. Због тога аеродром своју профитабилност види управо у каргу. Од 

великог је значаја чињеница да аеродром управља робно-царинским терминалом који је 

у непосредној близини. На тај начин су обједињена ова два карго сегмента и већа је 

исплативост. Turkish Cargo је изабрао Ниш за регионални центар за транспорт робе из 

Македоније и Бугарске. Из Турске се допремају општи производи и електро опрема, а из 

Ниша се шаље дуван, електро и машинска опрема. Развој путничког промета и аеродрома 

је утицао и на повећање карго промета. Године 2016. превезено је 1.968 тона што је 

готово четири пута више у односу на 2015. годину када је превезено 554 тона. 2017. 

године је оборен рекорд са превезених 2.543 тона.43 Међутим, током 2018. године бележи 

се знатнији пад у односу на исти период претходне године, чак 75%. 44 

 

 

                                                           
43 https://www.ekapija.com/news/1989801/aerodrom-konstantin-veliki-oborio-rekorde-tokom-2017-za-12-

meseci-331000-putnika 
44 http://nis-airport.com/statistika/ 



40 
 

4.3.  Компарација развоја аеродрома „Константин Велики“  са 

аеродромима сличне величине у региону 

 

Развој аеродрома „Константин Велики“ представља својеврсни феномен јер ни 

један други аеродром у региону није остварио такве резултате у толико кратком периоду. 

Да би установили колики је заправо успех аеродрома „Константин Велики“ најбоље је 

упоредити га са аеродромима који се налазе у сличном окружењу и са сличним бројем 

становника.  

Табела 9-Компарација аеродрома „Константин велики“ са аеродромима у региону 

у 2017. години 

 Ниш Ријека Осијек Мостар Бањалука Марибор Тузла 

Број 

становника 
187.544 128.624 108.084 113.169 199191 94.876 80.570 

Број 

путника 
331.582 142.111 43.373 43.118 20.867 6.000 535 834 

Број већих 

аеродрома у 

окружењу од 

250 km 

5 7 2 5 3 5 2 

Извор:https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/ 

 

 Осијек, Марибор и Ријека су мањи градови од Ниша али бележе већи БДП, а 

Мостар и Ријека имају и развијен туризам (не у толикој мери колико друге јадранске 

луке) али туризам доприноси у великој мери. И поред наведеног у табели 9 се може 

уочити да ни један од наведених аеродрома нема ни приближан број путника колико има 

Ниш. Ријека има дупло мањи број путника а, остали аеродроми знатније заостају. Једини 

аеродром који се издваја је Тузла који бележи 535.834 путника у 2017. години. Тузла се 

такође истиче као аеродром са наглом експанзијом захваљујући нискотарифним 

летовима. Али аеродрому у Тузли је било потребно 5 година да пређе цифру од 330.000 

путника. Дакле, дупло више времена него аеродрому у Нишу (график 4). 

 

 

https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/
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График 4- Развој аеродрома у Тузли 

 

Извор:https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/ 

 

Још један од показатеља јесте и поређење са аеродромима који имају развијен 

туризам у далеко већој мери Ниша. Пула и Задар у својој околини имају једнак или мањи 

број аеродрома у окружењу и основу путовања чини туризам. Задру је требало 11 година 

да стигне до 330.000 путника, а Пули чак 20 година ( графици 5 и 6). 

 

График 5- Развој аеродрома у Пули 

 

Извор:https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/ 

https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/
https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/
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График 6- Развој аеродрома у Задру 

Извор:https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/ 

 

 

Приликом израде стратегије развоја аеродрома „Константин Велики“ анализирано 

је 25 аеродрома. Аеродром Арад у Румунији се издвојио као најзанимљивији за анализу 

јер се налази свега 60 km од Темишвара (који има велики број нискјотарифних линија), 

а успео је да оствари број од 100.000 путника 2008. године.45 Стратегија аеродрома у 

Тузли и Задру је да дају новац авио-компанијама. Аеродром у Задру даје годишње 

700.000 евра авио-компанији Ryanair.46 Оваква стратегија је била непрхиватљива јер 

аеродром „Константин Велики“ једноставно није имао средстава. Такође, присутан је и 

фактор ризика, уколико се престане са субвеницјом престаје и рад аеродрома.  

Модел тренутног пословања се заснива на обостраном ризику, како компанија, тако 

и аеродрома. Уколико нема путника ни аеродром неће имати приходе. Допринела је и 

чињеница да је аеродром „Константин Велики“ снизио таксе на 3 евра по путнику и до 

сада се показало да је било вредно ризика. 

 

 

 

                                                           
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Arad_International_Airport 
46 https://tangosix.rs/2016/25/10/podaci-iza-poslovnog-modela-aerodroma-konstantin-veliki/ 

https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/
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5. Економски значај развоја аеродрома 

 

 Покретањем редовног нискотарифног саобраћајааеродром се први пут од свог 

оснивања позиционирао као фактор на тржишту ваздушног саобраћаја. Утицај 

аеродрома „Константин Велики“ се огледа у великом броју авио-линија, интезитету 

саобраћаја и близином у односу на аеродроме у окружењу. Увођењем летова компанија 

Ryanair и Wizzair, као и повећањем броја линија и интензитета саобраћаја знатно се 

смањује утицај аеродрома у окружењу. 

 

5.1.  Карактеристике нискотарифних авио-компанија 

 

 Нискотарифне авио-компаније примењују различите методе смањивања 

трошкова да би се постигле ниске цене авио карата. Као што се могло уочити и у случају 

Ниша, операције су базиране на елиминацији непрофитних линија и увођењу нових. Јака 

конкуренција нискотарифних авио-компанија свакако утиче на традиционалне авио-

компаније али и међусобна конкуренција нискотарифних авио-компанија  је присутна. 

Управо конкуренција авио-компанија Wizzair и Ryanair је у допринела развоју аеродрома 

„Константин Велики“ и донела му нове линије.  

Нискотарифне авио-компаније  мењају навике путовања туриста и отварају нове 

линије које некада нису биле доступне традиционалним авио-компанијама. Такође, 

утичу и на промену модела пословања и цена традиционалних авио-компанија. 

Најзначајнија каратктеристика нискотарифних компанија јесте подстицање развоја 

регионалних аеродрома. Либерализација тржишта и долазак нових нискобуџетних авио-

компанија је утицала на ниже цене карата и ефикасније услуге. Резултат је значајан раст 

након стагнације услед недостатка конкуренције и високих трошкова. 
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 Повећање директних линија на територији Европе је утицало и на инвестиције, 

развој туризма и повећање запослености. Ово је нарочито значајно за развој регија попут 

Ниша које су биле занемарене са аспекта авио-саобраћаја. Такође, на овај начин је 

омогућено приступачније путовање авионом које се пре доласка нискобуџетних 

компанија било неприступачно многима. 

Улазак нискобуџетних авио-компанија на авио-тржиште Србије би требало да 

оствари следеће ефекте:47 

• Утицај на цене - конкурениција је утицала на ниже цене и ефикасније услуге. 

Утицала је и на повећње броја линија, нарочито директних, бољи избор 

распореда путовања, фреквеницја и дестинација; 

• Утицај на животну средину - никотарифне авио компаније имају еко-

пријатељски карактер. Користе се авиони који имају мању потрошњу 

енергије и буку. Не лете ноћу, минимално се задржавају па је и потрошња 

горива смањена. Имају већи степен искоришћености капацитета, бољу 

конфигурацију седишта и мањи отпад јер се храна и пиће наплаћују; 

• Утицај на регионалну економију се огледа у три главне тачке: 

o Директни утицај- повећано запошљавање које је директно везано за 

промет. Процена је да се на милион путника отвори 1.000 радних 

места; 

o Индиректни утицај-регионални развој као последица повећаног 

запошљавања и економске активности услед повећаног протока 

људи; 

o Мултипликативни ефекти-повећана комерцијална активност 

привлачи пословне путнике и туристе,а то утиче на раст прихода и 

запошљавање. 

 

                                                           
47Здравковић Д., Петровић Ј. „Дискриминација ценама на тржишту авио-саобраћаја“, Универзитет 

у Нишу, ПМФ, Ниш, 2013. стр. 113. 
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5.2.  Kонкурентност аеродрома „Константин Велики“ 

 

Слика 14- Удаљеност аеродрома у окружењу 

Извор:https://tangosix.rs/2018/10/04/kolumna-alena-scurica-kome-zasto-smeta-nis/ 

 

Од како је кренула нагла експанзија аеродрома „Константин Велики“ поставља се 

питање да ли и у коликој мери одузима путнике аеродромима у Скопљу, Приштини, а 

нарочито Београду. Још током разматрања да ли би Ниш имао путнике и који би то 

путници били дошло се до закључка да би то углавном била дијаспора која је до тада 

користила аеродроме у Београду, Скопљу и Софији. На тај начин је омогућено 

путницима да путују директно до Ниша и уштеде 2-3 сата колико је потребно до 

наведених аеродрома.  
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Осим тога узимао се у обзир и велики број путника који путује аутобусом или 

аутомобилом. Чињеница је да нискотарифне авио-компаније преузимају путнике 

аутобуским и железничким компанијама. Цена авионске карте је приближна аутобуској, 

а некад чак и нижа, а путовање траје неупоредиво краће. Према подацима аеродрома 

50,6% садашњих путника је пре путовало авионом (са околних ародрома), 36,5% 

садашњих пуника је путовало раније аутомобилом и 12,9% је путовало аутобусом 

(график 7).  

 

График 7-Видови транспорта путника пре доласка нискотарифних авио-компанија  

 

 Извор: https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 

 

Аеродром „Константин Велики“ је „створио“ и нове путнике. То су пре свега 

путници из дијаспоре који сада могу далеко чешће да долазе. Уколико узмемо у обзир да 

су цене лекарских прегледа, интервенција и разних других услуга у Србији јефтиније, 

често се становницима у дијаспори више исплати да дођу и обаве шта им је потребно. 

Осим тога чланови породице и пријатељи становника у дијаспори користе ову могућност 

да их посете.  

 

Авион (са 
околних 

аеродрома)
51%

Аутомобил
36%

Аутобус
13%
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 Осим задржавања и креирања нових путника, Ниш је успео да  преузме путнике 

са других аеродрома у околини. Према подацима из јуна 2016. године 14% путника је са 

територије Косова, 5,9% из Београда и Војводине, а 4,7% из Македоније (график 8). 

График 8-Пребивалиште путника аеродрома „Константин Велики“ 

 

 

 Извор: https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 

 

 Неопходно је поменути да су наведени подаци из јуна 2016. године када Ryanair 

joш увек није кренуо са летовима из Ниша. Уколико узмемо у обзир да Ryanair нема 

летове из Београда, Скопља и Приштине то значи да је повећан број путника из 

наведених градова.  
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Табела10- Компарација конкурентности линија из Ниша 

 Ниш Београд Приштина Скопље 

Базел 

 
Wizzair Wizzair easyJet Wizzair 

Берлин 

 
Ryanair Air Serbia easyJet Wizzair 

Братислава Ryanair / / 

Austrian Airlines, 

United Airlines, 

Lufthansa 

Дизелдорф 

 
Ryanair / / / 

Дортмунд 

 
Wizzair Wizzair / Wizzair 

Малме (до 

07.01.2019) 
Wizzair Wizzair Adria 48 Wizzair 

Мемингем 

 
Wizzair Wizzair / Wizzair 

Милано 

 
Ryanair / / Wizzair 

Цирих Swiss Air Serbia, Swiss 
Edelweiss, 

Germania 

Edelweiss, 

Germania49 
Извор: https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 

 

Аеродром „Константин Велики“ је једини аеродром од наведених који има летове 

Ryanair-а. Једина конкуренција је Air Serbia из Београда до Берлина али није реч о 

нискотарифној авио-компанији. Што се тиче Wizzair-а, у табели 10 можемо видети да у 

Београду покрива све линије које има у Нишу. Аеродром у Београду повезује Београд са 

бројним дестинацијама у свету које нису повезане са аеродромом у Нишу.  

Што се тиче Приштине конкуренција је easyJet за линије до Базела и Берлина. Adria 

представљала конкуренцију за Малме (реч је о сезонској линији) али ова линија се укида 

из Ниша од јануара 2019. До Цириха лете Edelweiss и Germania. Можемо закључити из 

табеле 10 да аеродром у Нишу највише може утицати на аеродром у Приштини, посебно 

ако узмемо у обзир да је удаљен свега 123 km.  

Wizzair у Скопљу покрива све линије из Ниша осим Дизелдорфа и може се 

закључити да је овај аеодром највећа конкуренција.  

                                                           
48сезонски 
49charter линија 
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Слика 15- LCC seat capacity 

Извор:https://tangosix.rs/2016/25/10/podaci-iza-poslovnog-modela-aerodroma-konstantin-veliki/ 

 

 

“Load factor” представља индикатор којим се мери капацитет слободних места који 

је попуњен путницима у процентима.50 Уколико је висок проценат попуњености то значи 

да је линија одржива и исплатива. “Load factor”авио-компанија које лете са нишког 

аеродрома у периоду од јула 2015. до краја јуна 2016. је износио 88,78%. 51 

“LCC seat capacity”је 2016. године износио 200.000, а 2017. 324.000. Поређења 

ради, „LCC seat capacity“ у Београду износи 841 880, у Скопљу 1.080.000 и у Софији 2 

750.000 (слика 15). 

Ово индикатори нам јасно указују на то да су линије које повезују аеродром 

„Константин Велики“ са другим дестинацијама у свету економски ефикасне авио-

компанијама. Може се закључити да је аеродром остварио импозантан развој ако узмемо 

у обзир близину и величину аеродрома у окружењу. 

 

 

                                                           
50https://www.investopedia.com/ask/answers/041515/how-can-i-use-load-factor-indicator-profitability-airline-

industry.asp 

51 https://tangosix.rs/2016/25/10/podaci-iza-poslovnog-modela-aerodroma-konstantin-veliki/ 
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Табела 11- Редовне линије трансфера до аеродрома „Константин Велики“ 

Град 

 

Цена 

Алексинац, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Појате, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Параћин, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Ћуприја, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Јагодина, Италијанска бб 

 

1.187,00 

Лапово, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Баточина, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Велика Плана, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Пожаревац, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Смедерево, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Младеновац, наплатна рампа 

 

1.187,00 

Београд, Патријарха Варнаве 13 

 

1.899,00 

Београд, аеродром Никола Тесла 

 

2.499,00 

Извор: http://transfer-airport-nis.com/cenovnik.html 

Аеродром у Нишу није само преузео путнике који живе између Ниша и наведених 

аеродрома, већ и путнике самих тих аеродрома. Посебно уколико нема линија које Ниш 

нуди или се цене карата драстично разликују. Да би се привукао већи број путника 

аеродром је дошао на одличну идеју да у сарадњи са приватним превозником повеже све 

веће градове са аеродромом (табела 11). Ова услуга омогућава да се се за кратко време 

стигне до аеродрома и временски се поклапа са летовима тако да нема непотребног 

чекања на аеродрому. Превозник често има и акције и ваучере тако да цене могу бити 

ниже од наведених у табели 11. Нпр. акцијска цена до Београда је тренутно 1.330 динара. 

52 

                                                           
52 http://transfer-airport-nis.com/vaucer.php 
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Shuttle линија Београд – Ниш је један од најбољих показатеља колико има путника 

из Београда, јер да их нема ова линија не би опстала. Значајно је поменути да аеродром 

не сноси никакав ризик нити је инвестирао у shuttle компанију. Сав ризик преузима 

компанија, а аеродром добија додатне путнике, а самим тим и приходе. Уколико путник 

не стигне на време за лет,  shuttle компанија је финансијски одговорна да рефундира 

трошкове.  

 

5.3.  Структура путника 

 

 За стратегију развоја аеродрома „Константин велики“ неопходно је узети у обзир 

структуру путника. То се пре свега односи на место, разлоге путовања итд. Чињеница је 

да су линије усмерене ка земљама дијаспоре и у складу са тим се укидају или уводе нове 

линије. Међутим, истраживања су показала да постоје и други разлози и фактори који 

утичу и свакако значајно поменути туризам.  

 

График 9- Основа путовања путника са аеродрома „Константин Велики“  

  

Извор:https://tangosix.rs/2017/31/01/steti-li-nis-beogradu-skopju-pristini/ 
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Према попису из 2011. године Аустрија је на првом месту са 22,5 % у укупној 

спољно-мигрантској популацији Србије. На другом месту је Немачка (17,9%), која је све 

до овог пописа била водећа земља.На трећем месту је Швајцарска (13,1%), Француска на 

четвртом месту (6,5 %) и Шведска на петом (3,5%).53 

Карта 1- Лица на раду – боравку у иностранству по европским земљама пријема, 

Попис 2011. 

 

Извор: Станковић В. , „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

,Србија у процесу спољних миграција.“, Републички завод за статистику, Београд, 2014.стр. 19. 

                                                           
53Извор: Станковић В. , „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

,Србија у процесу спољних миграција.“, Републички завод за статистику, Београд, 2014.стр. 19. 
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Можемо закључити да је приоритет приликом формирања стратегије била 

дијаспора. Што се тиче Аустрије која се налази на првом месту, најпре је Ryanair увео 

лет до Братиславе која се налази у близини Беча, а затим од 15.11.2018. и Wizzair уводи 

директан лет до Беча. Немачка је на другом месту и Wizzair је увео две линије до 

Дортмунда и Мемингема. На то је реаговао и Ryanair увођењем две линије до Берлина и 

Дизелдорфа. Swiss је својом линијом до Цириха покрио Швајцарску која је на трећем 

месту. Што се тиче Шведске, најпре је Wizzair увео лет за Малме, Ryanair је реаговао 

увођењем лета до Стокхолма. Међутим, Wizzair од јануара 2019. укида ову линију и 

претпоставља се је због тога што су две линије ипак биле комерцијално неисплативе. Од 

свих наведених земаља дијаспоре једино до Француске још увек нема ни једне линије 

тако да се можда може очекивати ускоро.  

Табела 12- Основ путовања са аеродрома „Константин велики“ 

Резидент опслужног 

подручја 

Просечан 

% 

Основ путовања 

 

Везано за дијаспору Туризам Посао 

Ниш, Ј.Србија 

 
22,36 57,3 28,8 13,9 

Београд, Војводина 

 
5,9 35,4 37,1 27,5 

Централна Србија 

 
12,9 71,5 18,8 9,7 

Источна Србија 

 
16,1 79,1 11,5 9,4 

Западна Србија 

 
5,9 68,4 5,2 26,4 

КиМ 

 
14,2 89,7 0 10,3 

Бугарска 

 
2,3 0 26,3 73,7 

Македонија 

 
4,7 92,2 0 7,8 

Иностранство 

 
15,6 0 80,4 19,6 

Укупно % 

 
100 54,8 24,0 21,2 

Извор: https://tangosix.rs/2016/25/10/podaci-iza-poslovnog-modela-aerodroma-konstantin-veliki/ 
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5.4.  Анализа остварених индикатора пословања за 2017. и 

планирани индикатори за 2018. годину. 

 

Табела 13- Пословни приходи54 

Пословни приходи 2015 2016 2017 2018 

План 

 
158.195 235.550 350.825 322.758 

Реализација 

 
178.442 192.668 295.989 - 

Реализација/план 

(%) 
113 82 84 - 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. 15. стр. 

 

Taбела 13 приказује да пословни приходи нису остварени колико је планирано. 

Изузетак је једино 2015. година.  

 

Табела 14- Пословни расходи 

Пословни расходи 2015 2016 2017 2018 

План 

 
155.776 238.769 351.592 320.486 

Реализација 

 
108.807 155.276 256.742 - 

Реализација/план 

(%) 
70 65 73 - 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. 15. стр. 

Табела 14 приказује да ни пословни расходи нису остварени у планираној мери. 

Табела 15- Укупни приходи 

Укупни приходи 2015 2016 2017 2018 

План 

 
162.350 245.550 356.725 330.008 

Реализација 

 
185.646 194.486 298.908 - 

Реализација/план 

(%) 
114 79 84 - 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. 15. стр. 

                                                           
54Цифре у табелама13, 14 15 и 16 су изражене у 000 динара 
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Табела 15 приказује да укупни приходи, као и пословни приходи нису остварени 

колико је планирано са изузетком за 2015. годину.  

 

Табела 16- Укупни расходи 

Укупни расходи 2015 2016 2017 2018 

План 

 
161.626 244.369 355.293 327.786 

Реализација 

 
136.744 165.563 262.304 - 

Реализација/план 

(%) 
85 68 74 - 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. 15. стр. 

Табела 16 показује да ни укупни расходи, као ни пословни нису остварени у 

планираној мери. 

Одступања реализованих расхода од планираних су последица рационализације 

потрошње и и политике мера штедње.   

Са развојем аеродрома порастао је и број запослених. У табели 17 се може видети 

да је број запослених повећан највише у 2017. години. Такође се може и видети да је број 

запослених ипак мањи од планираног броја али ако узмемо у обзир да план за 2018. није 

повећан изводљиво је остварити га. 

 

Табела 17- Број запослених 

Број запослених55 2015 2016 2017 2018 

План 

 
109 113 167 167 

Реализација 

 
90 99 137  

Реализација/план 

(%) 
83 88 86 - 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. 15. стр. 

 

                                                           
55На дан 31.12.2017. 
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У табели 18 се може видети да је са развојем аеродрома расла и нето зарада. У 

периоду од 2015. до 2016. године бележи раст од чак 10.000 динара. Међутим, и овде се 

могу уочити одступања од плана. Нарочито 2016. године, па је за наредну годину 

смањена планирана просечна  нето зарада за скоро 10.000 динара, а за 2018. је план 

сведен на реалну цифру. 

Табела 18-Просечна нето зарада 

Просечна нето 

зарада 

2015 2016 2017 2018 

План 

 
35.269 60.525 51.386 43.861 

Реализација 

 
30.949 40.923 42.885  

Реализација/план 

(%) 
88 68 83  

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. стр.15. 

 

5.4.1. Инвестиције и субвенције 

 

 

 Развој аеродрома би био немогућ да нема инвестиција у опрему и 

инфраструктуру. У табели 19 се може видети да је за 2017. планирано 390.626.000 динара 

(око 3,2 милиона евра), а за 2018. 156.000.000 (око 1,3 милиона евра). План је да се до 

2020. године уложи укупно 818.875.000 динара (око 6,6 милиона евра).Влада Србије је 

обећала да ће уложити додатних 6,5 милиона евра до 2019. године. Од 09.08.2018. је 

потписан уговор о преносу оснивачких права са ЈП „Аеродром Ниш“ на Републику 

Србију и држава је преузела управљање аеродромом „Константин Велики“.56 

 

 

 

 

 

                                                           
56 http://rs.n1info.com/a410497/Biznis/Potpisan-ugovor-drzava-preuzela-niski-aerodrom.html 
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Табела 19- План инвестиција57 

Р.бр Елементи 

 

 2017 2018 2019 2020 Укупно % 

 Укупно 

 

 390.625 156.000 153.500 118.75

0 

818.875 100% 

1.  Реконструкција и 

доградња постојеће 

терминалне зграде 

1 90.000 60.000   150.000 18.32 

2.  Уградња прилазних 

светала полетно-

слетне стазе 

1 175.000    175.000 21.37 

3.  Изградња хангарског 

објекта 

1   62.5000  62.500 7.63 

4.  Агрегат 

 

2 9.375 9.375   18.750 2.29 

5.  Путничке степенице 

са надстрешницом 

4 12.500 15.500   25.000 3.05 

6.  Елеватор за утовар 

расутог пртљага 

(самоходни) 

2 6.250 6.250   12.500 1.53 

7.  Елеватор за утовар 

расутог пртљага 

(вучни) 

2 5.000 5.000   10.000 1.22 

8. .

. 

Проширење 

анологно-дигиталне 

радио мреже 

1 4.000    4.000 0.49 

9.  Тешки трактор 

 

1   5.000  5.000 0.61 

10.  Трактор за вучу 

колица са пртљагом 

4 8.750 8.750   17.500 2.14 

11.  Виљушкар 

 

1   7.500  7.500 0.92 

12.  Возило за чишћење 

снега 

2   62.500 62.500 125.000 15.26 

13.  Скидометар 1  

 

  12.500 12.500 1.53 

14.  Цистерна за питку 

воду  

1 2.500    2.500 0.31 

15.  Цистерна за сервис 

отпадне воде 

1 2.500    2.500 0.31 

16.  Колица за пртљаг са 

надстрешницом 

10 3.125 3.125   6.250 0.76 

17.  Рендгенски уређај за 

преглед ручног 

пртљага  

3 7.500 7.500   22.500 2.75 

18.  Рендгенски уређај 

 за преглед предатог 

пртљага 

2 11.250 11.250 7.500  22.500  

 

1.53 

19.  Рендгенски уређај за 

преглед робе и поште 

1 12.500    12.500 0.53 

20.  Опрема за преглед 

ТГА 

1 4.375    4.375 0.73 

21.  Метал детекторска 

врата за преглед 

путника 

3 6.000    6.000 3.05 

                                                           
57У 000 динара 
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22.  Ограда периметра 

аеродрома 

400

0 

6.250 6.250 6.250 6.250 25.500 0.55 

23.  Макадамски пут уз 

периметар аеродрома 

120

00 

 2.250 2.250  4.500  

4.58 

24.  Главно ватрогасно 

возило 

1    37.500 37.500 0.92 

25.  Ватрогасна одела-

комплет 

30 3.750 3.750   6.000 2.14 

26.  Карусел 

 

2 8.750 8.750   7.500 2.14 

 Свега 

 

 390.625 156.000 153.500 118.75

0 

17.500  

Извор:https://tangosix.rs/2016/25/10/podaci-iza-poslovnog-modela-aerodroma-konstantin-veliki/ 

 

Табела 20- Субвенције из буџета за 2017. годину 

Приход Планирано 
Пренето из 

буџета 

Реализовано 

(процена) 
Неутрошено 

Субвенције 137.764.000 123.179.921 123.179.921 0 

Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. 

године. 36. стр. 

 

 

5.5.  Спроведене активности за унапређење процеса пословања 

 

Директорат цивилног ваздухопловства РС је спроводио контролу током 2017. 

године. Вршене су контроле рада аеродромских служби, опреме и система и закључено 

је да је ниво организације задовољавајући. Што се тиче опремљености аеродрома, 

остварен је значајан напредак у односу на претходне године и финансијске могућности 

али је неопходна даља модернизација опреме да би се задовољили стандарди.  

 

 

 

 

 



59 
 

5.6.  Циљеви и планиране активности 

 

Циљеви пословања за 2018. годину базирани су на следећем: 

• Повећању прихода од путничког и карго саобраћаја; 

• Подизању нивоа безбедости, квалитета и ефикасности пружених услуга; 

• Повећању мера обезбеђивања у ваздухопловству на виши ниво; 

• Испуњењу услова по питању обуке и сертификације запослених 

дефинисаних Законом о ваздушном саобраћају и међународним 

стандардима; 

• Спровођењу завршне фазе израде техничке документације за проширење 

капацитета пристанишне зграде аеродрома и израду техничке 

документације за адаптацију горњег спрата терминалне зграде; 

• Повећању прихода од услуга пружених на робно-царинском и путничком 

терминалу; 

• Израда техничке документације за изградњу складишта за смештај робе са 

посебним условима складиштења према домаћој и међународној 

регулативи.58 

Планиране активности су привлачење новик путничких и карго авио-компанија. То 

ће се вршити презентацијом ценовне политике и услуга, а основ ће бити унапређење 

техничке опремљености аеродрома. 

 

 

 

 

                                                           
58Извор: Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2018 годину, Ниш, децембар 2017. године. 18. 

стр. 
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6. Туристички значај развоја аеродрома „Константин Велики 

 

Осим економског значаја, развој аеродрома је допринео и развоју туризма. Иако су 

линије са аеродрома „Константин Велики“ усмерене на земље дијаспоре не користе их 

само путници у те сврхе. Отварање ових линија је отворило и Ниш као туристичку 

дестинацију ка земљмама у Европи.  

Захваљујући летовима са аеродрома „Константин Велики“ све је више туриста из 

Словачке, Шведске, Немачке и других држава Европе али и света.У 2017. години је 

оборен рекорд од 100.000 туриста што је повећање од 26%, при чему је број иностраних 

туриста повећан за 35%, а домаћих 16%.59 У првих 8 месеци 2018. године боравило је 

више од 18% туриста него за исти период 2017. године. То је утицало и на број ноћења 

који је 10% већи у односу на исти период претходне године. Такође, проценат 

иностраних путника у односу на домаће се повећао у периоду од 2016. до 2017. године 

(График 10). 

График 10- Упоредна анализа структуре путника 

Извор:https://flyfromnis.blogspot.com/2017/08/infografik-uporedna-analiza-strukture-putnika-koji-lete-sa-

aerodroma-nis.html 

                                                           
59 https://flyfromnis.blogspot.com/2018/02/preko-100000-turista-posetilo-nis-u-2017.godini.html 
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Туристичка организација Ниша је спроводила кампање промовисања Ниша као 

туристичке дестинације. У сарадњи са компанијом Ryanair Ниш је био презентован на 

посебним страницама сајта за подручје Немачке, Аустрије, Италије, Шведске и Италије. 

Такође у магазину Wizz Inflight авио–компаније Wizzair је била представљена понуда 

фестивала у Нишу  

Априла 2017. године компанија Ryanair је презентовала статистичке податке на 

основу куповине карата и поводом прославе 50.000 путника из Ниша. Према тим 

подацима 51% путника је из Србије, а 49% из иностранства.60 Поред путника из западне 

Европе има и путника из Бугарске и Хрватске. Статистика је показала да из Ниша лете 

различити профили путника, осим већ поменутих путника из дијаспоре путују и 

пословни људи, млади људи углавном бекпекери и људи који долазе на краћи одмор тзв. 

city break .80,4% иностраних туриста долази туристички, док 19,6% долази због посла 

(график 11) 

 

График 11- Разлози посете иностраних туриста 

 

Извор: https://flyfromnis.blogspot.com/2017/08/infografik-uporedna-analiza-strukture-putnika-koji-lete-

sa-aerodroma-nis.html 

                                                           
60https://flyfromnis.blogspot.com/2017/04/statistika-ryanair-za-nis-49-strani-51-putnici-iz-srbije.html 
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Резултати истраживања које је спровео CIHIT–HORES указују да је категорија 

„гостољубивост локалног становништва“ оцењена високом оценом, 4,39 од 5.61 

Туристичка организација Ниша и истиче да је гостољубивост једна од највећих 

предности Ниша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61https://flyfromnis.blogspot.com/2018/02/preko-100000-turista-posetilo-nis-u-2017.godini.html 
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Закључак 

 

Визија аеродрома „Константин Велики“ је да утиче на развој ваздушног саобраћаја 

на територији југоисточне Србије што ће утицати и на привредни раст и укупан 

привредни развој Ниша и региона Јужне и Источне Србије. Квалитетом услуга и 

ефикасношћу ће аеродром тежити кад томе да привуче и неке нове авио–компаније које 

би могле повећати обим превоза путника и робе. Такође, конкурентне цене утичу на 

стабилно пословање и одржив раст што омогућава улагања у модернизацију и додатни 

развој аеродрома. 

 Кључна мисија аеродрома „Константин Велики“ је пословање на безбедан и 

ефикасан начин које омогућава економичност и самоодрживост. Оријентација је пре 

свега ка нискотарифним авио-компанијама и карго авио-компанијама које имају интерес 

да саобраћају са аеродорма „Константин Велики“. 

Приоритети аеродрома „Константин Велики“ су: 

• отварање нових авио- линија нискотарифних, карго али и традиционалних авио- 

компанија, 

• повећање броја авио операција, 

• већа повезаност Jужне и Источне Србије са Европом, 

• еконономски и туристички развој региона, 

• генерисање нове тражње које ће се манифестовати отварањем нових путничких и 

карго линија што ће се позитивно одразити на економију, 

• квалитет услуга који је у складу са међународним стандардима који ће бити пре 

свега економски повољни, како по путнике, тако и по авио-превознике 

• развој инфраструктуре и понуде у складу са међународним стандардима. 

Може се закључити да развој аеродрома и авио-саобраћаја има велики економски и 

туристички значај не само за град, већ за читав регион. Повољне цене авио-карата су 

формирале нове путнике, а и преузеле путнике са околних аеродрома. Сваке године се 

повећава и број иностраних туриста. То треба искористити за интензивнију промоцију 

туристичке понуде Ниша и активно радити на привлачењу још већег броја иностраних 

туриста. 
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