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УВОД 
 

Нишавски и Пиротски округ у jугоисточној Србији, кроз који пролази траса 

аутопута коридора Х крак "ц", изузетно је разнолике и богате туристичке понуде. 

Занимљиве дестинације, археолошки локалитети, историјски споменици, манастири, 

бање, пећине, обичаји, и многе друге вредности чине овај регион једним од 

најинтересантнијих у Србији.  

 

На почетку ћемо описати повезаност коридора са Европом и потенцијал који он 

има на овом простору. Затим видети стање изграђености инфраструктуре на коридору 

Х, као и планове издрање на коридору. Приказаћемо све мотивске туристичке 

вредности на простору коридора Х и како ће изградња коридора помоћи да се они још 

више развијају  и валоризују. Даћемо опис материјалне базе , као и кретање туриста са 

компарацијом на вишедеценијском нивоу.  

 

Саобраћајно - географски одличан положај, близина коридора Х као и велики и 

снажни емитивни центри (Београд, Софија, Скопље, Ниш) представљају главне 

факторе развоја туризма, како градског тако и планинског, бањског, транзитног, 

излетничког, руралног и других видова  рекреације. Разнолики природни и 

антропогени потенцијали такође представљају одличне факторе развоја.  

 

Постојећа туристичка и рекреативна понуда, с обзиром на потенцијале, није 

довољно развијена и афирмисана.  Постављањем добре туристичке политике, која се 

базира на значају придорних и антропогених вредности, пружиће могућност за 

унапређење досадашњег туристичког промета и до омасовљења туризма. Поред 

туристичке политике потребно је створити позитиван туристички имиџ на засићеном 

туристичком тржишту, а да се са друге стране не занемари заштита природних и 

културних ресурса. Функција туризма не сме сама себи бити штета, већ циљ за 

побољшање квалитета живота уз помоћ туризма.  

 

Развој туризма не зависи само од ресура, већ и од адекватног маркетинга и 

анимирања туристичке тражње, као и конкурентности на тржишту које овај регион 

свакако може понудити. 

 

У овом раду покушаћемо да представимо све мотиве , њихов садашњи статус 

као и препоруку за даљи развој. Дати одређене препоруке за даљи развој, указати на 

слабости у туризму. Видећемо како то саобраћајна повезаност може помоћи туризму. 
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1. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ПУТЕВА 

 

Проналаском точка и конструисањем запрежних кола, дошло је до потребе 

изградње путева по којима би се поменута кола кретала. Изградњом путева као система 

комуникације, довело је до стварања првих путних мрежа које представљају систем 

јавних путева. Временом су путеви постајали значајан елемент  цивилизација. 

Сматра се да су први путеви настали приликом изградње пирамида у старом 

Египту. Путеви у виду камених плоча преко којих су робови вукли велике камене 

блокове. Први примитивни путеви су били малих дужина , без међусобних повезивања. 

Користили су се за транспорт материјала до градилишта. Интерне стазе, путеви, у 

самим владарским палатама можемо такође сматрати неким видом почетка путева. 
1
 

 

1.1 Прве мреже магистралних путева 

 

Њихова појава се везује за Антички свет са појавом великих владара, освајача и 

великих цивилизација.  Један од таквих путева је свакако Краљевски пут (слика 1.) 

изграђен у Персији око 500. год.п.н.е. представљен у виду колског пута укупне дужине 

око 2.500 km који је повезивао Малу Азију са Персијским заливом.
2
 Краљевски пут 

поред тога што се користио за војни транспорт, користио и за трговачки као и 

поштански саобраћај.  

Слика 1. : Краљевски пут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Архитектонско - грађевинско - геодетски факучтет , "путеви", Бања Лука, 2016. 

2
 D.F. Graf, The Persian Royal Road System, 1994. 

извор: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Краљевски_пут#/ 
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У Кини су се могли наћи путеви тзв. свилени путеви који су представљали 

мрежу каравнских путева који су од средоземља водили до исток Кине. Путеви су 

представљали узане траке изравнатог земљишта погодног за кретање каравана. На 

одређеним местима су се налазили путокази од камења, коначишта и појилишта. 
3
 

У старом Риму, мрежом путева су се провинције повезивале са главним 

центрима, тиме су јачали привредне везе у целом Царству. Мрежу путева је користила 

и војска за брзи прелаз са једног дела Царства у други.  

Њихово савршенство се састојало у прецизно дефинисаним детаљима путева. 

Саобраћај је био регулисан и стриктно поштован. 

У нашим крајевима, још за време првих римских царева, грађени су војни 

путеви. Главни војни пут  ’’прастара артерија’’ (слика 2.), од Дунава до Цариграда, 

изграђен је већ 69. године. Водио је Моравском долином и Нишавом у Софију, а отуда, 

преко такозваних Трајанових врата, долином Марице. Тај пут, ширине око 6 метара, 

поплочан великим полигоналним камењем и набијеним песком (отуда назив 

’’калдрма’’), ишао је обично у правој линији. Ознаке су обележавале миље, са 

дужином од 1.842 метра. Од Београда до Цариграда била је 31 станица, 43 места за 

измену коња и око 670 миља.
4
 

Слика 2. : Римски пут кроз Србију  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: http://www.mojaavantura.com/blog/price-o-interesantnim-mestima/put-rimskih-careva 

 

 

 

                                                 
3
 https://sh.wikipedia.org/wiki/Put_svile 

4 Ћоровић В., Историја Срба, Невен, Београд, 2017, 
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1.2. Почетак развоја савремених путева 

 

Стварањем новог француског Царсва у XIX веку, започиње и изграња великих 

путева. Главни циљ ових путева је био повезивање новог царства и свакако ради војних 

циљева у Царству.  

Окидач за развој путева , неизоставно, је и развој индустрије, тј индустријска 

револуција која је почетком XIX века иницирала развој путева и поред наглог развоја 

железнице. Оно што је неоспорно је то да је проналаском парне локомотиве, друмски 

саобраћај изгубио на значају. Железница преузима већину путничког и робног 

саобраћаја. Путеви добијају секундарну улогу, фукнкцију, за локални саобраћај или за 

повезаност градова са железницом.  

Железнички транспорт губи на значају са проналаском мотора са унутрашњим 

сагоревањем 1866. године и аутомобила. Као и сваки новитет у развоју човечанства, 

тако су и аутомобили на почетку били доказ статуса и престижа, као и у спортске 

сврхе. Индустријска производња аутомобила доводи до масовног превоза путника, 

роба и услуга.  

Са почетком ХХ века друмски саобраћај , све више је заузимао водећу улогу у 

масовном транспорту, како људи тако и робе. Приметно је да се са развојем друштва и 

број возила увећава, а самим тим и потреба за изградњом нових путеве.  

Све ово горе поменуто је допринело изграњи модерних европских путева које 

данас имамо и користимо.  
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2. ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОРИ 
 

Паневропски коридори (слика 3.) су дефинисани  путеви у централној и 

источној Европи. Ти коридори дефинисани су на неколико паневропских 

конференција. 

Прва таква конференција била је у Прагу 1991, недуго након пада Берлинског 

зида. На њој није било могуће донети детаљније закључке због релативно бурних 

политичких промена у источној и централној Европи. Развијена је само концепција за 

будуће договоре.
 
(С. Митровић и остали, 2004) 

"Транс-европска мрежа, првобитно предложена за западну Европу 1992., а 

званично усвојена 1996., на пан-европској конференцији министара транспорта на 

Криту 1994. и у Хелсинкију 1997. проширена је са 10 мултимодалних коридора који су 

обухватали инфраструктуру оних централних и источних европских земаља које су 

предвиђене за приступање Европској Унији. Тада су на конференцији министара 

саобраћаја на Криту усвојене смернице будућег развоја паневропске транспортне 

инфрастурктуре.  Предвиђен је развој инфраструктуре у три нивоа:  

1. дугорочни развој инфраструктуре од општег интереса, где није 

дефинисан  тачан временски оквир за завршетак мрежа усвојених на 

овим конвенцијама  

2. средњерочни приоритети од заједкичког интереса са временским 

оквиром до  2010.године 

3. краткорочни приоритети од заједничког ингереса, са временским 

оквиром  од  пет година  

 

Сам процес успостављања ових коридора руковођен је стварањем основних 

елемената на посматраној мрежи. Коридори обухватају друмске путеве, железницу, а 

делом и пловни пут дуж Дунава. Укупна дужина коридора на копненом делу мреже 

(путеви и пруга) износи око 21.300 km, а коридори пролазе кроз укупно 25 земаља."
5
 

 Паневропски коридори сачињени су из друмске, железничке као и терминала за 

комбиновани транспорт. Од десет паневропских коридора преко Балкана пролази шест 

и то : 

 - Коридор IV   који пролази кроз Румунију и Бугарску 

 - Коридор V  који пролази кроз Хрватску и БиХ 

 - Коридор VII   који пролази кроз  Србију , Румунију и Бугарску 

 - Коридор VIII   који пролази кроз Албанију, Македонију и Бугарску 

 - КоридорIX   који пролази кроз Румунију и Бугарску 

 - Коридор Х   који пролази кроз Хрватску, Србију, Бугарску и                 

    Македонију
6
 

                                                 
5
 Роквић Н., "туристички потенцијали коридора х", Ниш, 2006. 

6http://www.rec.org/ 
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      Слика 3. : Мрежа  паневропских коридора 

 

1. Коридор I             Пут Виа Балтика (445km), Пруга Балтика (550km) 

2.Коридор II               Пут и пруга Берлин - Новгород (1.830km) 

3.Коридор III          Пут и пруга Берлин - Кијев (1.640km) 

4.Коридор IV          Веза Европске Уније и југоисточне Европе (3.258km) 

5.Коридор V           Пут и пруга (1.600km) 

6.Коридор VI             Пут и пруга, веза са коридором V (1.800km) 

7.Коридор VII            Водни пут на Дунаву од Немачке до Црног мора (2.300km) 

8.Коридор VIII Пут, пруга, лука, укупна дужина (1.300km) 

9.Коридор IX  Пут, пруга, луке укупна дужина (6.500km) 

10.Коридор X  Пут, пруга укупна дужина (2.360km) 

извор : https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор I (север - југ): 

 

Хелсинки - Талин - Рига - Каунас - Варшава 

а) путна везаVia Baltica: Талин - Рига - Варшава  (445 km дужине)  

б) железничка веза Rail Baltica: Талин - Рига - Варшава  (550 km дужине)  

ц) Путна и железничка веза: Рига - Каљинград  – Гданск 

 

 

Слика 4. : Железничка и путна мрежа на коридору I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор II ( исток - запад) : 

Друмски пут и железничка пруга већим делом иду паралелно на дужини од 1.830 km 

Берлин - Варшава - Минск - Смоленск - Москва - Нијни - Новгород 

Слика 5. : Железнички и путни правци коридора II 

 

 

 

 

 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 

 

Коридор III (исток - запад) : 

Друмски пут и железничка пруга већим делом иду паралелно на дужини од 1.640 km 

Дрезден - Врацлов - Краков - Лавов - Кијев 

Слика 6. : Железнички и путни правци коридора III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор IV (исток - запад) : 

Коридором IV је направљена веза између Европске Уније и југоисточне Европе. Пут, 

железничка пруга, аеродроми, луке, комбиновани транспорт.  Укупна дужина износи  

3.258 km. 

Дрезден - Праг - Беч - Братислава - Будимпешта - Темишвар - Букурешт - 

Констанца 

Гране:  Нирмберг, Софија - Солун / Истанбул 

Слика 7. : Путни правци коридора IV 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 

Слика 8. : Железнички правци коридора IV 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор V (исток - запад):    

Укупна дужина путева и пруга износи 1.600 km 

Путна и железничка веза: 

Венеција - Трст  - Копар - Љубљана - Будимпешта - Узгород - Лавов 

Гране: 

а) Братислава - Жилина - Кошице - Узгород - Лавов 

б) Ријека - Загреб - Чаковец 

б) железничка веза : Ријека - Загреб - Копривница - Домбовар 

ц) Плоче - Мостар - Сарајево - Осијек – Будимпешта 

 

Слика 9. : Железнички и путни правци коридора V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор VI (северозапад - југоисток):               

Укупна дужина коридора путне и железничке инфраструктуре  износи 1.800 km, веза 

са коридором  V  комбинованим транспортом.  

Путна и железничка веза : 

Гданск (Пољска)- Торун - Познан - Грудзиаз- Њаршава - Котвице - грана Брно 

Слика 10. : путна и железничка инфраструктура коридора VI 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 

 

Koridor VII Дунавски пловни пут са саставницама:  

Водни пут на Дунаву од Немачке до Црног Мора који је са Северним морем повезан 

преко Рајне и Мајне. 

Укупна дужина износи  2.300 km  

a) дунавски унутарњи пловни пут 

b) канал Црно море - Дунав 

c) дунавске гране Килиа и Сулина 

d) канал Дунав - Сава 

e) канал Дунав - Тиса 
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Слика 11. : Пловни пут коридора VII 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 

Коридор VIII (југоисток - исток):   

Укупна дужина путне и железничке инфраструктуре износи 1.300 km  

Коридор који спаја луку Дурес у Албанији, преко Тиране, Скопља, Битоља, Софије, 

Бургаса води до Варне. 

Дурес - Тирана - Скопље - Битољ - Софиа - Бургас - Варна 

Слика 12. : путна и железничка инфраструктура коридораVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор IX (север - југ) 

Коридор IX представљен путевима, пругама и лукама има укупну дужину од  6.500 km  

Путна и железничка веза : 

Хелсинки - Санкт Петербург  -Пскоб / Москва- Каљинград - Киев - Лјубасевка - 

Одеса- Чисинау - Букурешт - Вилиниус - Каунас - Минска -  Димитровград - 

Александроуполис 

а) Хелсинки - Ст. Петерсбург - Москва 

б) Каљинград - Киев 

ц) Каљинград  -Вилниус – Минск 

 

Слика 13. : путна и железничка инфраструктура коридора IX 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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Коридор X (југ - југоисток) 

Укупна дужина путева, пруга и припадајућих лука на коридору Х износи 2.360 km  

Путна и железничка веза : 

Салзбург - Љубљана - Загреб - Београд - Ниш - Скопље - Велес - Солун 

и припадајући кракови : 

а) Грац- Марибор - Загреб 

б) Будимпешта - НовиСад - Београд 

ц) Ниш - Софија - Димитровград - Истанбул 

д) Велес - Прилеп - Битола - Флорина – Виа Егњација 

 

Слика 14. : путна инфраструктура коридора X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: https://www.prometna-zona.com/pan-europski-i-trans-europski-koridori/ 
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3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРИДОРА Х  
 

Коридор Х широко гледано повезује хладна мора са топлим морима Eвропе. 

Уже посматрано коридор Х повезује Централну Европу са Балканом. Критском 

конференцијом 1994. године девет усвојених коридора су заобилазили територије 

тадашње државе, због грађанског рата. Могло би се рећи да нас није било на путној 

мапи Европе. Са изузетком се може узети једино Словенија. Нови пројекти су 

представљени у Хелсинкију јуна 1997. године, међу којима је и свакако био коридор Х. 
7
На тоj конференције је донет основни план коридора Х са четири припадајућа крака.  

Глани коридор: 

Салзбург - Љубљана - Загреб - Београд - Ниш - Скопље - Солун 

 Крак  А : Грац - Марибор - Загреб   

 Крак  Б : Будимпешта - Нови Сад - Београд 

 Крак  Ц : Ниш - Софија 

 Крак  Д : Велес - Битољ - Флорина - Виа Егњација
8
 

Главна рута коридора је са ова четири крака повезана са другим коридорима 

или другим мрежама путева Европе. 

- преко крака А са Аустријском и мрежом путева Европске Уније 

- преко крака Б са коридором IV (Дрезден - Праг - Беч - Братислава - 

 Будимпешта) 

- преко крака Ц са кридором IV i VIII (Дурес - Тирана - Скопље - Битољ - Софиа 

 - Бургас - Варна 

- Крак Д свакако повезује са мрежом путева у Грчкој преко Виа Егнација 

 

Положај коридора у географском смислу прати токове Дунава, Драве и Саве у 

свом западном делу и Мораву у свом централном делу. У свом источном делу коридор 

прати реке Вардар и Марице.  

Због политичке ситуације на читавом Балкану, коридор Х није само питање 

инфраструктуре и повезивање са Европом, већ постаје и неизбежно политичко питање.  

Анализирајући сам коридор, као примарни циљ се свакако може издвојити 

побољшање транспорта, комуникација и веза међу змељама како Балкана са Европом 

тако и Европе са Азијом.  Велика предност коридора Х је то што је коридор добро 

интегрисан у националну инфраструктуру свих балканских земаља кроз које пролази. 

Као последица горе наведеног, можемо закључити да коридор Х има јако велики 

потенцијал и неоспоран значај као веза Запада и Истока.  

                                                 
7
 С.Митровић и остали, Улога саобраћајне инфраструктуре у процесу развоја Југоисточне Европе, Економски институт, Београд, 

2004 
8
 http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
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4. КОРИДОР Х У СРБИЈИ 

 
Коридор Х је један од паневропских саобраћајних коридора који повезује 

хладна и топла мора Европе, од Аустрије до Грчке. Обухвата како железнички, тако и 

друмски коридор и сврстан је у ТЕМ (Trans Europian Motorways).  

 

Национални значај ове саобраћајнице озваничен кроз Национални 

инвестициони план који је Коридору Х доделио улогу окоснице развоја домаће 

саобраћајне инфраструктуре, а тиме и целе привреде. За развој Србије показало се да је 

од највећег значаја изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне 

инфраструктуре. Главни правац пружања Коридора Х је: Салцбург – Љубљана – Загреб 

– Ниш – Скопље – Велес – Солун, са четири крака:  

 крак А – Грац – Марибор – Загреб  

 крак Б – Будимпешта – Нови Сад – Београд  

 крак Ц – Ниш – Софија( Димитровград – Истамбул – веза преко Коридора 4 )  

 крак Д – Битољ – Флорина – Виа Егнација – Игуменица 
9
 

 

Укупна дужина предвиђене путне мреже у Коридору Х на тлу Србије, када буде 

потпуно изграђена, износиће око 850 km : од границе са Хрватском до Бубањ Потока - 

130 km, од Хоргоша до Прешева – 580 km и од Ниша до Димитровграда – 85 km. 

Важно је нагласити да је деоница обилазног аутопута Батајница – Добановци (9,7 km), 

део Коридора 10 – крак Б, а деоница Добановци – Бубањ Поток (37,3 km) је део 

основног коридора кроз Србију.
10

 

 

4.1 Путна инфраструктура на коридору Х 

 

Програм изградње kоридора X кроз Србију се спроводи у складу са циљевима 

постављеним Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у Републици Србији 2008 - 2015. године ("Сл.гласник РС" 

бр.4/08) и Националним планом изградње путне и железничке инфраструктуре 

Републике Србије у периоду од 2008. до 2012. године. 

Рад на Коридору X кроз Србију организован је кроз четири пројекта: 

- Пројекат Север (од Хоргоша до Новог Сада) 

- Пројекат Југ (од Ниша до јужне српске границе) 

- Пројекат Исток (од Ниша до границе са Бугарском) 

- Пројекат Обилазница Београд
11

 

 

                                                 
9 http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
10

 http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
11 ("Сл.гласник РС" бр.4/08) 
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Ови пројекти су подељени на деонице, а деонице даље на лотове (уговоре). У 

оквиру деоница и лотова у грађевинском смислу издвајају се посебни објекти попут 

тунела, мостова, надвожњака, натпутњака и сл. 

 

4.1.1 Пројекат Север (од Хоргоша до Новог Сада) 

 

Пројекат Север подразумева потез од Хоргоша до Новог Сада укључујући и „Y 

крак“ (од Келебије до петље Суботица Југ). У 2011. години завршена је изградња 86,88 

km леве траке ауто-пута и деоница од Хоргоша до Новог Сада је пуштена у саобраћај. 

Претходно су, 2009.  године, изграђене две деонице северног крака Коридора Х - 

деоница од Бикова до Жедника (од 28. до 38. километра)  и деоница од Сирига до 

Новог Сада  (од 98. до 108. километра).
12

 

Тренутно је у изградњи ”Y” крак (од Келебије до петље Суботица Југ) у дужини 

од 22,3 km. 

На траси од Хоргоша до Новог Сада налази се  укупно 13  мостова, 9 

саобраћајних петљи, 3 велика насипа, 1 наплатна рампа и друга у изградњи, 2 

одморишта и још 2 у изградњи, 44 цеваста, рамовска и плочаста пропуста, неколико 

вишенаменских одморишта са бензинским станицама и мотелима. 

слика 15. : Мапа пројекта Север (Хоргош - Нови Сад, са краком "Y") 

 

извор: http://www.koridor10.rs/sr/mapa-sever 

 

                                                 
12http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
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4.1.2 Пројекат Југ 

 

Пројекат Југ са почетном тачком у Грабовници и завршетку код Левосоја има 

укупну дужину од 74 km. Добар део овог пута је направљен али велики проблем 

путарима и извођачима радова представља неприступачан терен за иградњу ових 

деоница. Велики број тунела, мостова, превоја стварају један од најкомплекснијих 

модерних здања модерног градитељства. Пројекат Југ се састоји од више деоница и то: 

1. Грабовница - Грделица (Горње Поље); 

2. Горње Поље - Царичина Долина (ЛОТ1 - траса и мостови Горње Поље - тунел Предејане, ЛОТ2 

- траса и мостови тунел Предејане - Царичина Долина, ЛОТ3 Тунел Предејане); 

3. Царичина Долина - Владичин Хан (ЛОТ4 тунел Манајле, ЛОТ5 траса и мостови Царичина 

Долина - тунел Манајле, ЛОТ6 траса и мостови тунел Манајле - Владичин Хан; 

4. Владичин Хан - Доњи Нерадовац  (ЛОТ1 - траса и мостови Владичин Хан – Превалац, ЛОТ2 - 

траса и мостови Превалац - Суви дол, ЛОТ3 - траса и мостови Суви дол - Доњи Нерадовац); 

5. Доњи Нерадовац - Српска кућа; 

6. Српска кућа - Левосоје;
13

 

Деоница Грабовница - Грделица са укупоном дужином од 5,6 km пуштена је у 

саобраћај 11.04.2016. године. Деоница Грделица - Царичина долина са дужином од 11,8 

km је у фази иградње и њен завршетак се планира маја 2018. године. Деоница која спаја 

Царичину долину и Владичин Хан у дужини од 14,3 km се увелико ради и план за 

завршетак је јун 2018. године. Деоница Владичин Хан - Доњи Нерадовац је пуштена у 

саобраћај 28.11.2015. године. Такође у саобраћај је пуштена 14.11.2013. године деоница 

од Доњег Нерадовца до Левосоја. 
14

 

слика 16. : Пројекат Југ - Мапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор: http://www.koridor10.rs/sr/mapa-jug 

 

                                                 
13

 http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
14

 http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
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4.1.3 Пројекат  Исток 

 

Пројекат Исток Е-80 обухвата потез од Ниша до границе са Бугарском. Дужина 

трасе је 86,9 km и подељена је на деонице: 

1. Просек - Црвена Река (ЛОТ1 траса и мостови: Просек - тунел Банцарево, ЛОТ2 траса и 

мостови: тунел Банцарево - Црвена Река, ЛОТ3 тунел Банцарево); 

2. Црвена Река - Чифлик, сектори 3А и 3Б; 

3. Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка - Пирот (запад); 

4. Чифлик-Станичење; 

5. Станичење - Пирот исток; 

6. Пирот исток - Суково; 

7. Суково-Димитровград; 

8. Обилазница Димитровграда (ЛОТ1 траса, ЛОТ2 мостови, тунели ЛОТ3 и тунелска 

опрема).
15

 

Истраживањем смо дошли до сазнања, да су многи радови завршени у року али 

због неких техничких разлога су пуштени у саобраћај знатно касније, док други 

завршени радови и даље нису пуштени у употребу због проблема који су се јавили 

после изградње.  

слика 17. : Мапа пројекта Исток  

извор: http://www.koridor10.rs/sr/mapa-jug 

Морамо споменути и четврти пројекат "Обилазница Београд", али се овом 

приликом нећемо бавити њоме.  

 

 

                                                 
15

 http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 - Званична презентација Коридора Србије 
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4.2 Железничка инфраструктура на коридору Х 

 

Република Србија располаже са 3.809 km железничке пруге, од којих се користи 

3.162 km. Од укупне дужине 283 km је двоколосално, 1.286 km  електрификовано. 

Максимална пројектована брзина кретање возова на нашим пругама је 120 km/h , 

међутим статистика показује да су просечне брзине знатно мање због лошег стања 

пруга, свега 40-50 km/h. На коридору Х се  налази 875 km пруге, то је скоро 1/3 укупне 

дужине корисне дужине пруга у Србији. 
16

 

Главне железничке линије које припадају коридору Х су; 

- Главни коридор Х : Хрватска / Шид – Београд – Ниш – Прешево / Македонија 

- Крак Х(б): Београд – Суботица / Мађарска 

- Крак Х(ц): Ниш – Димитровград / Бугарска 

- Део нове везе : Београд – Бар 

"Ако се посматрају приоритети железнице они би били следећи :  

- Побољшање управљања и оперативне ефикасности 

- Побољшање нивоа услуга 

- Елиминација уских грла 

- Побољшање одржавања 

- Даљи развој маркетинга 

- Активна политика особља 

- Економска и финанскијска консолидација 

- Брже укључење у европску модернизацију мрежа 

- Даља побољшања инфраструктуре и развој главних линија (коридор Х и 

националне линије)"
17

 

 

4.3 Постојеће стање на граничном прелазу Градина 

 

Стање на граничном прелазу Градина, између Републике Србије и Бугарске 

можемо оценити компарацијом стања пре уласка Бугарске у ЕУ и накод уласка и 

постизање одређених стандарда у односу на гранични прелаз у Србији. Свако ко је 

некада прелазио граничну линију на овом месту, пре уласка Бугарске у ЕУ зна са 

каквим се потешкоћама  један путник морао сусрести. Основни проблем је било 

превелико чекање на самом граничном прелазу  . Водећи проблеми су били и 

недостаци инфраструктуре, процедура и особље , тј граничника који врше проверу. 

Недостаци инфраструктуре су се огледавали у неприлагођености капацитета граничног 

прелаза. Ако узмемо у обзир да током летњих месеци и великих празника, овај прелаз 

користе сви становници европе који иду на исток. Процедурални пропусти су се 

                                                 
16

 http://infrazs.rs/ - инфраструктура железнице Србије 
17

 Роквић Н., "туристички потенцијали коридора х", Ниш, 2006. 
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огледали у недостацима модерних система, и компјутера, за брзу евиденцију свих 

путника, слабо обученим и малобројним радницима на граничним прелазима.  

Уласком Бугарске у ЕУ, ствар се из корена мења. Под притиском Европске 

уније, многи прописи и лоше навике су морали бити промењени, као и стара 

инфраструктура морала бити замењена новим граничним прелазом, који по јединици 

времена може пропустити више возила .  

Са друге стране гранични прелаз на нашој територији је донекле у стању као 

бугарски прелаз пре уласка у ЕУ. Основни проблем је дуго време задржавања, 

стварање уских грла због неадекватне инфраструктуре са количином прелаза. 

Инфраструктура једноставно нема потребне капацитете , који обим саобраћаја на 

граничном прелазу захтева.  

На основу сопственог запажања можемо изнети неке недостатке граничног прелаза: 

- Недовољна компјутеризација процедуре 

- Системска контрола свих возила на основу анализе ризика 

- Ограничено радно време фитосанитарне и ветеринарске контроле 

- Увођење допунске контроле (контрола радиоактивнисто) 

- Недостатак сарадње између царинских органа различитих земаља и неефикасна 

размена информација  

- Велики број инспекцијских органа и недовољна сарадња између њих  

Оно што нас охрабрује јесте, спора али видљива промена прописа кандидатуром 

Србије приступању у Европску унију. Према подацима   TTFSE (2010. године) , време 

задржавања на прелазу Градина износило је при уласку 120минута при изласку 

25минута. Најновији подаци показују да се време уласка и изласка на граничном 

пречазу изједначио и да износи око 30минута.  

Успостављање заједничког железничког граничног прелаза Димитровград-

Драгоман била је тема састанка потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зоране Михајловић са министрима у Влади 

Бугарске, крајем јануара 2018. Године. Било је речи и о уклањању нефизичких баријера 

кроз закључивање новог споразума о железничком саобраћају, којим ће бити 

успостављен заједнички железнички гранични прелаз Димитровград - Драгоман, како 

би се скратило време чекања путника и робе. 
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5. ПЛАНОВИ ИЗГРАДЊЕ КОРИДОРА Х КРОЗ СРБИЈУ 
 

3а Србију, коридор Х има посебан значај. Према изјавама званичника , овај 

коридор представља једну од највећих развојних шанси за привреду ове земље. 

Пројекат коридора Х обухвата железничку и путну мрежу, дуж које се планира 

изградња гасовода, мреже оптичких каблова, мотела, бензинских пумпи, продавница, 

технолошких паркова и других објеката пратеће инфраструктуре. Од укупне дужине 

путне саобраћајнице, кроз Србију пролази 800 km, док железничке пруге Србије чине 

једну трећинy пруга коридора Х, односно 875 km. Такође, у оквиру пројекта Коридор 

Х планирана је изградња мреже оптичких каблова, укупне дужине од око  1.000 km. 
18

 

Како би се дуж коридора Х кроз Србију побољшао ниво услуге, неопходна је 

изrрадња низа пратећих објеката високог стандарда, попут модерник граничних 

прелаза, мотела, бензинских пумпи и продавница. Тако је на аутопуту од границе 

Мађарске до Београда предвиђена изградња око 25 мотела, 32 бензинске пумпе, 25 

одморишта и петљи. На делу аутопута Е75, од Београда до Ниша планирана је 

изградња 21 мотела, 41 бензинске пумпе, 36 одморишта, а веза са околним путевима 

биће успостављена преко 22 изграђених и 6 планираних петљи. На делу од Ниша до 

македонске границе планирана је изградња 9 мотела, 12 бензинских пумпи и 36 

одморишта. Посебни просторни план ради се и за део од Ниша до границе са 

Бугарском.  

Према подацима, за завршетак радова од Новог Сада до Београда, са мостом код 

Бешке, потребно је око 120 милиона €; за изградњу друге аутопутне траке од Новог 

Сада до Мађарске око 200 милиона €; деоница Ниш - Димитровград око 400 милиона 

€; за део од Ниша до границе са Македонијом  око 500 милиона  €. 
19

 

Аутопут Е-75, деоница Београд-Ниш , као и деоница Ниш- граница Републике 

Македоније дужине 152 км су део коридора Х који пролази кроз нашу земљу. Аутопут 

Е- 75 представља окосницу развоја и везу овог дела Републике Србије са регионом али 

и континентом у целини. 

 У инфраструктурном коридору Просторним планом Републике Србије 

утврђени су следећи магистрални инфраструктурни  системи на правцу Београд-Ниш  

1) аутопут Е-75 (М-1),  

2) железничка пруга за велике брзине Е-85 и модернизација постојеће пруге,  

3) магистрални оптички каблови, којима се замењује постојећи коаксијални кабл,  

4) магистрални гасоводи,  

5) постојећи далеководи 220 и 400 кВ и планирани далековод 400 кВ,  

                                                 
18

(Сл. гл. РС, број 83, Ур о утврђ пр плана подручја инфраструктурног коридора , 22. авryст 2003;)  
19

(Сл. гл. РС, број 83, Ур о утврђ пр плана подручја инфраструктурног коридора , 22. авryст 2003;)  
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б) објекти заштите од вода одбрамбени насипи и  

7) хидроенергетски и пловидбени систем Велика Морава, утврђена је потреба даљег    

истраживања како би се утврдиле реалне могућности и услови реализације. 
20

 

Просторни план за овај део коридора дефинисан је Уредбом о утврђивању 

просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 

Београд - Ниш, која је oбјављена  у Службеном гласнику Републике Србије број 69. из 

2003. године.  
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(Службени гласник РС, број 69, 2003.):  
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6. МОТИВСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ НА 

ПРОСТОРУ КОРИДОРА Х 
 

Сунце, песак, море и планине постоје у многим државама света. Међутим, 

особеност туристичке понуде сваке нације, регије или локалне заједнице јесте 

препознатљиви културни идентитет. Оно по чему се једна земља разликује од друге 

или по чему се један град разликује од осталих – то је култура народа и етничких 

група, језици, историја, национални споменици, уметност, веровања, обичаји и све оне 

специфичне локалне културне вредности које не постоје нигде другде у таквом односу 

и са таквим особеностима. То ,,специфично локално” је оно што привлачи или не 

привлачи туристу. (Дојчиновић В., 2005) 

Како је Дојчиновић описао,  јасно можемо видети да туристичке вредности не 

можемо  једноставно класификовати, нити побројати. Из тог разлога , у даљем раду 

ћемо мотивке туристичке вредности на простору коридора Х, односно његовог крака 

"Ц" , поделити по окрузима, и то: 1) Нишавски округ и 2) Пиротски округ. Тако ћемо 

дати потпуну и детаљну слику свих туристичких вредности крака "Ц" коридора Х.  

 

6.1 Нишавски округ 

 

Нишавски округ простире се у југоисточном делу Србије и захвата површину од 

2.727 km
2
, представља други округ у Србији по величини. Према попису из 

2011.године има укупно 373.404 становника. Седиште 

округа је у граду Нишу. На северу се граничи са 

Поморавским округом, на североистоку са Зајечарским, 

истоку са Пиротским, југу са Јабланичким, југозападу са 

Топличким и западу са Расинским округом.
21

 

Саобраћајно географски положај је од посебног 

значаја за привредни и регионални развој. Он је одређен 

друмским и железничким саобраћајницама, воденим 

путевима и ваздушним лукама. Развој путне 

инфраструктуре је условљен пре свега морфологијом 

терена. Нишавски округ смештен у долинама великих 

река има одличан саобраћајно географски положај. Долина 

Јужне Мораве, Нишаве и Топлице су послужиле за развој путне и железничке мреже.
22
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Група аутора,Нишки лексикон,Службени гласник и Град Ниш,Београд,2011.г. 
22

 Ј. Вучковић, Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа, Ниш, 2013. 

Слика 18. : Нишавски округ 

извор : https://sr.wikipedia.org/ 
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У Нишавском округу укрштају се важни саобраћајни правци који имају ширу 

регионлну вредност и воде долинама: 

 Мораве – на северу ова саобраћајница води ка Београду, Суботици, 

Будимпешти, а ка југу према Скопљу, Солуну, Атини..),  

 Нишаве – један крак ове саобраћајнице усмерен је ка Пироту, Софији и даље ка 

Турској),  

 Тимока – ка Влашком басену, преко Књажевца и Зајечара ка Румунији),  

 Топлице – ка Косову и Метохији и Јадранском мору,  

 Кутинске реке – Заплањски правац који има ужу регионалну вредност.  
 

Главна саобраћајница долази из правца Београда до северне ивице Ниша, одакле 

се рачва ка југу долином Јужне Мораве и Вардара и води ка Солуну и Атини (Е-75) и 

ка истоку долином Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље Блиском истоку 

(Е-80).
23

 

Аеродром ,,Константин Велики'' у Нишу други је по величини аеродром у 

Србији после Београдског аеродрома. Обновљен је 2003.године и од 2010.године у 

понуди има велики број линија које спајају Ниш са Европом и светом. Аеродром је од 

центра Ниша удаљен само 3,5 km, смештен је на северном излазу из Ниша који води ка 

Београду. 

Долинама река поред магистралних путева иду и железничке пруге. Савремени 

ауто пут Е – 75 прати и железничка пруга која повезује Ниш са Београдом на северу, 

односно Солуном на југу. И у правцу истока железничком пругом ова територија је 

повезана са Бугарском. Може се рећи да се са простора Нишавског округа путеви и 

пруге зракасто пружају у свим правцима. Ниш представља регионално саобраћано 

чвориште. Овоме у прилог говори чињеница да је Нишка железничка станица некада 

била прва по промету путника. 

 

6.1.1 Град Ниш 

 

Град Ниш је највећи град у југоисточној Србији, налази се у нишкој котлини. 

Град Ниш је седиште Нишавског управног округа.  

Град Ниш је природни, друштвени, привредни, образовни, здравствени, 

културни и спортски центар југоисточне Србије. Административно, град Ниш је 

подељен на пет општина: Палилула, Пантелеј, Медијана, Црвени Крст и Нишка Бања. 

Град има 74 приградска и сеоска насеља.
24

 

                                                 
23Јовичић,Ж.,Туризам Србије,НИП Туристичка штампа,Београд,2002.г.   
24 Група аутора,Нишки лексикон,Службени гласник и Град Ниш,Београд,2011.г.,стр.348   
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Ниш се налази на раскрсници значајних националних, балканских и европских 

саобраћајних праваца. Кроз територију града пролазе аутопут и железничка пруга који 

повезују север и југ Србије. Главни регионални путеви и железничке пруге воде из 

Ниша ка Копаонику, Новом Пазару 

и Црној Гори, Косову и Метохији, 

Тимочкој и Неготинској крајини.  

Као један од најстаријих 

градова Европе, Ниш поседује 

богату ризницу историјског 

наслеђа, од самог настанка 

цивилизације па све до данас. 

Праисторијска налазишта - Бубањ 

и Велика хумска чука и Медијана 

сведоче о постојању првих насеља 

у околини Ниша још у далеком 

неолиту, енеолиту и бронзаном 

добу.  

"Под именом Наисус први пут га спомиње Клаудије Птоломеј у књизи 

Географија средином 11 века, а наводи га као највећи граду Дарданији. 

У доба када је у њему рођен чувени римски император и војсковођа Флавије 

Валерије Константин (Константин Велики), 274. године, Ниш постаје снажан и 

неосвојив , а у доба када Константин постаје владар целе Римске империје, Ниш, кога 

је Константин богато украсио постаје значајан административни, економски и војни 

центар провинције Горња Мезија. Константин Велики представља значајну историјску 

фигуру како у светској тако и у историји Ниша.  

Турци 1386. године освајају Ниш и држе град са краћим прекидима (аустријска 

освајања у 17. веку) све до 1878. године. током петовековне турске владавине Ниш 

постаје средиште војне и управне власти. После дугих борби, 11. јануара 1878. године 

кнез Милан Обреновић је ушао у нишку тврђаву и ослободио Ниш."
25

 

Територија града Ниша је богата препознатљивим природним ресурсима и 

лепотама, које су погодне за развој различитих видова туризма. Успех би био 

унапредити те природне потенцијале и искористити их на најбољи начин у сврху даљег 

развоја туризма града Ниша. Природни ресурси града Ниша и околине погодују развоју 

пољопривреде, туризма и спорта и од велике су важности за даљи развој града. 

 

 

 

                                                 
25

Публикација Града Ниша - Ниш кроз историју, 2017. 

Слика 19. : Положај Ниша 

извор : www.google.rs/images 



 

 

27 

 

6.1.2 Нишка тврђава 

 

Нишка тврђава је препознатљив симбол града на Нишави. Саграђена је од 

стране Османлија 1723. и заузима централни положај у граду. Упркос огромним 

културним и туристичким потенцијалима, стање нишке тврђаве је у 21. веку 

запуштено. Немар, вандализам и скрнављење су незамисливи према своме наслеђу. 
26

 

Чињеница да је тврђава отворена 24h, свакога дана, посетиоцима како 

добронамерним, тако и оним другим, доводи до тога да се током ноћи  она девастира 

путем исписивања графита, бацања ђубрета, и скрнављења старих грађевина. 

Неопходно је у неко доба ноћи, тврђаву затворити како се она не би даље уништавала.  

Поред негативних страна, 

морамо свакако поменути и најлепшу 

страну Нишке тврђаве а то су свакако 

споменици у самој тврђави: Стамбол 

капија, Лaпидаријум , Палата са 

октaгоном, Видин капија, Бали-бегова 

џамија, Барутанe, Римске терме, 

Римски форум , Византијска улица 

 

 

Слика 21. : Споменици у Нишкој тврђави 

извор: http://niskatvrdjava.com/vodic-kroz-tvrdjavu/ 
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 http://niskatvrdjava.com/ 

Слика 20. Нишка тврђава ноћу 

извор:http://www.serbia.com /niska-tvrdjava-nocu.jpg 
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6.1.3 Медијана 

 

 У периоду када је на овим просторима цар Константин владао Римским 

царством, медијана је била у пуном сјају. На простору данашње Медијане, живели су 

припадници имућнијијег слоја тадањег друштва.  

2000. и 2007. године на 

простору Медијане откривени 

остаци две цркве из IV века са 

мозаиком на коме је приказан 

Христов монограм. 

Централно место на Медијани 

заузима вила са перистилом, 

најраскошнија и најлуксузнија вила 

за коју се претпоставља да је могла 

бити и привремено боравиште цара 

Константина, будући да је често 

долазио у свој родни град.   

На Археолошком налазишту „Медијана“ можете видети: комплекс виле са 

перистилом (перистил, свечана дворана за пријем, две трпезарије, остаци терми, 

мозаици), житницу-хорреум, остатке две ранохришћанске цркве из IV века са 

мозаиком на коме је приказан Христов монограм. 

 

6.1.4 Споменик на Чегру 

 

Надомак Ниша, на брду Чегар налази се 

споменик храбрим војницима током I 

српског устанка и њиховом вођи Стевану 

Синђелићу. На овом месту су 31. маја 1809. 

године свој живот дали борци за 

ослобођење Србије од турака.  

Споменик је обележје места на коме се 

налазио шанац Стевана Синђелића и где се 

одиграла Чегарска битка. Споменик је 

откривен 21. јуна 1878. године у присуству 

кнеза Милана Обреновића.
27

 

  

 

                                                 
27 http://www.visitnis.com/spomenik-na-cegru.html 

Слика 22. : Медијана 

извор : https://ocdn.eu/images/ 

Слика 23. : Споменик на Чегру 

извор: туристичка организација Ниша 
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6.1.5 Споник Ћеле кула 

 

Овај јединствен споменик у свету 

настао је као последица велике битке на Чегру. 

Овај страшан споменик сазидан је на путу за 

Цариград као опомена онима који дижу буну 

против турског царства. У унутрашњости 

споменика на све четири стране куле налази 

укупно 56 редова, у сваком реду по 17 лобања 

што је укупно износило 952 лобање. Временом 

је већи део лобања нестао или је оштећен, тако 

да је данас у кули остало свега 58 лобања.
28

  

 

6.1.6 Концетрациони логор на Црвеном крсту 

 

Концентрациони логор на Црвеном крсту сведочи о страдањима српског, 

ромског и јеврејског становништва, комуниста и других током другог светског рата у 

периоду од 1941. до 1944. године. У оквиру логора се налазе и просторије у којима су 

живели логораши. Кроз сами логор је прошло више од 30.000 људи, а преко 10.000 је 

убијено. 
29

 

    Слика 25. : Концентрациони логор у Нишу 

извор: https://www.portalmladi.com/12-februar-bekstvo-logorasa-iz-koncetracionog-logora-crveni-krst/ 

 

                                                 
28 www.visitnis.com/cele-kula.html 
29 http://www.visitnis.com/koncentracioni-logor-na-crvenom-krstu.html# 

Слика 24. : Лобања Стевана Синђелића  

извор: туристичка организација Ниша 
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6.1.7 Меморијални парк Бубањ 

 

Меморијални парк Бубањ налази се недалеко од центра града на пошумљеном 

узвишењу званом Бубањ. Током II светског рата ово место је било једно од највећих 

страдања на подручју Југославије. Прво стрељање било је 1942. године извођењем 

групе од 24 логораша из логора на Црвеном крсту. После фебруарског бекства 1942. 

године бројка стрељаних на Бубњу достиже и до 100 дневно. Процењује се да је овде 

стрељано између 10.000 и 15.000 људи. 
30

 

Меморијални парк се састоји из више делова који симболично приказују 

страхоте које су се догађале на овом месту:  

 • Шума – показује главно место где су се одвијале борбе партизана за  

  ослобођење од фашиста  

 • Стаза којом се долази до споменика симболизује пут којим су партизани 

  ишли до слободе.  

 • Споменици три песнице и хоризонтални фриз од белог мермера 

Три песнице симболизује страдање мушкараца, жена и најмања песница је одраз 

страдања недужне деце.  

   Слика 26. : Три песнице на Бубњу 

извор: http://niskevesti.rs/wp-content/uploads/2016/11/spomen-park-Bubanj.jpg 
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 http://www.visitnis.com/memorijalni-park-bubanj.html 
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6.1.8 Могућност развоја екстремних спортова у Нишу 

 

Екстремни туризам заправо представља врсту туризма где туриста задовољава 

своје потребе за рекреацијом али на отвореном простору, у нестандардним 

активностима и нетипичном окружењу, где постоји одређени ризик за његов живот. Ти 

ризици могу бити мањи или већи, али су углавном сведени на минимум. Екстремне 

активности могу се изводити на копну, у ваздуху или на води. Слично природној 

средини, и у градовима се све више нуде могућности за бављење неким екстремим 

активностима те су се степеништа претворила у скакалишта, зидови зграда у „вештачке 

стене“ за пењање а ограде у површине за спуштање. 

Понуда екстремног туризма у Србији је разноврсна с обзиром на морфолошке и 

хидролошке карактеристике наше земље. Овај облик туризма могао би да Републици 

Србији омогући одрживи развој и равномернији регионални развој. Јер, као што је 

поменуто, екстремни спортови представљају један од светских спортских и 

туристичких трендова. Развој авантуристичких облика туризма у директној је вези са 

развојем ових спортова. (Стефановић В., 2006.) 

Околина Ниша располаже атрактивним мотивским потенцијалима који 

подразумевају очувану и нетакнуту природу која доноси мир и опуштање, али и 

повољним условима за бављење разним спортским активностима (пешачење, 

планинарење, бициклизам, слободно пењање, параглајдинг, рафтинг, јахање, вожња 

џиповима и др.). Као природне туристичке вредности најпре се издвајају планине – 

Сува, Сврљишке, Селичевица и Калафат – које пружају идеалне услове за пешачење, 

планинарење, брдски бициклизам, јахање коња, вожњу џиповима, клисуре – 

Јелашничка и Сићевачка – слободно пењање, параглајдинг, рафтинг (на реци Нишави у 

Сићевачкој клисури), крашки облици рељефа – Церјанска, Попшичка, Преконошка и 

пећина Самар за развој спелеотуризма, као и повољни климатски услови. 

Шутин рели - Јединствен спортски доживљај, који организује "Сафари клуб" 

из Ниша. Ово је комбинација у којој треба показати умеће у брзинској вожњи 

теренског возила и стрељачку прецизност са оружјем. Одржава се сваке године, првог 

викенда у октобру. 

Параглајдинг - Околина 

Ниша пружа много, чак и за оне 

којима "обични" спортови нису 

изазов. Нишавска котлина окружена 

је планинским венцима, тако да је 

идеална за параглајдинг, будућии да 

су покривени сви правци 

доминантних ветрова. Најзначајнији 

су терени: Вишеград - на само 20 км 

оц центра града, према истоку, изнад 
Слика 27. : Параглајдинг 

извор: fishki.net 
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села Сићево и Коритник - изнад Нишке Бање Међународна ваздухопловна федерација 

доделила је Нишy организацију 3. Светског првенста у параглајдингу. Такмичење је 

одржано од 7. до 14. августа 2005. Учешће је узело од 80 до 100 такмичара из 15 

земаља. Пилоти параглајдера летели су на теренима у Нишкој Бањи и Сићеву.
31

 

Слободно пењање -  Планинарско - алпинистички клуб из Ниша урадио је у 

Јелашничкој клисури пењалиште у природној стени са атестираном опремом, где је 

могуће пењање уз стручан надзор чланова клуба. Они који желе да се пре одласка у 

природу опробају у овом спорту, могу то учинити на вештачкој стени, која је урађена 

према пропозицијама U1AA и налази се испред просторија овог клуба. На овој стени 

одржано је више националних такмчења и балканских купова у врхунском спортском 

пењању. 

 

6.1.9 Нишка Бања 

 

Укупна понуда Нишке Бање се мора базирати пре свега на валоризацији 

термоминералних вода, а поред тога и на секундарне туристичке потенцијале ради 

употпуњивања целокупне понуде, као што су екстремни туризам, конференцијски, итд. 

Здравственом туризму, као доминантном облику туристичког промета у Нишкој Бањи, 

и даље треба придавати највећи значај. Неопходно је и даље радити на специјализацији 

бање као центра за лећење одређених болести. Као на пример кардиоваскуларних и 

реуматских обољења, за које се поуздано зна да је ова бања учинковита.  

Оно што Нишка Бања свакако треба искористити у циљу побољшања своје 

понуде јесте не само близина Коридора Х, већ и близина града који је највећи 

дисперзивни центар Југоисточне Србије и трећи град у Србији.  

"Како би се остварио даљи напредак у Нишкој Бањи, неопходно је побољшати 

кавалитет понуде смештајних капацитета и културно-забавног садржаја. Регулационим 

планом Нишке бање, који је донет 2002.године, предвиђа се, уз постојаће смештајне 

капацитете, изградња нових хотела и читавих комплекса. Ови новопројектовани 

хотелски комплекси требало би да  допринесу даљем развоју здравственог, али и 

развоју спортског и конференцијског туризма. Уочљив је такође и недостатак 

ресторана и кафе-барова, па је потребно предвидети и ове угосититељске капацитете у 

склопу тих будућих хотела."
32

 

 

 

 

                                                 
31 www.nis.org.yu 
32

 Ј. Вучковић, Управљање стратегијом туристичког развоја Нишавског округа, Ниш, 2013. 
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6.1.10 Сићевачка клисура 

 

Сићевачка клисура је део кањона реке Нишаве, који се налази на путу према 

Софији. Од Ниша је удаљена 14 километара, дуга је 17 километара. У клисури се 

налази црква Св. Петке у оближњем селу Островица и манастир Св. Богородице. У 

селу Сићево несвакидашњи поглед на клисуру одузима дах. Село је познато и по 

виногорју и добром вину, а сваког лета се овде одржава најпстарија ликовна колонија 

на Балкану, чији је оснивач сликарка Надежда Петровић. Због многих природних 

вредности и ретких биљака које расту овде, Сићевачка клисура је 2000. године 

проглашена специјалним резерватом природе. Жалфија, драгоцена и лековита биљка, 

која иначе расте само у Медитеранским условима, нашла је у Сићевачкој клисури 

једино природно станиште на подручју Србије. Љубитељи спорта могу уживати у 

планинарењу, шетњама природом, риболову, рафтингу и параглајдингу. (Симоновић Д. 

и сарадници, Ниш, 1995.) 

Слика 28. : Сићевачка клисура 

извор: http://www.avanturista.co/en/destinations/southern-serbia/sicevo-gorge-adventuring-near-nis/ 

 

6.1.11 Јелашничка клисура 

 

Јелашничка клисура налази се на југозападу Суве планине по природним 

вредностима, нарочито по диверзитету флоре и фауне, Јелашничка клисура спада у ред 

најзначајнијих клисура Србије и Балканског полуострва. Симбол ове клисуре су две 

терцијерне, балканске врсте Српска рамонда (Ramonda Serbica) и Наталијина рамонда 

(Ramonda Nathaliae). Јелашничка клисура је једини локалитет на Балкану где је 

успостављена зона контакта измеђо ове две врсте. У овој клисури граде глобално 

значајну заједницу Ramondetum nathaliae – serbicae. Изражена хетерогеност и 
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очуваност природе чини ову клисуру специфичном. Специјални резерват природе 

„Јелашничка клисура“ сврстан је у прву категорију заштите. (Симоновић Д. и 

сарадници, 1995.) 

Клисура, између села 

Јелашница и Чукљеник, поседује 

неколико лепих места за излете. Једно 

од њих се налази на излазу из клисуре 

и опремљено је клупама за излетнике. 

Преко пута овог места, за љубитење 

екстремног пењања, налази се 

природна стена за слободно пењање. 

(Јовановић Ј. и сарадници, 2011.) 

 

6.1.12 Сува планина 

 

Како је неки називају Алпи са југа Србије са разлогом, ова планина представља 

неискоришћен драгуљ. Иако недовољно искоришће она је одредиште планинара, 

љубитеља природе и зависника од адреналина. На Субој планини се налази и резерват 

природе.  

На само двадесетак километара од Ниша, ову прелепу и још увек недовољно 

истражену планинску лепоту сваке године посећује све већи број знатижељних гостију. 

Сува планина неоспорно представља туристички потенцијал југоисточне Србије.  

Масив се простире на територији 

пет општина: Гаџин Хан, Нишка 

Бања, Бела Паланка, Власотинце и 

Бабушница. Специјални резерват 

природе "Сува планина", који је 

овај статус понео 2002. године, 

простире се на територији од 

21.354 хектара. Највиши врх Суве 

планине је Трем са својих 1.810 

метара, док је други по величини 

Соколов камен висине 1.523 

метара. Ова два планинска врха 

раздвојени су Девојачким гробом 

који се налази на коти од 1.311 

метара. 

 

Слика 29. : Одмаралиште у Јелашничкој клисури 

извор: https://parksdinarides.org/me/park/ jelasnicka_klisura/ 

слика 30. : Сува планина 

извор: www.google.rs/images 



 

 

35 

 

6.1.13 Бојанине воде 

 

На само 25 km од Ниша налази се излетиште Бојанине воде. На северној страни Суве 

планине представља предео чистог , свежег планинског ваздуха. Бојанине воде су 

погодне и за љубитеље планинарења, где планинари могу изабрати неколико 

обечежених планинских стаза. На излетишту Бојанине воде током зиме љубитељи 

зимских спортова могу уживати на ски стази "Соколов камен" која поседује ски лифт, а 

за најмлађе је ту стаза "Студенац"  

 

6.1.14 Церјанска пећина 

 

На простору излетишта Каменички вис, на 14 km Ниша налази се Церјанска 

пећина. Улаз у пећину је на месту понирања Провалијске реке. Пећина је хидролошки 

активна. Крај пећине још увек није откривен. Пећина је богата накитом који се 

простире целом њеном 

дужином. 

У пећини се налази  

чаробан подземни свет са 

многобројим дворанама и 

ходницима. Лепоту пећине 

употпуњују стотине сталктита, 

сталагмита, пећинских корала и 

још мното тога.  

Завод за заштиту 

споменика природе, 1998. 

године, прогласио је Церјанску 

пећину као природно добро 

прве категорије, међутим због 

недостатка средстава пећина 

још увек није уређена нити 

доступна посетиоцима. 

(Стефановић М. 2011.) 

 

 

 

 

 

Слика 31. : Церјанска пећина 

извор : http://www.asak.org.rs/ 
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6.2 Пиротски округ 

 

Положај Пирота са географског, саобраћајног, туристичког аспекта је  врло 

повољан. Пирот се налази у југоисточној Србији и лежи у Пиротској котлини. 

Представља седиште пиротског округа. 

Погранични положај са Бугарском, као и 

близина Ниша и Софије, овом простору дају оређену 

вредност и могућност за развој како транзитног 

туризма тако и туризма генерално. Ако узмемо у 

обзир да на овом простору пролази и крак "ц" 

коридора Х велика могућност овог простора је 

неопсорна.  Одличном положају доприноси и 

релативна близина аеродрома у Нишу.  

Са севера и североистока простире се Стара 

планина, која свакако може допринети да пирот 

постане и туристички центар који ће се све више 

развијати  како се и Стара планина буде развијала.  

Општина Пирот налази се у југоисточном 

делу Србије, у близини границе са Бугарском и лежи 

у Пиротској котлини. Заузима површину од 1.235 

km², а административно припада Пиротском округу 

чије је и седиште. Граничи се са Бугарском и 

општинама Димитровград, Књажевац, Бела Паланка 

и Бабушница.
33

 

 

6.2.1 Град Пирот 

 

Пирот, накадашњи Турес, имао је врло велики значај у прошлости захваљујући 

чувеном војном друму Via Militaris (Војни пут). Пролазио је јужним ободом пиротске 

котлине, а касније је померан ка северу и пролазио је кроз сам Пирот. Назив Пирот се 

први пут помиње у XIV веку, а потиче од грчке речи „пиргос“ што означава кулу.
 34

 

Саобраћајно – географски положај Пирота је повољан,  он се огледа се у томе 

што кроз Пирот пролази део ауто-пута Е-80 који води од Ниша према граници са 

Бугарском, односно  крак “Ц” коридора Х, па се због тога за Пирот често каже да је то 

„капија истока и капија запада“.
35

 

                                                 
33 Пиротски зборник бр. 3 (др Јован Ћирић, Географски положај и границе Пирота и пиротског региона), Пирот, 1971.   
34 Живановић М.,Нишавље, Пирот, 1933. 
35

 Н. Милошевић, Туристичке атрактивности пиротског краја, Ниш, 2013. 

Слика 32. : Положај Пирота 

извор: google.rs/images 
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За туристичко – географски положај Пирота може се рећи да има одличну 

перспективу. Пирот и њена околина обилују многобројним туристичким мотивима и 

објектима, а поменуто је да има изузетно транзитни положај. 

На повољност туристичко – географског положаја утиче и близина града Ниша, 

налази на удаљености од 75 km.  

Бројне планине у околини, брда, брежуљци, кањони, пећине дају велики 

допринос лепоти целокупног подручја. Гледамо са стране развоја туризма, природне 

вредности су поред антропогених, најважније за његов развој. У последње време доста 

се ради на активирању Старе планине.  

Хидрографске туристичке атрактивности свакако представљају значајан 

потенцијал за развој туризма и дају велики значај овом крају. 

 

 

 

 

 

 

Слика 33. : Мапа туристичких вредности општине Пирот 

 

извор: Туристичка организација Пирота 
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6.2.2 Кућа малог Ристе - Музеј Понишавља  

 

Музеј Понишавље (Кућа малог Ристе) основан је 1954. године и тада је носио 

назив Народни музеј. Куђа малог Ристе поседује око 6.500 предмета који су 

распоређени у више одељења.
36

 

Овај музеј је некада 

припадао Христи Јовановићу , 

након Другог светског рата, 

Општина Пирот је откупила кућу 

од потомака Христе Јовановића и 

ту је направљен музеј. Изложбени 

експонати датирају из различитих 

доба Пиротске историје, од 

грнчарије, ћилима, аутентичног 

намештаја породице Христић као 

и предмети приликом археолошких истраживања.  

Музеј се налази под заштитом државе од 1953. године, а 1979. проглашена је 

спомеником културе од изузетног значаја. 

 

6.2.3 Момчилов Град 

 

 Када се спомену мотивске вредности Пирота, неизоставан је Момчилов град, 

како га још зову и Пиротски град, Тврђава Кале. Момчилов град је свакако симбол 

Пирота и тог краја. Налази се на десној обали реке Бистрице. Нема поузданих подата о 

времену изграње овог града али се сматра да датира пре Косовске битке. 

Постоји и легенда да је Кале саградио 

српски витез Момчило, па се због тога често, 

ова тврђава, назива Момчилов град.
 
 

Данас се тврђава састоји из три дела: 

 Горњи град се налази на високој стени 

иза Бистрице. 

 Доњи град је степенасто спуштен на 

подножје стене на којој се налази горњи 

град. 

 Трећи део је био слабији бедем са пушкарницама на простору према реци, али је 

он изграђен тек у 18. веку.
 37

 

                                                 
36 https://www.topirot.com/posts/muzej_ponisavlja 

Слика 34. : Кућа малог Ристе 

извор : тур. организација Пирота 

Слика 35. : Тврђава Кале 

извор: http://www.sekcijatvrdjava.rs/?p=108 
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6.2.4 Грчко војничко гробље 

 

 Грчко војничко гробље у Пироту је споменица палим ратницима у Првом 

светском рату. Гробље се налази на Метиљавици изнад Пирота. На овом гробљу 

почивају грчки Солунски ратници који су после фронта кренули ка Србији. Већина 

њих је преминула крајем 1918. и почетком 1919. године.  Године 1930. поред грчког 

гробља, изграђен је и споменик пиротским војницима који су изгубили своје животе 

приликом борбе против окупатора током Првог светског рата. 

Гробље је проглашено спомеником културе 1992.године. 

 

6.2.5 Цркве и манастири у Пироту 

 

Црква Рођење Христово - Црква у Пазару (Црква Рођење Христово) други 

назив је и Стара црква. Црква у Пазару саграђена је 1834. године, што се може видети 

на натпису који стоји изнад самог улаза у цркву. Сматра се да је подигнута на 

темељима неке старије цркве. Црква је 1986. године проглашена је културним добром.  

Саборна црква у Тија Бари налази се у делу града који се зове Тија Бара. Други 

назив за цркву је Нова црква. Саграђена је 1870. године. Црква је успела да буде 

саграђена захваљујући добровољним прилозима добијеним од стране хришћанског 

народа. Сви они који су помогли у изградњи помагали су и касније у одржавању цркве. 

Манастир Свети Јован Богослов (Погановски манастир) - Погановски 

манастир се налази недалеко од села Поганово, на левој обали Јерме. Изграђен је у 

другој половини XIV века и посвећен је Светом Јовану Богослову. Манастир су 

изградили Јелена и Константин, на чијој западној фасади су исписана и њихова имена .  

Манастир је грађен у моравском стилу, од кречњака и пешчара. Завршен је 

1395. године, а живописан 1499. Манастир представља врхунски сакрални објекат који 

је под заштитом државе од 1949. године, а у листу светске културне баштине сврстан је 

1979. године као културно добро од великог значаја. 

Манастир Свете Богородице (Суковски манастир) - Манастир у Сукову 

(манастир Свете Богородице) налази се на десној обали Јерме, 18 километара од 

Пирота. У близини се налази село Суково, па се због тога, манастир у народу назива и 

Суковски манастир. 

Овај манастир је недовољно истражен, као и околина око манастрира и сматра 

се да крије многе тајне. Пронађени предмети од глине у крову манастрира  1947. 

године нам то и доказују . Предмети су пронађени приликом поправке крова а данас се 

налазе у музеју „Понишавље“.
38

 

                                                                                                                                                        
37 https://www.topirot.com/posts/momcilov_grad 
38 Петковић Милица, Водич, Пирот, 1995.  
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6.2.6 Стара планина 

 

Стара планина представља граничну планину са суседном Бугарском. Западни 

део планине припада Срибији. Највиши врх планине је Миџор (2.169 m) , поред миџора 

морамо издојити и врхове, Дупљак, Големи камик, Бабин зуб, Вражја глава, Добро 

јутро и Сребрна.  

На простору Старе поланине се може наћи изузетно водно богатство. Водопад 

Тупавица, на висини од 1.034 m један је од најлеших у Србији. Због неприступачности 

терена није довољно истражен и валоризован за туристе, до њега долазе само велики 

заљубљеници у природу и авантуру.  

Садржај скијашког центра “Бабин зуб” чине стазе на локацијама “Коњарник”, 

“Сунчана долина”, као и “Маркова ливада”. Скијалиште “Бабин зуб” поседује 

четвороседну жичару “Коњарник” са покретном траком за укрцавање скијаша, 

капацитета 1.400 скијаша на сат и ски лифт ”сидро” “Сунчана долина” капацитета 

1.200 скијаша на сат, као и дечији ски вртић са покретном траком  “Маркова ливада”. 

На локацији “Јабучко равниште” налази се прва гондола у Србији. Више од 13 

километара одлично уређених стаза, различитих тежина, припремљене су за скијаше 

свих категорија. За љубитеље екстремнијих спортова, обезбеђена је стаза за слободну 

вожњу. Поред тога, у ски центру Стара планина је изграђен систем за вештачко 

оснежавање, како би, и у случају недостатка природног снега, посетиоци центра могли 

да уживају у зимским спортовима.
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Слика 36. : Садржај скијашког центра Стара планина 

                                                 
39 http://www.skijalistasrbije.rs/sr/o-centru-stara-planina 

извор : http://www.skijalistasrbije.rs 
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Бабин зуб -  Овај врх има нешто мању висину од Миџора, 1.758 m надморске 

висине. На врху се налази занимљива стена у виду Бабиног зуба, па је због тога у 

народу, овај врх назван Бабин зуб, а 

тај назив прихваћен је и у 

литератури. Околина Бабиног зуба 

је без вегетације, па се издваја у 

односу на околне пределе. Такође, у 

околини има извора хладне воде. 

Овај део планине погодан је за 

зимско – спортске активности, па 

због тога постоји тежња за 

изградњом зимског туристичког 

центра. 
40

 

 

6.2.7 Видлич 

 

На граници између Србије и Бугарске се просторе планина Видлич, на простору 

Србије највиши врх је Басарски камен који се налази на висини од 1.377 m . Ова 

недовољно развијена планина има потенцијала за развој зимског туризма и зимских 

спортова. На овој планини постоји  ски лифт као и уређаји за вештачко оснежавање. На 

овој планини се одржава и градско такмичење у скијању али без званичних такмичења 

који би ову планину промовисали.  У летњем периоду број туриста је јако мали. Током 

топлијих дана планину посећују појединачни љубитељи природе и мира, који желе да 

побегну од свакодневне гужве.  

 

6.2.8  Пећина Ветрена дупка 

 

Пећина Ветрена дупка налази се у близине реке Јерме, на северним обронцима 

Влашке планине. Улаз у пећину је неприступачан због обрасле вегетације. Пећина је 

дуга око 4 km. Није у потпуности истражена. Подељена је у 5 дворана и врло је 

занимљива и атрактивна због пећинског накита и малог језера које се налази у једној од 

дворана. О имену пећине постоји и легенда према којој се Турчин заљубио у младу 

Ветрену. Знајући да ће је Турчин отети, сакрила се у пећини изнад села.  Према 

легенди, бег се изгубио и више никада није изашао из пећине, као и девојка. У народу 

се говори да она и данас живи у тој пећини.
41

 

                                                 
40

 Н. Милошевић, Туристичке атрактивности пиротског краја, Ниш, 2013. 

 
41 Јовановић Б.,Ризница пиротске баштине, Пирот, 1994. 

Слика 37. : Бабин зуб 

извор: https://www.summitpost.org/babin-zub /179470 
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6.2.9 Завојско језеро 

 

Недалеко од Пирота на само петнаестак километара на реци Височици се налази 

Завојско језеро. Вештачко језеро које се делом може и посматрати као природно због 

начина постанка. Клизиште са падина Старе планине је преградило ток реке Височице 

и створило природну брану високу 50 m. На том месту је настало језеро ширине до 300 

m , а дужина језера је 17 km. Природна брана је замењена вештачком да би се избегло 

плављење насеља у околини самог језера. Међутим село Завој је потопљено и по њему 

језеро добија име. 
42

 

Основна намена језера је покретање генератора хидроелектране „Пирот“, али га 

многи сматрају значајним туристичким потенцијалом, па постоји могућност да у 

будућности ово буде једна од главних туристичких атракција југоисточне Србије. 

 

6.2.10 Звоначка бања 

 

Једна од највиших бања у Србији са својих 670 метара надморске висине јесте 

Звоначка бања, која своје име добија по оближњем селу Звонце. До бање се може доћи 

из Пирота регионалним путем и удаљена је око 50 km. Благодети ове бање су се 

користили још у античко доба, као и у време средњевековне Србије нешто касније.  

Са својим климатким и балнеолошких ефектима бања може имати велики 

потенцијал. Температура воде је 28°С. Лечење се одвија хидромасажама у кадама, 

базенима, подводном масажом , физикална терапија итд. Поред лековитости, бања је 

окружена очуваном природом па се препоручује и као аеро бања.  

Поред неоспорних погоднисти , бања је недовољно развијена, а слободно 

можемо рећи и неразвијена.  Рушењем хотела "Мир", је у многоме допринело. 

Смештајна понуда се базира на приватном смештају који су удаљени од бање и лоше 

опремљени, са нестручним кадровима.  
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 https://www.topirot.com/posts/zavojsko 
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7. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА У ТУРИЗМУ НА ПРОСТОРУ 

КОРИДОРА Х (КРАК "Ц") 
 

7.1 Материјална база на простору Ниша и Нишке бање 
 

Подаци о броју и структури смештајних капацитета различити су у зависности 

од извора података. Морамо напоменути да велики број смештајних капацитета није 

регистрован и ван статистике је. Овде обрађујемо само регистроване смештајне 

јединице са званичног списка туристичке организације Ниша.  Да би се приказало 

релативно скорије стање коришћени су подаци Туристичке организације Ниша, према 

којима подручје града Ниша, укључујући и Нишку Бању, на крају 2017. године 

располаже следећим смештајним капацитетима: 

 Хотели 5* - 0 

 Хотели 4* - 4 

 Хотели 3* - 8 

 Хотели 2* - 2 

 Хотели 1* - 1 

 Гарни Хотели - 7 

 Хостели - 14 

 Преноћишта - 25 

 Апартмани - 8 

 Институт Нишка Бања - 3 

 Приватни смештај Нишка Бања 19 

 

Структура смештајних капацитета на подручју града Ниша са Нишком Бањом је 

следећа:  

 

Категорија  

хотела 

Број јединица Учешће у % 

***** 0 0% 

**** 4 4,40% 

*** 8 8,79% 

** 2 2,20% 

* 1 1,099% 

Гарни хотели 7 7,69% 

Хостели 14 15,39% 

Преноћишта 25 27,48% 

Апартмани 8 8,79% 

Институт Нишка бања 3 3,30% 

Приватни смештај Н.Б 19 20,88% 

Укупно 91 100% 
извор : Туристичка организација Ниша (http://www.visitnis.com) 

Табела 1. : Структура хотела по категоријама  
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У табели бр.1  се види да у структури хотела по категоријама доминирају све 

популарнија преноћишта, следе хостели и свакако регистровани приватни смештаји у 

Нишкој бањи.  

У табели број 2. изложен је приказ смештајних капацитета нишких хотела по 

категоријама (стање крајем 2017. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као што се може видети из табеле бр. 3 у хотелима Ниша и Нишке Бање по 

броју смештајних јединица и лежаја доминирају смештајни капацитети категорисани 

као бањска лечилишта. То нам може дати и погрешну слику о туристичком промету из 

разлога што те смештајне капацитете углавном користе туристи ради лечења, преко 

разних социјалних давања и слично, са изразито малом ванпансионском потрошњом.  

Категорија  

хотела 

Број соба Број лежаја 

***** 0 0 

**** 174 512 

*** 263 613 

** 86 181 

* 36 94 

Гарни хотели 73 194 

Хостели 80 270 

Преноћишта 193 674 

Апартмани 31 119 

Институт Нишка бања 280 560 

Приватни смештај Н.Б 123 510 

Укупно 1339 3727 

Категорија  

хотела 

Број соба Учешће % Број лежаја Учешће % 

***** 0 0% 0 0% 

**** 174 13,05% 512 13,82% 

*** 263 19,73% 613 16,55% 

** 86 6,45% 181 4,89% 

* 36 2,7% 94 2,54% 

Гарни хотели 73 5,48% 194 5,24% 

Хостели 80 6% 270 7,29% 

Преноћишта 193 14,48% 674 18,20% 

Апартмани 31 2,33% 119 3,21% 

Институт Нишка бања 280 21% 560 15,12% 

Приватни смештај Н.Б 123 9,23% 510 13,77% 

Укупно 1339 100% 3727 100% 

Табела 2. : Смештајни капацитети нишких хотела по категоријама 

 

извор : Туристичка организација Ниша (http://www.visitnis.com) 

 

извор : Туристичка организација Ниша (http://www.visitnis.com) 

 

Табела 3. : Структура смештајних јединица и лежаја по категоријама хотела 



 

 

45 

 

Након тога следе хотели средње категорије који нуде одличан однос цене и 

услуга са 19,73%,  и свакако преноћишта која у свету па и код нас имају експанзију 

последњих година јер су погодни за краћи боравак, приступачни су и налазе се у ужем 

или ширем центру града са 14,48%.  

С обзиром да хотели у бањском лечилишту такође спадају у средњу категорију 

рангирану као 3*, може се рећи да хотели средње категорије у граду и бањском 

лечилишту збирно чине 40,73%  укупног броја лежајева.
43

 

Хотели високе категорије (5*) и хотели ниже категорије (1* и 2*), као што је већ 

поменуто, јако су мало заступљени у хотелској понуди града Ниша. 

У Нишу је свакако приметан напредак у погледу смештајних капацитета. 

Период до 2013. године је био период пропадања и затварања бројних хотела у 

државном власништву. Поновним активирањем аеродрома у Ниши и повезивањем са 

Европским градовима допринело је да се стари хотели приватизују, да инвестирори 

виде потенцијал у обнови старих  и да се изграђују  нови хотели.  

На основу свега изнешеног можемо закључити да је материјална база у Нишу на 

задовољавајућем нивоу. Али ако узмемо у обзир тренд раста броја туриста и све 

конкурентније тржиште, Ниш ће морати да понуди мало бољу хотелску понуду у 

будућности, где ће примарну улогу имати  хотели са 4* и хотели са 5*. 

 

7.2  Материјална база на простору Пирота  и Димитровграда 

 

У сарадњи са туристичком организацијом општине Пирот и Димитровград, 

дошло се до сазнања да подаци о броју и структури смештајних капацитета варирају у 

зависности од годишњег доба. Туристичка понуда је већа у летњим месецима јер се 

већински део смештајкних капацитета налази у приватним кућама, које нису у 

употреби у зимским месецима због недостатака грејања. Морамо напоменути да 

велики број смештајних капацитета није регистрован и ван статистике је. Овде ћемо 

обрађивати само регистроване смештајне јединице са званичног списка туристичке 

организације Пирота и Димитровграда.  Да би се приказало релативно скорије стање 

коришћени су подаци Туристичке организације, према којима подручје града Пирот и 

Димитровград, , на крају 2017. године располаже следећим смештајним капацитетима: 

 Хотели 5* - 0 

 Хотели 4* - 1 

 Хотели 3* - 1 

 Хотели 2* - 3 

 Хотели 1* -0 

 Гарни Хотели - 1 

                                                 
43 Подаци са сајта туристичке организације Ниша и самих хотела 
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 Мотели - 2 

 Преноћишта - 2 

 Апартмани - 2 

 Некатегорисани смештај - 5 

 Смештај општине Димитровград - 7 

 

Структура смештајних капацитета на подручју града Пирота  је следећа:  

 

Категорија  

хотела 

Број јединица Учешће у % 

***** 0 0% 

**** 1 5,88% 

*** 1 5,88% 

** 3 17,65% 

* 0 0% 

Гарни хотели 1 5,88% 

Мотели 2 11,76% 

Преноћишта 2 11,76% 

Апартмани 2 11,76% 

Некатегорисани см. 5 29,4% 

Укупно 17 100% 
извор : Туристичка организација Пирота  (https://www.topirot.com/) 

Табела бр. 4 нам показује да у структури хотела по категоријама доминирају 

некатегорисани смештајни капацитети са 29,4% , што је и разумљиво за просторе који 

нису туристички на високом нивоу развијености.  Следе хостели са средњим 

квалитетом и стандардом са 17,65 %.  Однос у проценима у корист некатегорисаних 

сместајних капацитета би био још већи да су сва домаћинства која се баве услугама 

смештаја туриста регистрована и да имамо податке о њима. Преко 170 домаћинстава у 

пироту током летњих месеци нуди своје услуге.  

У табели број 5. изложен је приказ смештајних капацитета пиротских хотела по 

категоријама (стање крајем 2017. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорија  

хотела 

Број соба Број лежаја 

***** 0 0 

**** 55 130 

*** 19 38 

** 55 140 

* 0 0 

Гарни хотели 23 50 

Мотели 21 42 

Преноћишта 21 57 

Апартмани 9 27 

Некатегорисани см. 24 61 

Укупно 227 545 

Табела 4. : Структура хотела по категоријама  

 

Табела 5. : Смештајни капацитети пиротских хотела по категоријама 

 

извор : Туристичка организација Пирота  (https://www.topirot.com/) 
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Као што се може видети из табеле бр. 6 у хотелима Пирота по броју смештајних 

јединица и лежаја доминирају смештајни капацитети категорисани као хтели са нижом 

категоријом 25,2% , изузев једног хотела Ана Лукс  у граду који има 4* и статистички 

показује учешће са 23,4%. Статистика би била малу другачија да сва домаћинства која 

у летњним месецима врше улогу издавања смештаја туристима буду регистрована и да 

за њих имамо податке, до тада се обрађују подаци регистрованих капацитета од стране 

туристичке организације општине Пирот са којом смо приликом израде рада 

контактирали.  

Оно што је евидентно је да неразвијена подручка имају и слабију понуду 

смештајних капацитета , и по правилу су они нижег ранга.  

Што се тиче општине Димитровград,  јако је мало смештајних капацитета у 

наведеној општини. Смештајни капацитети се налазе у само пар смештајних објеката 

ниже категорије, са мало смештајних лежајева.  

 

7.3 Кретање туриста - Туристички промет  

 

Да би пређашња анализа материјалне базе имала смисла, морамо видети и тренд 

кретања туриста, како домаћих тако и иностраних. Кретање туриста нам у многоме 

показује да ли се материјална база мора мењати и у ком правцу. Да ли је она довољна 

за обим туризма у садашњем периоду или ће он имати другачији тренд у скоријој или 

даљој будућности. Туристички промет, као незаобилазна компонента развоја туризма 

представља показатељ којим се утврђује колики је укупан број туриста и број њихових 

ноћења остварен у неком подручју, односно представља синтетички тј. збирни 

показатељ обима, динамике и структуре туристичког кретања. 

Категорија  

хотела 

Број соба Учешће % Број лежаја Учешће % 

***** 0 0% 0 0% 

**** 55 24,2% 130 23,4% 

*** 19 8,36% 38 6,84% 

** 55 24,2% 140 25,2% 

* 0 0% 0 0% 

Гарни хотели 23 10,12% 50 9% 

Мотели 21 9,24% 42 7,56 

Преноћишта 21 9,24% 57 10,26% 

Апартмани 9 3,96% 27 4,86% 

Некатегорисани см. 24 10,56 61 10,98% 

Укупно 227 100% 545 100% 

Табела 6. : Структура смештајних јединица и лежаја по категоријама хотела у Пироту 

извор : Туристичка организација Пирота  (https://www.topirot.com/) 
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Г 

О 

Д 
Град  

ТУРИСТИ НОЋЕЊА 
Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

1 

9 

8 

2 

НИШ 157073 110571 46502 710161 634868 75293 5,7 1,6 
Н.БАЊА 32227 31905 322 467725 466980 745 14,6 2,3 

БЕЛА ПАЛАНКА 8612 7847 765 68648 67801 845 8,6 1,4 
ПИРОТ 30602 19714 10888 42825 30708 12117 1,6 1,1 

ДИМИТРОВГРАД 15027 5125 9902 17436 6354 11082 1,2 1,1 

 
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 1982., статистички подаци, Београд, Јул 1983 

Из табеле бр. 7 можемо видети да је посета туриста на завидном нивоу, како 

домаћих тако и страних туриста. Број домаћих ноћења је видно израженији од страних. 

Примећујемо да је однос домаћих и страних гостију у Нишкој Бањи изражен. 

Највероватније је то због чињенице да су бању посећивали гости ради лечења и да су 

преко разних социјалних давања добијали двонедељно лечење.  

 

Г 

О 

Д 
Град  

ТУРИСТИ НОЋЕЊА 
Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

1 

9 

9 

2 

НИШ 118248 84519 33729 350192 311437 38755 3,7 1,1 
Н.БАЊА 25690 20373 5317 199402 193793 5609 9,5 1,1 

БЕЛА ПАЛАНКА 7631 7017 614 53766 50026 3740 7,1 6,1 
ПИРОТ 16064 11709 4355 22978 17256 5722 1,5 1,3 

ДИМИТРОВГРАД 7234 3278 3956 9967 5682 4285 1,7 1,1 

 
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 1992., статистички подаци, Београд, октобар 1993. 

Из табеле бр. 8 можемо недвосмислено констатовати опадање броја туриста у 

периоду од 10 година, од 1982. године до 1992. године. Овај пад можемо преписати 

нестабилној ситуацији у целој држави, ратном стању и превирањимо. Почетак сукоба 

свакако ће утицати на даљи развој туризма на овом простору.  

 

Г 

О 

Д 

Град - Регион 
ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2  

0 

0 

2 

НИШ 72994 66965 6029 372997 362155 10842 5,4 1,8 
Н.БАЊА 31078 30332 746 304481 302185 2296 10 3,1 

БЕЛА ПАЛАНКА 2195 2195 / 14608 14608 / 6,7 / 
ПИРОТ 6765 5711 1054 11833 9919 1914 1,7 1,8 

ДИМИТРОВГРАД 2023 1471 552 3117 2514 63 1,7 1,1 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2002., статистички подаци, Београд, април 2003. 

 

Табела 7. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 

Табела 8. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 

Табела 9. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 



 

 

49 

 

Табела бр. 9 нам показује преглед долазака и ноћења домаћих и станих туриста 

за 2002. годину. Година позната као почетак светске економске кризе и свакако је 

утицала на кретање туриста. Можемо запазити да у Нишкој Бањи имамо готово 

уједначен број туриста око 30.000, што нам потврђује тврдњу да се ради о социјалним 

давањима ради лечења и да је тај број на годињем нивоу готово уједначен од стране 

социјалних фондова.  

 

Г 

О 

Д 
Град - Регион 

ТУРИСТИ НОЋЕЊА 
Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2 

0 

1 

2 

НИШ 77782 45986 31796 286757 235505 51252 5,1 1,6 
Н.БАЊА 18338 16139 2199 194599 190152 4447 11,8 2,0 

БЕЛА ПАЛАНКА / / / / / / / / 
ПИРОТ 7295 4430 2865 14989 8634 6355 1,9 2,2 

ДИМИТРОВГРАД 2160 459 1701 11378 1409 9969 3,1 5,9 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2012., статистички подаци, Београд  2013. 

Табела  бр. 10 нам даје информације за туристичку годину 2012. Бележимо 

стагнацију туристичког промета у Нишу и опадање у бањи. Борба државе са светском 

економском кризом даје негативне резултате по туризам.  

 

Г 

О 

Д 

Град - Регион 
ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2 

0 

1 

3 

НИШ 63050 32989 30061 122509 72827 49682 2,2 1,7 
Н.БАЊА 4440 3062 1378 29649 26401 3248 8,6 2,4 

БЕЛА ПАЛАНКА / / / / / / / / 
ПИРОТ 8150 4582 3568 16618 8323 8295 1,8 2,3 

ДИМИТРОВГРАД 1031 376 655 1938 852 1086 2,3 1,7 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2013., статистички подаци, Београд,  2014. 

Табела бр. 11 која нам показује да у 2013. година имамо опадање броја домаћих 

туриста, а стагнацију страних туриста, где је број ноћења скоро изједначен. 

Запуштеност и немар према Нишкој Бањи даје негативне резулате, где смо са 30.000 

туриста годишње дошли до само 4440.  

 

 

 

 

 

Табела 10. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 

Табела 11. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 
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Г 

О 

Д 
Град - Регион 

ТУРИСТИ НОЋЕЊА 
Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2 

0 

1 

4 

НИШ 68688 31297 37391 130246 71714 58532 2,3 1,6 
Н.БАЊА 4916 3260 1656 33675 29511 4164 9,1 2,5 

БЕЛА ПАЛАНКА / / / / / / / / 
ПИРОТ 9788 5047 4741 24858 9957 14901 2,0 3,1 

ДИМИТРОВГРАД 1644 975 669 3461 1747 1714 1,8 2,6 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2014., статистички подаци, Београд,  2015. 

Табела бр. 12 нам показује да број страних туриста у Нишу током 2014 године 

стагнира, а опада број домаћих туриста. У односу на 2013. годину мења се однос 

ноћења домаћих и страних туриста. Домаћи туриста просечно преспава 2,3 ноћи, док 

страни испод две ноћи, 1,6. 

 

Г 

О 

Д 

Град - Регион 
ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2 

0 

1 

5 

НИШ 75969 34924 41045 148193 83053 65140 2,4 1,6 
Н.БАЊА 4747 3178 1569 34406 29991 4415 7,4 2,8 

БЕЛА ПАЛАНКА / / / / / / / / 
ПИРОТ 10005 5380 4625 22057 11234 10823 2,1 2,3 

ДИМИТРОВГРАД 1584 797 787 2336 1129 1207 1,4 1,5 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2015., статистички подаци, Београд,  2016. 

Из табеле бр. 13 можемо препознати благи тренд раста броја туриста у Нишу, 

као и број повећања страних гостију. Нишка Бања и даље у стагнацији јер се тих 

година ништа није ни улагало да се туристи привуку. Ноћења у Пироту нам показују да 

се ради о класичном транзитном туризму на овом простору.  

 

Г 

О 

Д 

Град - Регион 
ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2 

0 

1 

6 

НИШ 85048 40419 44629 160947 90175 70772 2,2 1,6 
Н.БАЊА 5059 3485 1574 33873 29023 4850 8,3 3,1 

БЕЛА ПАЛАНКА / / / / / / / / 
ПИРОТ 14001 6748 7253 28446 13469 14977 2,0 2,1 

ДИМИТРОВГРАД 1907 938 969 3011 1600 1411 1,7 1,5 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2016., статистички подаци, Београд, 2017. 

Одличан потез градске власти да се на нишки аеродром доведу "low cost" авио 

компаније даје резултате.  

Табела 12. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 

Табела 13. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 

Табела 14. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 
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Из табеле бр. 14 можемо видети пораст броја туриста како домаћих , тако и 

страних. На жалост још не бележимо повећање броја ноћења по туристи.  

У односу на 2015. годину број туриста се у 2016. години повећао у Нишу за 

скоро 11.000 туриста. Нишка Бања и даље бележи стагнацију или минимално 

повећање. Повећање броја туриста у Пироту износи 40% у односу на претходну 

годину.  

 

Г 

О 

Д 

Град - Регион 
ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Просечан 

број ноћења 

туриста 

СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ СВЕГА ДОМАЋИ СТРАНИ Д С 

 

2 

0 

1 

7 

НИШ 106884 46848 60036 188730 95467 93263 2,0 1,6 
Н.БАЊА 5282 3755 1527 36899 31919 4980 8,5 3,2 

БЕЛА ПАЛАНКА / / / / / / / / 
ПИРОТ / / / / / / / / 

ДИМИТРОВГРАД / / / / / / / / 

         
извор : Републички завод за статистику, општине у Србији 2017., статистички подаци, Београд. 

Анализирајући табелу бр. 15 , у Нишу је у 2017. години дошло до повећања 

укупног броја туриста за 26% у односу на исти период 2016. год, при чему је број 

домаћих туриста повећан за 16%, а број иностраних повећан за 34,6%. Укупан број 

остварених ноћења у периоду јануар – децембар 2017. год износи 188.730, што значи 

да је дошло до повећања од 17% у односу на остварене резултате у 2016. при чему је 

број остварених ноћења домаћих туриста већи за 6%, а страних за чак 32%.
44

 

Анализирајући табеле од 1982. године до 2017 године можемо увидети одређене 

трендове опадања и раста и са тим повезати одређене догађаје на овим просторима.  

До 1982. имамо раст посета лечилишта, односно бања из простог разлога што је 

до тог прериода био актуелни социјални план, и туристи су се слали у бање преко 

разних социјалних фондова. Одређеним престанком социјалних давања можемо и 

утврдити пад посета бањама.  

После деведесетих година можемо констатовати стагнацију Нишке Бање, са 

смањењем страних туриста , а незнатним повећањем домаћих. Али морамо нагласити 

да у укупном збиру годишњег броја туриста бројка је и даље око 5.000 туриста. Број 

ноћења домаћих туриста који се креће око 8 ноћења нам само потврђује да се овде ради 

о класчом домађем лечилишном туризму путем разних социјални програма.  

Град Ниш бележи опадања све до активирања аеродрома Контантин Велики и 

тако привуче многобројне туристе као и њихова ноћења. У горе поменутој статистици, 

за само једну годину аеродром је повећао број туриста за 26%, а број ноћења за 17%. 

Једна од битних ставки јесте и да је број страних туриста изједначен са домаћим 

туристима и повећан за чак 32 % од прошле године.  Број ноћења страних туриста која 

износе 1.6, показују да се ради о викенд турама.  

                                                 
44

 http://www.visitnis.com/ 

Табела 15. : Преглед долазака и ноћења туриста у Нишу, Нишкој бањи, Белој Паланци , Пироту и Димитровграду 
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Што се тиче Пирота, до 2002. године бележимо пад броја туриста. Годишњи 

број туриста у том периоду једва да прелази 6,000 туриста. Међутим након 2002. 

године , можемо видети да пирот полако повећава број туриста, али је и даље то мали 

број за један град таквог потенцијала. Број ноћења нам указује да се ту ради 

недвосмислено о транзитном туризму и да туристи ту свраћају ради одмора.  Бела 

паланка и Димитровград бележе пад посете туриста и нема индиција да ће се у неком 

скоријем времену побољшати стање.  

8. ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА 
 

 Туристичка валоризација представља утврђивање или процену вредности 

туристичких атрактивности, односно процену туристичких атрактивности свих оних 

појава, објеката и простора који имају, поред осталих карактеристика и својство да су 

атрактивни (интересантни) за туристе и да кроз њих туристи могу задовољити своју 

туристичку (културну или рекреативну) потребу.
45

 

 Валоризација представља једну од најважнијих фаза у планирању туризма, али 

се такође ради и о најкомплекснијој и најтежој фази ако се у обзир узме питање 

процене самих ресурса чију је туристичку вредност веома тешко, објективно, 

проценити. Често је субјективност валоризације узрок неадекватне процене саме 

вредности неке туристичке вредности. (   Мојић Ј.  2016.) 

"Најважнији критеријуми туристичке валоризације према WTO (светске 

туристичке организације) јесу интерни и екстерни фактори.  

Интерни фактори означавају специфична својства и вредности сваког 

туристичког ресурса понаособ : 

1. Степен искоришћености туристичког ресурса 

 урбанизација 

 инфраструктура 

 опрема и туристичке услуге 

2. Инхерентне карактеристике туристичког ресурса ( представља оне 

атрактивности ресурса на којима се базира њихова туристичка вредност) 

 

Екстерни фактори (елементи који омогућавају коришћење мотива на датом 

простору  

1. Приступачност ресурса (изражена одговарајућом инфраструктуром која 

омогућава приступ ресурсу) 

2. Близина емитивних центара 
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 Др Д.  Ахметовић-Томка, Зборник радова , Институт за гоеграфију  ,Приридно-математички факултет, Нови Сад,1994. 
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3. Специфичност туристичког ресурса (упоређује се са другим ресурсима 

сличног типа) 

4. Значај ресурса (одређује се на основу обима туристичке тражње)"
 46

 

 

Кроз туристичку валоризацију може се дати оцена стања могућности простора 

крака "ц" на коридору Х, и да се то најбоље може сагледати кроз интерне и екстерне 

факторе.  

У интерне факторе на простору коридора Х можемо издвојити како позитивне, 

тако и негативне факторе. Свакако, један од најпозитивнијих фактора јесте повољан 

географски положај свих туруристичких вредности на простору коридора Х. Богатство 

геотермалним подземним водама , као и нетакнута природа на самом ободу града, који 

пружају изванредан потенцијал. Културно и историјско наслеђе на овом простору које 

датира из различитих епоха историје у многоме даје хетерогеност понуде. Оно што је 

примарно, а то је, да се искористе оригинални догађаји и манифестације са 

дугогодишњом традицијом и неоспорна гостољубивост становника овог краја.  

Код сагледавања негативних фактора, најбитније је да се они , ако није могуће 

уклоне, онда минимизирају у процесу валоризације. Као негативне интерне факторе 

можемо споменути непостојање туристичког бренда, као и стварање локалне визије и 

стратегије развоја туризма. Неопходно је овај простор интегрисати на туристичкој 

мапи Европе, а све преко стварања одређених институција и стварања туристичке 

инфраструктуре.  

Када у оквиру интерних фактора сагледамо опрему и туристичке услуге, битно 

је разумети да туристичке потребе, као потребе за смештајем, исхраном, забавом, 

разонодом и сл., не задовољава само једна, већ читав низ привредних н непривредних 

делатности и активности. Потребно је у туристички систем укључити и тзв. допукске 

туристичке услуге (забава, разонода, спорт, рекреација). Развијеност туристичке 

понуде неког простора мери се, поред осталог, и стањем смештајних капацитета. 

Смештајно - угоститељски објекти представљају виталне ресурсе без којих је немоryћ 

развој тyризма и који својим обимом и квалитетом услуга, изграђеним имиџом и 

брендом пресудно утиче на резултате туристичког привређивања. 

 

Приступачност ресурса , као елемент екстерних фактора, која је изражена 

одговарајућом инфраструктуром која омогућава приступ ресурсу је један од 

најважнијих фактора. Одлична култруна вредност одређеног ликалитета се у многоме 

умањује ако се до њега не може стићи или се готово једва долази. Последњих година, 

иградњом коридора и локалних путева, стање се у многоме побољшава. Близина 

емитивних центара (Београд, Софија, Приштина, Скопље), није искоришћена. Код овог 

проблема се морају укључити локалне туристичке агенције са својим понудама и 

пропагандом у виду излетничких тура. Пропаганду је могуће усмерити  и ка школама, 

спортским клубовима и другим удружењима и организацијама. (  Мојић Ј. , 2016.)  
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 Ј. Мојић, Валориризација економско - географских ресурса јужне Србије у функцији туристичког развоја, Економски факултет , 

Ниш, 2016. 
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8.1 SWOT анализа 

 

 SWОТ (Strenths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализа представља анализу 

снага, слабости, шанси и претњи. То је предуслов за сам процес стратешког планирања 

– дефинисање општих и посебних циљева, програма и пројеката. Смисао ове анализе 

се огледа у томе што помаже да се идентификују садашње и будуће шансе, као и 

претње из окружења и снаге и слабости са друге стране. Основна идеја SWОТ анализе 

је да се њоме омогући такво развојно понашање у туризму које ће обезбеђивати 

максимално коришћење снага и шанси, сједне стране, и минимизирати претње и 

слабости таквом развоју, с друге стране. 
47
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 Стефановић В. , Туристички менаџмент, Ниш, 2010, 

ПОЗИТИВНИ НЕГАТИВНИ 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

 повољан географски положај 

 чувена гостопримљивост и 

гостољубивост становника Ниша 

 препознатљиви гастрономски 

специјалитети 

 богатство подземних геотермалних 

вода нишке котлине 

 дугогодишње искуство организованог 

бањског туризма Нишке бање 

 недирнута пространства на самом 

ободу града  

 родни град цара Константина Великог 

 културно-историјско наслеђе 

различитих епоха и култура 

 конкурентне цене ванпансионске 

потрошње 

 аутохтона јужњачка музика 

 оригинални догађаји и манифестације 

са дугогодишњом традицијом 

 постојање Туристичке организација 

Ниша, 
 

 

 
 непостојање туристичког бренда и 

свести о Нишу као туристичкој 

дестинацији 

 недостатак локалне визије и 

стратегије развоја туризма 

 недовољно развијена туристичка 

инфраструктура 

 заштите животне средине и 

комуналних преступа 

 недовољна туристичка сигнализација 

 лоше одржавање културних добара 

 непрепознавање туризма као 

профитабилне привредне делатности 

 недостатак квалификованих 

туристичких менаџера 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 
 довршетак аутопутева на коридору 10 

ка Бугарској и Македонији 

 јачање јавно-приватног партнерства 

 раст тражње за организацијом 

сајамских манифестација у јужној 

Србији 

 могућност коришћења фондова 

Европске уније 

 близина ски центара на Копаонику и 

Старој планини 

 
 могућа нестабилна политичка и 

економска ситуација 

 цетрализација Србије и одлив 

младог становништва у главни 

град 

 јачање конкурентских дестинација 
 

Табела 16. : SWOT анализа  туристичких вредности  Ниша и Нишке бање 

извор : Стратегија развоја туризма града Ниша 2011-2016. 
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извор : Н. Милошевић., Туристичке атрактивности Пиротског краја, Ниш, 2017. 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
 Повољан саобраћајно – 

географски положај у односу на 

ауто-пут Ниш – Софија  

 Богатство и разноврсност 

природних туристичких ресурса  

 Богатство и разноврсност 

антропогених туристичких 

ресурса  

 Културне манифестације  

 Етнографско наслеђе и 

архитектура  

 Постојање традиционалних 

делатности и заната  

 Велики број потенцијалних 

туристичких локалитета и 

излетишта  

 Близина Старе планине  

 Завојско језеро 

 Очувана животн 

 а средина 

 
 Недовољна опремљеност 

туристичком инфраструктуром 

дуж ауто-пута Ниш – Софија  

 Недовољна примена савремене 

саобраћајне инфраструктуре  

 Недовољна искоришћеност 

туристичких ресурса  

 Неуређеност природних и 

антропогених садржаја у 

околини  

 Одсутност промоције 

туристичких атрактивности  

 Недовољан пласман туристичке 

понуде Пирота на тржишту  

 Неедуковани туристички 

радници  

 Непостојање специфичног 

асортимана производа  

 Непостојање организованог 

наступа на тржишту  

 Непостојање туристичке 

сигнализације  

 Лоши хигијенски услови 

објеката у околини  

 Недовољна укљученост 

државних и локалних органа, 

јавних инситуција у развој 

туризма 

 Слаба опремљеност 

квалитетним смештајним 

капацитетима 

 Недовољна едукација 

становништва о феномену 

туризма 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 
 Регионална и међународна 

сарадња  

 Сарадња са околним и другим 

општинама  

 Све веће интересовање за 

специфичним видовима туризма 

(рурални, пословни и сл.)  

 Краћи, али чешћи одмори 

запосленог становништва указују 

на посећеност и ван сезоне  

 Изградња ауто-пута Ниш – 

Димитровград  

 Развој Старе планине као 

туристичког центра  

 
 

 Развој туристичке понуде и 

стварање позитивне слике код 

туриста није једноставан и 

јефтин процес  

 Недостатак финансијских 

средстава за развој и промоцију 

туристичке понуде  

 Недовољно ангажовање и 

улагање државних органа у 

развој туризма  

 Развој домаће и стране 

конкуренције (јефтиније 

дестинације)  

 Недостатак предузетничког и 

маркетиншког духа 

 
 

Табела 17. : SWOT анализа  туристичких вредности  Пирота 
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9. ЗАКЉУЧАК 
 

 Ниш као трећи град по величини у Србији има велики значај како политички, 

саобраћајни, стратешки, привредно економски, универзитетски, културни и свакако 

туристички центар југоисточне Србије. Са својим окружењем које обилује разноликим 

и вредном туристичким атрактивнстима како оним природном тако и антропогеним , 

пружа могућност стварања комплексне туристичке понуде. Разноликост ресура може 

само помоћи у стварању конкурентке понуде на туристичком тржишту.  

 " Ако неко туристичко место у свом ближем окружењу има , бању, језеро или 

планину, такав положај се сматра високо конкуретним на тржишту" (Радивојевић А. , 

2015.) 

 Ако узмемо у обзир да Ниш има не само бању, већ и језеро као и планину, онда 

се то мора искористити.  

 Поред свега горе наведеног , развој туризма у Нишу није на високом нивоу. 

Јасна је неусклађеност потенцијала и тренутне развијености туризма. Разлог можемо 

наћи и у недостатку високо квалификованих туристичких менађера, недостатак визије, 

програма и концепције развоја туризма. Недостатак креативности у стварању понуде, 

као и недостатак домаћих и страних инвестиција за туристички развој. Обзиром на све 

наведене предности и могућности овог простора за развој туризма, морају се напори 

усмерити ка расту како туристичког промета, тако и расту економских користи од 

туризма.  

 Бројне туристичке атрактивности Пирота, како из Римског добра, тако и доба 

Византије, Турског доба, и њихове потенцијале свакако треба искористити и тако 

допринети туристичком развоју. Транзитни положај пиротског краја утиче на 

могућност развоја труризма на овом простору. Акценат треба ставити и на природне 

атрактивности којих у овом крају има у изобиљу као што су Стара планина, Завојско 

језеро, итд.  

 За активирање туристичке понуде су потребна одређена финансијска средства , 

ангажовање стручних кадрова из области маркетинга и пласмана понуда, и стварање 

добре материјалне базе без које туризам губио смисао.  

 У свом том развоју туризма не сме се занемарити заштита природе и њена 

очуваност , јер без ње нема ни туризма. Туризам треба искористити на побољшању 

стања а не допринети деградацији природног амбијента.  
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