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Сажетак: Туризам је динамична привредна делатност која захтвеа сталне 
иновације. Као један вид иновација у туризму, су свакако савремене 
информационо-комуникационе технолгије. У овом раду пажња је усмерана на 
мобилну трговину у туризму, улогу и значај WАP-а као апликационог протокола и 
мобилну апликацију „ онлајн резервација“. Рад приказује развој и имплементацију 
мобилне апликације “ онлајн резервација” преко које компанија чија је делатност 
туризам може да приступи мобилној трговини у циљу побољшања својих услуга, 
задовољења потреба корисника мобилних уређаја треће генерације (туриста), 
постизања боље позиције на тржишту, смањења трошкова, повећања промета    
(продаје), а све то у циљу повећања профита и веће добити. 
Кључне речи: WAP, WML, мобилна трговина, мобилна апликација онлајн 
резервација, електронски туризам. 
 
Abstract: Tourism is a dynamic economic activity that request an constant innovation. 
As one aspect of innovation in tourism are certainly modern information and 
communication technologies. In this paper, attention is focused on mobile commerce in 
tourism, the role and significance of WAP as an application protocol and mobile 
application "online booking". This paper presents the development and deployment of 
mobile applications, "online booking" through which companies whose business tourism 
can access the mobile commerce to improve their services, satisfying the needs of mobile 
users of third generation (tourists) to achieve a better market position, reduce costs, 
increase turnover (sales), all in order to increase profits and greater profits.  
Keywords: WAP, WML, mobile commerce, mobile applications online booking, 
electronic tourism. 
 

1. УВОД 
 

Један од запаженијих трендова у светској привреди данас је 
развој информационо-комуникационих технологија. Информационо-
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комуникационе технологије све више налази примену у савременом 
пословању, односно све већи број компанија у свету послује по 
концепту електронског пословања. Један од значајних трендова у 
развоју информационо-комунициних технологија је све већа 
примена мобилних телефона и проширење технолошких могућности 
које допуштају све већу примену ових апарата у пословању и 
омогућавају пружање потпуно нових услуга. Управо примена 
мобилних телефона у пословне сврхе довела је до појаве новог 
концепта савременог пословања – мобилног пословања (Mobile 
Business). 

 Мобилно пословање представља електронско пословање које 
се обавља у бежичном окружењу уз помоћ бежичних уређаја. 
Мобилно пословање представља процес примене мобилних 
технологија у пословне сврхе, за пружање услуга, трговине и 
вршење плаћања, у циљу што боље пословне ефикасности. 

 За разлику од мобилног пословања, мобилна трговина се 
дефинише као трансакција која се одвија преко бежичне технологије 
Интернетa, путем ручних рачунара, мобилних телефона, 
персоналних дигиталних асистената (PDА), а омогућава слободу 
кретања за крајњег корисника (Ozok and Wei, 2005).  

Мобилна телефонија се све више развоја, користе се паметни 
телефони преко којих се путем Интернета помоћу Wireless 
Application Protocol-а (WAP) може приступити некој мобилној 
апликацији. 

Wireless Application Protocol (WAP) je апликациони протокол 
за бежичне уређаје, служи да на дисплеју мобилног телефона 
прикаже Интернет садржаје. За то је, наравно, неопходан мобилни 
телефон који подржава ову технику. Осим тога, Интернет страна 
мора бити посебно припремљена за ову сврху и постојати као WМL 
(Wireless Markup Language) документ. WML (Wireless Markup 
Language) je језик који омогућава развој апликација за мобилну 
мрежу. 

Структуру WAP чине (WAP forum): WAE (Wireless Application 
Enviorment), WSP (Wireless Session Protocol), WTP (Wireless 
Transaction Protocol), WTLS (Wireless Transport Layer Security) и 
WDP (Wireless Datagram Protocol). 
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Слика 1.: Структура WAP-а 

 

Извор: WAP Форум, http://www.wapforum.org/tech/documents/wap-210-waparch-
20001017-p.pdf 

 
WAE (Wireless Application Enviorment) представља ниво 

апликације засноване на WAP-у. У WAE окружењу WML (Wireless 
Markup Language) се користи као примарни језик за означавање 
података. 

WSP (Wireless Session Protocol) већина сматра за 
компресовану верзију HTTP-a (Hypertext Transfer Protocol).  Оваква 
структура WAP-а омогућава WAP терминалу да шаље захтеве који 
садрже HTTP или HTTPS. Ти захтеви се касније преводе у 
једноставни HTTP. 

WTP (Wireless Transaction Protocol) обезбјеђује трансакциону 
подршку (поуздан захтјев и одзив) прилагођену бежичним 
комуникацијама. 

WTLS (Wireless Transport Layer Security) обезбеђује 
сигурносни механизам који се користи при преносу података (public-
key cryptography). 

WDP (Wireless Datagram Protocol) представља неку врсту 
адаптационог нивоа чији је задатак да сваку мрежу података 
представи као User Datagram Protocol  вишим слојевима WAP-а. 
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2. МОБИЛНА ТРГОВИНА КАО БУДУЋИ ТРЕНД И ПОТРЕБА 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОФИТА У ТУРИЗМУ 

 
М-трговина се дефинише као трансакција која се одвија преко 

бежичне технологије Интернетa, путем ручних рачунара, мобилних 
телефона, персоналних дигиталних асистената (PDА), а омогућава 
слободу кретања за крајњег корисника (Ozok, A. A. and Wei, J., 2005). 
У складу са овом дефиницијом, м-трговина представља подскуп свих 
е-трговинских трансакција, како у B2C (business to customer), тако и 
у B2B (business to business) сегменту.  

М-трговина може такође бити дефинисана кao трансакција са 
монетарном вредношћу, директна или индиректна, која се спроводи 
преко бежичне телекомуникационе мреже (Varshney, U. & Vetter, R., 
2002, стр. 189). 

За многе људе широм света мобилн телефон представља прву 
тачку приступа Интернету, самим тим и е-трговинским системима. 
Данас, већина истраживача, м-трговинским системима предвиђа 
успешну будућност, са перспективом да овај модел електронске 
трговине постане и доминантан на појединим националним и 
регионалним тржиштима. 

Једно од истраживања које предвиђа успешну будућност м-
апликација у туризму је истраживање које је спроведено 2013. 
године од стране SITA2, које предвиђа да 98% кампанија чија је 
делатнот туризам (авио саобраћај)  планира у наредне три године да 
инвестира у побољшању постојећих и увођењу нових канала продаје 
у циљу постизања што већег самоуслуживања. Истраживање указује 
да је данас, веб сајт, компанија чија је делатност туризам (авио 
саобраћај), доминантна продаја, канал за генерисање помоћне 
продаје и да ће се као такав развијати, међутим, очекује се велики 
раст  промета од мобилне трговине. 

Тренутно 37% од помоћне продаје се реализује преко сајтова, 
док 2,4% путем мобилних телефона. Ипак, до 2017, мобилни канал 
се очекује да допринесе скоро пет пута више, што представља 11,6% 
од укупне помоћне продаје (Слика 2). 

 Овај циљ је јако амбициозан али бројни су фактори 
којима се иде у том правцу, неки од њих су (SITA) : 
 

• Расте број корисника смарт телефона 

                                                 
2 SITA је водећи светски стручњак у ваздушном саобраћају комуникација и 
информационих технологија (ИТ). 
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• Туристи (путници) су се већ упознали са електронском 
трговином, тако да мобилна трговина није неки велики скок 
за њих. 

• Мобилни телефони су са туристима у току путовања и 
пружају знатне могућности пре, после и у току путовања. 

•  
Слика 2.: Проценат продаје путем нових канала 

 
                           Данас                    2017.год.               Раст 

 
Извор: Веб сајт SITA - http://www.sita.aero/surveys-reports/industry-surveys-

reports/airline-it-trends-survey-2014 
 

Амбиције су да компаније чија је делатност туризам своје 
услуге учине доступним за смарт телефоне као и на веб сајту. До 
2017. године, око 75% од компанија ће то и да постигне.  У року од 
три  године ће око 70% од компанија да користе ову технику за  
повећање продаје.  

Предходни ставови указују на то да ће компаније чија је 
делатност туризам морати своју  понуду на веб сајту да 
персонализују и прилагоде за кориснике мобилних телефона, како би 
опстале на савременом и све турбулентнијем тржишту, биле 
курентне, повећале свој промет, смањиле трошкове пословања и 
оствариле профит (добит). 
 

3. ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ „МТУРИСТ“   И ПОСЛОВАЊЕ У 
ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 
Компанија „МТУРИСТ“ из Куршумлије основана је 2009. 

године као компанија чија је делатност туризам. Компанија 
располаже рестораном  и  хотелом у Пролом Бањи и хотелом у 
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Луковској Бањи. Компанија се појавила 2011. године на Интернету, 
сa циљeм да се представи на Интернету и упозна јавност са 
природним богаствима и потенцијалима Косаничког краја, како на 
домаћем тако и на иностраном тржишту.  

 Помоћу Интернета компанија је коначно доспела и до 
иностраних туриста захваљујући пре свега природној средини, 
разноликости самог туристичког производа, богатству културног 
наслеђа (архитектуре, традиције, производа старих заната), богаству 
лековитих минералних вода , као и на гостољубивости и срдачности 
становништва и јединствености феномена Ђавоље Вароши која је у 
свету представљена као једно од светских чуда. 

 На овај начин је компанија освојила нова тржишта и 
придобила велики број туриста, а притом и смањила трошкове 
промоције. 

 У поређењу са другим медијима, Интернет се показао веома 
исплативо медијско средство. Међутим, ако желимо да размишљамо 
гледајући даље у будућност неоходно је пратити како стране тако и 
домаће трендове и стандарде туризма. И не само то, увек је добро 
имати увид где се и како налазите са својом понудом у односу на 
ваше конкуренте. 
 
4. АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КОНКУРЕНЦИЈЕ И ДЕФИНИСАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 
 

У области туризма велики број компанија има развијен WAP 
сајт и на њему мобилну аликацију „онлајн резервација“. WAP сајт је 
сајт који је креиран WML (Wireless Markup Language) језиком, који 
преко WAP протокола може да се прикаже на дисплеј мобилног 
телефона. Мобилна апликација је нека форма на самом WAP сајту, 
која је такође рађена WML језиком.  

У циљу сагледавања тренутног стања на тржишту, извршили 
смо анализу тржишта и на основу спроведене анализе схватили да 
наша компанија има проблем који се огледа у непостојању мобилног 
пословања и мобилне трговине. Успели смо да прикажемо само два 
WАP сајта конкуренције из спроведене анализе (Слика 3 и Слика 4). 
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 Слика 3.: WAP сајт  InfoKOP            Слика 4.: WAP сајт Старе планине 
 

                 
                   
       Извор : http://wap.infokop.net/               Извор:  http://wap.planina.biz/ 

 

Компанија „МТURIST“ мора у што краћем временском 
периоду приступити решавању поменутих проблема, како би се 
суочила са поменутим компанијама и нашла у њиховом рангу, а све 
у циљу генерисања профита, поспешивања локалне привреде и 
задовољења купаца (туриста). 
 

5. ПРЕДЛОЖЕНО РЕШЕЊЕ - КРЕИРАЊЕ И 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ „ОНЛАЈН 

РЕЗЕРВАЦИЈА“  
 

У циљу, решавања наведеног проблема, унапређења 
пословања, побољшања услуга, постизања боље позиције на 
тржишту, смањења трошкова и повећања прихода,  компанија 
„МТURIST„ из Куршумлије, приступа мобилној трговини. Креирали  
смо мобилну апликацију „онлајн резервација“ која омогућава 
туристима да могу са било којег места и у било које време да изврше 
резервацију смештаја путем мобилног уређаја и Интернета. Мобилна 
апликација „онлајн резервација“ je мобилни онлајн резервациони 
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систем који служи за резервацију соба у хотелу компаније путем 
мобилног уређаја треће генерације и Инернета. Мобилна апликација 
„онлајн резервација“ рађена је WML (Wireless Markup Language) + 
PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR)3 програмским језиком 
коришћењем MYSQL4 технологије. Да би корисник приступио 
мобилној апликацији „онлајн резервација“, мора се пре свега 
регистровати, а касније са регистрованим параметрима улоговати. За 
ту сврху креирана је форма за регистрацију, која садржи основне 
податке корисника (корисничко име, лозинка, име, презиме, 
телефон, емаил и град), (Слика 5 и Слика 6). 
 
Слика 5.: Форма за регистацију за     Слика 6.: Форма за регистр. 
мобилну резервацију-приказ        за моб. резервација-прикаса 

         преко Browser Opera5                          мобилног телефона 
 

        
 
 

                                                 
3 PHP je специјализовани скриптни језик првенствено намењен за израду 
динамичног веб садржаја и изводи се на страни сервера. 
4 SQL (Structured Query Language) је програмски језик намењен за управљање 
подацима у релационим системима за управљање базама података. Обухвата унос 
података, упите, ажурирање и брисање, шеме креирања и мењања, као и податке за 
контролу приступа. 
5 Browser Opera подржава WAP презентације и апликације. 
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За дату форму креирана је база података „логин“  и у оквиру 
ње табела „корисници“ (Слика 7). 
CREATE TABLE `korisnici` ( 
  `id` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `kor_ime` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `lozinka` varchar(32) NOT NULL default '', 
  `ime` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `prezime` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `telefon` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `email` varchar(20) NOT NULL default '', 
  `grad` varchar(30) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  FULLTEXT KEY `grad` (`grad`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=8 ; 
 

Слика 7.: Табела “корисници” у оквиру базе login 

 
 

Корисник уноси своје податке за регистрацију, који се 
његовом потврдом прослеђују у бази падатака, тачније,  табели 
“корисници“ и његовим логовањем на систем врши се читање 
података из табеле корисници тј. ауторизација корисника. Након 
извршене регистрације и успешног логовања могуће је ући у свој 
профил и мењати унете податке као и приступити мобилној 
апликацији за онлајн резервацију и резервисати смештај. 

За резервацију смештајних капацитета, креирали смо WAP 
форму која садржи (име и презиме, рег.корисничко име, телефон, 
емаил, начин плаћања, категорију собе, датум доласка и датум 
напуштања хотела), (Слика 8 и Слика 9). 
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Слика 8.: Форма за резервацију          Слика 9.: Форма за резервацију 
  приказана преко преко Опере                приказана преко мобилног 

                                                                телефона 
 

 

        
  

 
За дату форму WAP резервације креирана је табела “пролом“ 

која је повезана php script-om са датом формом. Могуће је извршити 
резервацију тј. упис и од стране администратора, преглед и читање 
података. 

 
Слика 10.: Табела“пролом“ у оквиру базе login 
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Након успешно попуњене форме за резервацију и 
прослеђених података, отвара се страница која потврђује да сте 
успешно извршили резервацију са детаљима резервације. 

 
Слика 11.: Потврда извршене резервације са детаљима 

резервације 

 
 

Администратор WAP сајта, мобилне апликације може у 
сваком тренутку да прегледа списак извршених резервација, са 
детаљима извршених резервација. 

 
 Слика 12.: Админ страна мобилне апликације 
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Слика 13.: Преглед извршених резервација од стране 
администратора 

 
 
На основу дате слике , може се видети да су резервацију 

смештаја извршили 3 (три) корисника, Марко Максимовић, Весна 
Миленковић и Владан Ивановић. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Мобилна трговина обележава почетак другог доба иновација 
у пословању које ће компанијама чија је делатност туризам да 
продуже постојање на све турбулентијем е-простору, при чему се 
мењају односи између компанија, купаца и добављача. 

 Туризам, је једна од највећих и најширијих индустрија у 
свету и један од значајних корисника информационих технологија у 
свом пословању и без сумње ће бити један од пионира у глобалној 
арени мобилне трговине са додатном вредношћу мобилних 
апликација. 

Компанија „МТURIST“, приступањем мобилном пословању, 
мобилној трговини, кроз мобилну апаликацију „онлајн резервација“, 
себи обезбеђује бољу позицију на тржишту, конкурентску предност 
у односу на компаније које немају развијено мобилно пословање, 
побољшава квалитет својих услуга, смањује трошкове (мањи број 
радне снаге, нема трошкова пословног простора, ивентара и др.), а са 
друге стране као одраз тога долази до повећања продаје, а самим тим 
и до повећања прихода од продаје, што ће се на крају одразити на 
већи профит (добит). Тако компанија развија и осигурава свој 
опстанак на све турбулентијем е-тржишту. Са друге стране ова 
мобилна апликација туристима пружа могућност да приступе 
Интернету, док ходају улицом са пријатељима и породицом, или 
током путовања и изврше резервацију смештајних капацитета са 
свог мобилног телефона у било које време, веома брзо и ефикасно. 

 Један од ново отворенених проблема је обезбеђење 
сигурности (заштите). Потребно је обезбетити мере криптографске 
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заштите мобилне апликације у циљу минимизирања злоупотреба. 
Такође, један од проблема је и како омогућити мобилно плаћање, да 
туристи приликом резервације смештаја изврше одмах и плаћање 
услуге.  

Свакако ови проблеми ће бити изазов за неко наше наредно 
истраживање и усавршавање у овој области. 
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