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УВОД 

 

Туризам представља кретање људи у циљу задовољења туристичких потреба. 

То је појава која је присутна у свим земљама, али се по обиму у ефектима различито 

манифестује.  Раније су се људи кретали неорганизовано да би обезбедили храну или 

бежећи од неке опасности и на тај начин откривали нове просторе. Временом су та 

путовања постала много организованија. У данашњим условима научно-техничког 

прогреса и компјутерске ере, човеку је све потребнији одмор и рекреација.Савремени 

туризам је постао важна привредна делатност у привредама многих развијених земаља, 

због чега се привредно неразвијене и недовољно развијене земљеактивно укључују у 

савремене туристичке токове. 

Транзиција или привреда у транзицији представља привреду која прелази из 

планске привреде односно социјализма, на слободно тржиште односно капитализам. 

Привреда која се налази у транзицији пролази кроз либерализацију где главну улогу у 

формирању цене има тржиште, а не држава. Приватизују се државна предузећа и 

ресурси, ствара се финансијски и приватни сектор ради бржег кретања приватног 

капитала. 

Процес приватизације је примењен у многим државама, као што су на пример 

земље бившег Совјетског Савеза, бивше комунистичке земље Европе и земље трећег 

света. Процес транзиције карактерише: промена и стварање нових институција, 

отварање већег броја приватних предузећа, демократизација државе, као и укидање 

монопола у различитим секторима привреде и стварање конкуренције на светском 

тржишту. 

Основни циљ рада је анализа узрочно-последичних односа између развоја 

туризма у Хрватској, Словенији, Словачкој, Мађарској, Пољској, Литванији, Летонији 

и Естонији и кретања бруто домаћег производа, агрегатне запослености и платног 

биланса у наведеним земљама. Полазећи од природних, културнихи друштвених 

ресурса у раду посебна пажња је усмерена ка утицају туризма на привредниразвој ових 

држава. 

Рад се састоји из три дела. Први део мастер рада носи назив Природни 

икултурни ресурси у функцији развоја туризмапосматраних земаља у транзицији. У 

овом делу пажња јеусмерена обради два дела: први, који се односи на физичко-

географске карактеристикедржава, као што су географски положај, геоморфолошке 

карактеристике, клима,хидрографија, флора и фауна, као и њиховој валоризацији у 

циљу развоја туризма; идруги, који представљају друштвено-географске 

карактеристике држава у транзицији. 

Други део биће посвећен Европској унији, односно о карактеристикама развоја 

туризма и облицима туризма у земљама које су чланице Европске уније. 
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Трећи део мастер рада посвећен јеуспостављању везе између развоја туризма 

земаља у транзицији и његових економских ефеката на привреду. Економске ефекте 

смо поделили на директне, индиректне и мултипликативне.  

У директне ефекте убрајамо: утицај развоја туризмана национални доходак, 

друштвени производ, запосленост, платни биланс, делатноституристичке привреде и на 

инвестиције.  

Индиректни економски ефекти подразумевајуутицај развоја туризма на остале 

привредне делатности, првенствено на индустрију,грађевинарство и пољопривреду.  

Мултипликативни економски ефекти развоја туризмаанализираних држава 

резултат су потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске ефекте 

трансфера дела националног дохотка из других држава у посматране државе у 

транзицији које су чланице ЕУ. 
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I ХРВАТСКА 

2.Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Хрватској 

2.1.Физичко-географске карактеристике Хрватске 

2.1.1. Географски положај 

 

Хрватска је јужноевропска, највећим делом балканска,а својим положајем и 

панонско-медитеранска држава. Простире се између Словеније, на западу, Србије на 

истоку, док се у облику потковице простире око Босне и Херцеговине, од Славоније па 

све до Конавла, недалеко од Боке Которске. Северни сусед јој је Мађарска, а Јадранско 

море дели, поред Црне Горе, највећим делом са Италијом и мањим делом са 

Словенијом. Површина Хрватске износи 56 594 km², а главни град је Загреб.1 

 

Слика 1. Географски положај Хрватске 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=geografski+polozaj+hrvatske&source 

 

 

 

                                                           
1Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Природно-математички факултет, Нови Сад, 

стр. 397 
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2.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

У рељефу се издвајају три регије: низијска, планинска и приморска Хрватска. 

На северу, више од половине територије заузима низија са побрђем и ниским 

планинама Панонске низије (низијска Хрватска). На истоку су равничарске покрајине 

Источна Славонија, Срем и Барања, које према западу прелазе у простране равнице 

дуж Саве (Посавина) и Драве (Подравина). Између њих леже ниске планине Славоније 

(Псуњ (985 m) и Папук (954 m)). На северозападу је плодна равница Међимурје између 

Драве и Муре и брежуљкасто Хрватско загорје. У доњем делу Купе, равица се 

продужава према југозападу у Карловачку котлину, која даље на југу прелази у ниски 

крш Кордуна, а на југоистоку у ниске планине Баније (Зринска гора, 616 m). 

Између континенталне и средоземне Хрватске изразита географске граница су 

Динарске планине. На северозападу је планински Горски Котар (Велики Рисњак, 1.528 

m), према југоистоку висораван Лика (500-700 m), са Личким, Гатачким и Крбавским 

крашким пољем, које од мора раздваја планина Велебит. У наставку саобраћајно 

значајних прелаза из Лике у долине Уне према Книну, дуж границе са БиХ, уздиже се 

80 km дуг и кршевит планински ланац Динаре с највишим врхом Хрватске (Динара, 1 

831 m). 

У приморској Хрватској преовлађују крашки кредини кречњаци, а између њих 

су уски појасеви плодног еоценског флиша (средња Истра, Винодол, Конавле), а у 

унутрашњости Далмације крашка поља (Имотско, Сињско, Петрово, Косово, Книнско, 

Вргорачко и Дицмо поље). 

Уз уску обалу се дижу кречњачке планине (Велебит, Мосор, Биоково). 

Приморје је шире само на полуострву Истри, у залеђу Задра и Шибеника и око ушћа 

Неретве. 

Хрватска има око 700 острва у Јадранском мору (67 насељених), која су 

претежно брдовита, изграђена од кречњака. Већа острава су Крк, Црес, Брач, Хвар, 

Паг, Корчула, Дуги оток, Мљет, Раб, Вис, Лошињ, Пашман, Шолта, Угљан.2 

 

2.1.3. Климтске карактеристике 

 

Већина Хрватске има умерено топлу климу са јасно израженим прелазима 

између годишњих доба. Локалне климатске разлике одређује рељефна разноликост и 

близина Јадранског мора. Распрострањеност главних климатских типова углавном се 

подудара са три главне рељефне целине. 

                                                           
2Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига,  Београд, стр. 64 
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У панонском делу преовладава умерено топла и влажна клима. Средња 

јануарска температура се креће између 0 °C и -2 °C, а средња јулска око 22 °C. Средње 

годишње температуре расту од запада ка истоку.  

У крајевима северно од Саве, падавина је највиша у мају и јуну, док је јужно од 

Саве највише падавина у јесен. Планински део земље има континенталну климу, али 

значајно модификовану рељефом: температуре су ниже, зими од -2 ° С до -4 ° С, а лети 

испод 20 ° С. Количина падавина је већа, у Горском Котару око 3000 mm, а снег се 

задржава и до 50-60 дана годишње. 

Приморје има медитеранску климу. Просечна јануарска температура је 6 ° С на 

северу и 8 ° С у јужном делу, док је у залеђу нижа, око 4 ° С. Летње температуре свуда 

су изнад 22 ° С. Количина падавина се креће између 800 и 1200 mm, на острвима и 

мање, а на непрегледним обалним планинама више. Већина падавина се излучи у 

зимском делу године, а најмањеу јулу и августу. 

 

Табела 1. Средње годишње температуре ваздуха (⁰С) у Загребу 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (⁰С) 

- 2 7 11 16 19 21 20 17 11 6 2 11 

Извор:http://www.weatherbase.com/ 

 

2.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Реке Хрватске припадају црноморском и јадранском сливу. Црноморски слив 

заузима 62% територије, којем припадају најдуже реке Хрватске, Сава (562 km) и Драва 

(505 km), које су као и Дунав, у који се уливају, великим делом граничне реке. Главне 

притоке Саве су Сутла, Крапина, Купа, Лоња и Уна. Веће притоке Драве су Мура, 

Бедња и Карашица. Највећи водостај имају зими због отапања снега, а најнижи лети.  

На подручју јадранског слива, којем припада 38% територије, због грађе терена, 

хидрографска мрежа је слабије развијена, а реке извиру из издашних извора, имају 

већи пад и краћи ток. Веће реке су Мирна, Зрмања, Крка, Цетина, а највећа је Неретва, 

која кроз Хрватску тече само 20 km и на том делу је пловна. Јадранском сливу 

припадају  крашке понорнице (Лика, Гацка).3 

Хрватска има више вештачких него природних језера. Од природних највећа су 

Вранско (30 km2) у Далмацији, Проклањско (11,2 km2) на Крки и Врана језеро у 

Вранском крашком пољу на Цресу. На Корани је међу биграним баријерама настало 16 

Плитвичких језера, од којих је највеће Козјак (0,83 km2). Од вештачких акумулација, 

                                                           
3http://croatia.eu/ 

http://www.weatherbase.com/
http://croatia.eu/
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истиче се Перућко језеро (13 km2) на Цетини, у Горском Котару су Омладинско и 

Бајерско, Крушћичко у Лици, Дубровско на Драви. У Хрватској постоји 15 врста 

лековитог блата и 14 термалних извора, од којих 7 са посебно квалитетном водом.4 

 

2.1.4. Биљни и животињски свет 

 

По броју заступљених биљних врста, Хрватска је испред већине европских 

земаља. Због климатских разлика и положаја приморска подручја Хрватске, која се 

налазе у медитеранској регији, по саставу и изгледу вегетације битно се разликују од 

осталих низијских и планинских подручја у унутрашњости земље.  

Осим биолошке разноликости Хрватску флору карактерише и велики број 

ендемичних врста, које се могу наћи на приморју, планинским масивима Биокова и 

Велебита. Хрватска флора обухвата 8.871 врсту и подврсту, а према неким проценама 

има их и више од 10.000, од чега је 526 ендемичних (око 6 %), а заштићених 1.088 (око 

12%).Најпознатији ендеми су Велебитска дегенија, Биоковско звонце, Истарски 

звончић и др.Карактеристичне биљне врсте јадранског дела су: маслина, смоква, 

винова лоза, бадеми... 

Хрватској фауни припадају све животињске врсте које трајно или привремено 

живе на њеној територији. Према досадашњим информацијама Хрватска фауна 

обухвата 23.876 врста и подврста, од тога 565 (2,4%) ендемичних, а 1.624 (6,8%) 

заштићено. Од животињских врста могу се наћи смеђи медвед, видра, рис, белоглави 

суп, шишмиш, бела рода идр. 

Национални паркови и паркови природе заједно обухватају површину од 5.151 

km² или 9,1% површине земље. Остале категорије којима се штити природа су посебни 

резервати, регионални паркови, споменици природе итд, којима управља Државни 

завод за заштиту природе. Најпознатије заштићено подручје и уједно најстарији 

национални парк су Плитвичка језера, која су и део УНЕСКО-ве светске 

баштине. Национални парк Велебит део је УНЕСКО-вог програма Човек и биосфера.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Пејчић Ј., (2014): Регионално-географски приказ Хрватске, дипломски рад, ПМФ, Ниш, стр. 16-17 
5http://croatia.eu 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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2.2. Друштвено-географске карактеристике Хрватске 

2.2.1. Становништво 

 

У 2018. години у Хрватској се процењује да живи4,16 милиона становника. На 

површини од 4.158.635, густина насељености износи 74 становника по km2.Највише 

становника живи у главном граду Загребу 698.966 становника, док други град Сплит 

има знатно мањи број становника 176.314. 

У Хрватској је заступљен тренд пада броја становника, 2025. године се 

процењује да ће бити 4.002.885 становника, а 2050. године 3.460.901 што је око 700.000 

мање него данас. Већи проценат становника чине Хрвати, преко 90 %. Због тога је 

Хрватска етнички хомогена од 6 земаља бивше Југославије. Друге групе су Срби 

(4,4%), Бошњаци, Италијани, Немци, Чеси, Роми и Мађари.6 

Од укупног броја становника, као припадници католичке цркве се изјаснило 

3.697.143 грађана, као православци 190.143, протестанти 14.653, муслимани 62.977, 

остали хришћани 12.961, као агностици се изјаснило 32.518 становника.7 

 

2.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

У наставку посебна пажња биће посвећена најпознатијим дестинацијама у 

Хрватској. 

 Хвар је град на обали истоименог острва у јужној Далмацији. Најпознатији део 

града главни трг с катедралом Св. Стефана из XVI века.Над арсеналом (16. век) 

у Хвару изграђено је позориште, прво на Балкану. 

 

 Корнати је национали парк на истоименим острвима у средњрој Далмацији. 

Парк је проглашен 1980. године са површином од 218 km2. Туристе привлачи 

околно море и бројна кречњачка острвца са скромном вегетацијом, укупне 

површине 69 km2. 

 

 Крка је национални прак на истоименој реци у Далмацији. Основан је 1985. 

године са површином од 142 km2. У пространој севернодалматинској заравни 

Крки налази се уски кањон са биграним баријерама и водопадима (Манојловац, 

Рошки слап и Скрадински бук – 800 m дугачак низ водопада укупне висине 46 

m). Туристе привлачи Висовачко језеро с фрањевачким манастиром Висовцем 

на мањем острву и манастир Крка из 1350. године.8 

 

                                                           
6http://worldpopulationreview.com/countries/ 
7http://www.epc.hr/hr/ 
8Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд, стр.70 

http://worldpopulationreview.com/countries/
http://www.epc.hr/hr/
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 Aмфитеатар у Пули је шеста по 

величини преживела римска арена 

и једна од најбоље очуваних 

римских споменика у Хрватској. 

Арена је била изграђена у I веку 

нове ере и могла је да прими око 

26.000 гледалаца. У XVвеку из 

амфитеатра узето је камење за 

иградњу кућа и других објеката у 

околини Пуле. Данас је једна од 

најпопуларнијих атракција 

Хрватске и користи се за разне 

фестивеле и наступе током 

летњих месеци. 

 

 Острво Мљет је једно од већих острва близу обале јужне Хрватске. Од укупне 

површине острва, 72 % чине шуме, туристе привлаче и бројни виноградии мала 

села. На острву су и два слана језера, Велико и Мало језеро, која се налазе у 

западном делу острва. У средишњем делу Великог језера је мало острво са 

манастиром. 

 

 Еуфразијева базилика је највећа атракција Пореча из VI века, 2.000 година 

старог града у Истри. У највећем делу базилика је задржала свој првобитни 

облик, мада несреће попут пожара и земљотреса, измениле су неколико детаља. 

Ова базилика изграђена је на месту старије базилике у периоду епископа 

Еуфразија. Мозаик на зидовима урадили су византијски мајстори, а подни 

мозаик локлни стручњаци. 

 

 Диоклицијанова палата налази се у Сплиту, а саградио је римски цар 

Диоклицијан. У VII веку мештани су се крили у палати од напада Варвара.9 

 

 

 

 

 

                                                           
9http://putovanjeokosveta.rs/destinacije_zemlja_detalji.php?&k=127&z=252 

 

Слика 2. Амфитеатар у Пули 

Извор:https://www.istrapedia.hr/hrv/54/amfiteatar/i

stra-a-z/ 
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3. Класификација туристичких регија у Хрватској 
 

Највећи део западне обале Балканског полуострва припада Хрватској, чија 

дужина, без острва, износи око 1.778 km. Основна геоморфолошка одлика Хрватског 

приморја су броји архипелази и полуострва која се пружају паралелно са обалним 

планинама.  

Хрватско приморје чине две туристичко-географске регије, Истерско-

кварнерску и Далматинску регију, која се састоји из три мање регије, Северне, Средње 

и Јужне Далмације.  

Истарско-кварнерска регија 

Истра је највеће полуострво на западној обали Балканског полуострва. У 

геолошком и геоморфолошком смислу у Истри се издвајају три целине, Бела, Сива и 

Црвена Истра. Бела зона обухвата северне и источне делове Истре као и планинске 

гребене Учке и Ћићарије, који су грађени од кречњака. Сива зона обухвата средишње и 

северне делове Истре. У грађи ове зоне доминирају флиш и глина, због чега и носи 

назив Сива Истра. Црвена зона обухвата приморје западног, јужног и југоисточног 

дела полуострва. Ова зона, као и друге, је захваћена крашким ерозивним и 

педогенетским процесима који су довели до настајања црвенице. 

Најзначајнија туристичка места на полуострву су Пореч,Ровињ, Пула, Умаг, 

Новиград и Опатија. 

Пореч је град који је био насељен још у праисторији. Још у I веку нове ере 

римски цар Октавијан Август је основао Пореч као римску колонију, а већ у III веку је 

имао хришћанску заједницу.Позната готичка Еуфразијева базилика је саграђена у VI 

веку, а 1997. године увршћена у УНЕСКО-ву светску културну баштину. После пада 

Римског царства, град је потпадао под разне владаре и силе. Прво су га 

држали Остроготи, затим Византијци, Млечани, Аустроугари и Италијани. Од 1945. 

године Пореч постаје део Републике Хрватске и Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије. Туризам је почео да се развија средином XIX века, када је ово 

место било популарно међу аустроугарском аристократијом. 

Ровињ је градско насеље збијеног приморског типа и значајан туристички 

центар Истре. Као насеље се помиње у VII веку, да би се током XVIII века град 

проширио по обалном простору. У Ровињу постоји 14 цркава, а најпознатија је црква 

Свете Еуфемије са темељима из X века. Град је познат и по културном туризму. Овде 

се налази центар за истраживање мора „Руђер Бошковић”, у којем се поред 

лабораторије налази и акваторијум који се користи у научне сврхе. 

Пула је највећи градски и лучки центар Истре и један од најпосећенијих 

туристичких центара ове регије. Насељен је још у праисторији, али је интензивније 

почео да се развија за време владавине Римског царства. Најпознатији културно-

историјски споменик Пуле и целе Истре је Пулски амфитеатар или Пулска арена у 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8
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којој се одржава Пулски филмски фестивал већ 63 године. Пулски форум је главни 

градски трг на којем су се налазила три римска форума. Сачуван је Августов храм 

изграђен између 2. године пре нове ере и 14. године нове ере посвећен богињу Роми и 

цару Октавијану Августу. Значајни културно-историјски споменици су и Мало Римско 

казалиште, Златна врата, или славолук Сергијеваца, Двојна врата, Фрањевачки 

самостан и црква, као и Пулска катедрала са основом изграђеном у V веку. 

 

Регија Далматинског приморја 

Далматинско приморје се пружа од Вирског мора на северозападу до 

Бококоторког залива и полуострва Превлака на југоистоку. Поред континенталног дела 

приморја, Далмацији припадају и бројна острва и острвски архипелази који се пружају 

северозапад-југоисток.Далматинско приморје чине три туристичко-географске целине: 

Северно Далматинско приморје, Седње Далматинско приморје и Јужно Далматинско 

приморје. 

Северно Далматинско приморје  

Северна Далмација обухвата простор од Вирског мора на северозападу до увале 

Стари Трогир на југоистоку. Одликује је велика разуђеност обале, са бројним мањим и 

већим острвима. Највеће и најзападније острво Северне Далмације је Дуги оток са 

површином од 113 km², динарског прваца пружања. На простору ове регије налазе се и 

три позната национална парка: Корнати, Пакленица и Крка. Највећи градски центри 

овог дела Далмације су Задар и Шибеник. 

Задар је највеће градско насеље Северне Далмације, задарског приморја и 

Равних котара. Римска колонија постаје 48. године пре нове ере и из тог периода нема 

много споменика. Током средњег века изграђене су црква Светог Доната, катедрала 

Светог Стошије, црква и самостан Свете Марије, црква светог Кршевана и други 

објекти. 

Шибеник је град који се развио на ушћу Крке у Јадранско море. Како су га кроз 

историју освајали бројни владари сваки од њих је остављао траг кроз архитектуру. 

Значајни сакрилни објекти, палате и тврђаве су:  катедрала Светог Јакова из XV века 

увршћена у УНЕСКО-ву светску културну баштину, Градска већница, Кнежева палата, 

тврђава Светог Николе, тврђава Светог Миховила и др. 

Седње Далматинско приморје 

Средња Далмација обухвата приобални појас дужине око 150 km, од увале 

Стари Трогир на северозападу до ушћа Неретве у Јадранско море на југоистоку, као и 

средњодалматинска острва. Поред Сплита који је туристички центар не само ове 

регије, већ и целе Далмације, треба поменути и острва Шолта, Хвар, Брач и Вис.  

Сплит је основао римски цар Диоклецијан 293. године, када је и почела 

изградња царске палате. Она се сврстава у најочуваније објекте из римског периода, а 

грађена је од брачког кречњака. Током средњег века стари део Сплита се развијао у 
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оквиру царске палате и око ње. Данас овом комплексу припадају и зграда Музеја града, 

Етнографског музеја, Стара градска већница и Сплитска катедрала. 

Острво Брач је највеће средњодалматинско острво, са површином од 395 

km2.Од  копна га дели Брачки, од Хвара Хварски канал, а од Шолте Сплитска врата. 

Рељеф је крашког типа (шкрапе, јаме, вртаче и крашка поља). У северном приморју је 

нижи и постепено се издиже ка јужној обали са највишим врхом Видова гора (780 m 

надморске висине).  Данас је туризам кључна привредна делатност на острву. 

Најпознатије је место Бол на јужној обали са светски познатим Златним ратом. 

Хвар је острво са најразвијенијим туризмом међу далматинским острвима. 

Заузима површину од 297 km2. Северно од њега се налази острво Брач, а јужно од њега 

се налазе Шћедро, Вис, Паклинска острва, Корчула и полуострво Пељешац.Острво је 

насељено још у праисторијскодоба. Познати су налази из Маркове и Грапчеве шпиље, 

Бадању и Покривенику. Највећи број културно-историјских споменика је из периода 

средњег века. Најпознатији су Арсенал из XIII века, Градска лођа са сатом, 

Фрањевачки самостан, тврђава града Хвара. 

Јужно Далматинско приморје 

Јужна Далмација се пружа од криптодепресије Баћинских језера на 

северозападу до рта Оштро, као и острва Корчулу, Мљет, Ластово и полуострво 

Пељешац.  

Дубровник је туристички центар ове регије као и Дубровачке ривијере.Град је 

настао после пропасти хеленског и римског града Епидаура. Стари део града 

препознатљив је по градским зидинама које су грађене од XIII до XVII века како би се 

град штитио од напада са копна и мора. У оквиру зидина су тврђаве и куле. У Старом 

граду се налазе бројни културно-историјски споменици и сакрални објекти. Кнежев 

двор је палата у којој је било седиште Владе и кнеза Дубровачке Републике из XV века. 

Значајни сакрални објекти су још и Српска православна црква Благовести, Цеква Свете 

Марије, Црква Светог Спаса, Доминикански самостан, Месџид и Месардска синагога. 

Развоју туризма доприносе и бројни летњиковци као што је готичко-ренесансни 

летњиковац Петра Соркочевића, палата и перивој Бона Кабога из XVI века.10 

 

 

 

 

 

                                                           
10Драговић, Р., (2017): Туристичко-географске регије света I, Универзитет у Нишу, Природно 

математички факултет, Ниш, стр. 256-267 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/Hvar_(ostrvo)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0.&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%99%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Markova_%C5%A1pilja&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grap%C4%8Deva_%C5%A1pilja&action=edit&redlink=1
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Слика 3. Туристичке регије Хрватске 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=turisticke+regije+hrvatske&source 
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II СЛОВЕНИЈА 

4. Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Словенији 

4.1. Физичко-географске карактеристике Словеније 

4.1.1. Географски положај 
 

Република Словенија је држава која се налази у средњој Европи са површином 

од 20.273 km². Главни град је Љубљана. На њеној територији се додирују четири 

географске целине: Панонска, Алпска, Динарска и Медитеранска. Део територије који 

се налази јужно од реке Саве припада Балканском полуострву. Словенија има изузетан 

положај јер једним делом излази на море (у дужини од 44,4 km), а једним делом је 

смештена на такозваној „сунчаној страни Алпа”. На северу се граничи са Аустријом, на 

североистоку са Мађарском, са Хрватском на југу и истоку. На мору се граничи са 

Италијом и Хрватском.11 

 

Слика 4. Географски положај Словеније 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=reljef+slovenije&tbm 

 

 

                                                           
11Миљковић М.,(2017):Wellness и spa туризам Словеније, мастр рад, ПМФ, Ниш стр. 4 

 

https://www.google.rs/search?q=reljef+slovenije&tbm
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4.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

У рељефу Словеније издвајају се четири природне јединице: Алпи, Динариди, 

Панонска низија и Средоземље. 

На северозападу се протежу Алпи (Јулијски, Камнички, Савињски и Караванке). 

У Јулијским Алпима на надморској висини од 1.200 до 1.800 m простиру се крашке 

висоравни Јеловица, Комна, Межалка и Покљука. Ту се налази и Триглав (2.864 m), 

највиши врх Словеније.На северном делу земље пружају се Централни Алпи, којима 

припада ниже Похорје (Чрни врх, 1.543 m). Јужно од Алпа, од запада према 

североистоку пружа се Предалпско побрђе (20-40 km). У западном делу су долине реке 

Соче и Надиже, уз реку Саву је смештена Љубљанска котлина. Између Динарида, 

Предалпских брда и Панонске низије је покрајна Долењска, на чијем се западу протежу 

шумовита и крашка брда (Кочевски рог, Велика гора) између којих се налазе крашка 

поља и долине. Јужно, у подручју реке Купе, пружа се најнижа крашка површ Бела 

крајина,на надморској висини од 160 до 200 m. У правцу северозапада, према мору, 

динарске крашке заравни стрмо се спуштају у плодну Випавску долину. Јужно од ове 

долине лежи Крас, пространа крашка зараван која се издиже према југоистоку и 

прелази у брдовити крај Бркини (817 m). На југозападу се спушта у  Коперско 

приморје, где преовладавају ниски брежуљци (250-400 m).12 

Процењује се да у Словенији постоји преко 8.000 јама и пећина, а најпознатије 

су Шкоцјанска, Постојнска, Липица и пећина Виленица коју многи сматрају првом 

туристички афирмисаном пећином на свету. Постојинска јама је једна од највећих и 

најлепших пећина у Европи. Налази се у близини места Постојина. Откривена је 1818. 

година и данас је једина пећина на свету у чије разгледање се одлази возом. Пећински 

систем створила је река понорница Пивка, која код улаза понире у пећину,а затим се 

понови јавља у Отошкој и Црној пећини, као и у Пивка јами. 

Слика 5. Постојинска јама 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=постојнска+јама&source 

                                                           
12Сабол А., (2015.): Туристичке регије Словеније, завршни рад, Менаџмент туризма и спорта, Чаковец, 

стр.3 
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Шкоцјанске јаме су један од највећих подземних кањона на свету и због 

изузетне лепоте са јединственим екосистемом је под заштитом УНЕСКО-а од 1986. 

године. После стицања независности словеначке власти су основале регионални парк 

Шкоцјанске јаме.13 

 

4.1.3. Климатске карактеристике 

 

На простору Словеније могу се издвојити три типа климе: планинска, 

субмедитеранска и умерено- континентална. У Алпима преовладава планинска клима, 

субмедитеранска је заступљена западно од Динарско –Алпске планинске баријере, док 

централне делове Словеније карактерише умерено - континентална клима. 

Средње годишње температуре ваздуха у приморју су изнад 12°С. У већем делу 

Словеније средње годишње температуре се крећу између 8 и 10°С, док у Јулијским и 

Савињским Алпима температура не прелази 0°С због њихове велике надморске 

висине.У источној и југоисточној Словенији просечна годишња температура износи 

између 10 и 12°С.Благи медитерански утицаји продиру дубоко у унутрашњост земље 

долином реке Соче што има позитиван утицај на развој туризма готово целе 

Словеније.14 

Годишња количина падавина износи од 400 mm у јужним низијским и до 1.000 

mm у планинским пределима.Годишњи просечан број дана са снегом је креће се до 40 у 

низијским и до 120 дана у планинским подручјима Словеније. У приморским 

подручјима дуготрајни периоди мраза и снег су прилично ретки због утицаја са 

Медитерана.15 

 

Табела 2. Средње годишње температуре ваздуха (°С) у Љубљани 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (°С) 

-1 - 5 8 13 16 19 18 15 10 3 - 8 

Извор:http://www.weatherbase.com 

 

 

                                                           
13Жикић И. (2016): Регионално-географски приказ Словенијe, дипломски рад, ПМФ, Ниш, стр.7-8 
14Миљковић М.,(2017.):Wellness и spa туризам Словеније, мастр рад, ПМФ, Ниш, стр. 20 
15https://www.weatheronline.co.uk 

http://www.weatherbase.com/
https://www.weatheronline.co.uk/
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4.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Словенија је богата претежно планинским рекама, брзог тока и великог пада, 

које припадају црноморском сливу. Најзначајнија је река Сава са дужином тока од 221 

km у Словенији, са притокама Савињом, Љубљаницом, Мирном, Крком и делом 

пограничном Купом. Настаје од Саве Долинке и Саве Бохињке, које се састају код 

Радовљице. Драва је међународна река, дужине 142 km. У кршу се налазе понорнице 

Љубљаница, Темерница, Пивка, Река.  Већина природних језера је глацијалног 

порекла, а најзначајнија су Бохињско језеро, Бледско језеро и Триглавска језера.16 

Бохињско језеро је највеће језеро у Словенији са површином од 3.283 km2. 

Дугачко је 4.100 m, а највећа ширина износи 1.200 m. Налази се надморској висини од 

525 m. Максимална дубина воде Бледског језера је 44,5 m. Највећа притока језера је 

река Савица, а отока река Језерница. Због веће надморске висине и веће проточности, 

вода Бохињског језера је хладнија од воде Бледског језера и нема услове за развој 

купалишног туризама. Најразвијенији је излетнички туризам. 

 

Слика 6. Бохињско језеро 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=бохињско+језеро&tbm 

 

Бледско језеро се налази у западном делу Радовљишко-бледске котлине, 

недалеко од места где се спајају Сава Бохињка и Сава Долинка. Дугачко је 2.130 m, 

широко 1.030 m и захвата површину од 1,45 km2. Највећа дубина Бледског језера 

износи 30,6 m. Из језера истиче Језерница, лева притока Саве Бохињке.Предност Бледа 

у односу на друге центре језерског туризма јесу термоминерални извори у приобалном 

појасу, који се користе током целе године, па туризам нема сезонски већ стални 

карактер. Овде се одржавају веслачке регате, ауто трке, мото трке, фестивал 

                                                           
16Сабол А., (2015.): Туристичке регије Словеније, завршни рад, Менаџмент туризма и спорта, Чаковец 

стр. 5 

https://www.google.rs/search?q=бохињско+језеро&tbm
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телевизијских емисија, скокови падобранаца, панорамски летови авионом и сл. Блед се 

све више истиче  као центар конгресног туризма.17 

 

Слика 7. Бледско језеро 

 

Извор:https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=577&tbm 

 

4.1.5. Биљни и животињски свет 

 

Шуме заузимају заузимају 58% површине земље, те је по пошумљености одмах 

иза Финске и Шведске. У копненој унутрашњости расте храст медунац са белограбом 

и црнограбом. На висинама већим од 1.000 m јавља се буква, коју на још вишим 

деловима замењује клековина. Што се тиче животињског света заступљене су врсте као 

што су тетреб, тетреб ружевац, медвед, вук, јелен лопатар, срндаћ, рис, дивље патке, 

дивље гуске, свиње, лештарка. Од осталих неловних врста свакако треба истаћи јежа, 

поскока, шарку, мрмота, остале врсте риба, птица и сисара. 

Приморје око Копера, Изоле, Пирана и Порторожа одликује се 

медитеранскомвегетацијом, узгајањем воћа, поврћа и винове лозе и зељастим 

биљкама.Парк природе Струњан познат по какију – јапанска јабука, а и станиште је за 

више од 150 врста птица, од којих се истиче бела и сивачапља. Парк има и богату 

подморску фауну и флору, од чега се истиче више врстаморских цветница. 

Шкоцјански залив као природни резерват у близини Копра представља највећу 

мочвару у Словенији, заузима површину од 122 ha. Ново место Баи као део залива је 

                                                           
17Станковић С.,(2006): Језера света: лимнолошка монографија, Завод за уџбенике, Београд, стр. 284-294 

 

https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=577&tbm
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највећа слана мочвара у Словенији, еколошки значајних и изузетних ботаничких, 

зоолошких и пејзажних вредности.18 

Једини национални парк у Словеније је Триглав. Заузима површину од 84.805 

ha и обухвата део Јулијских Алпа са седам триглавских језера (сва су на надморској 

висини између 1.319 и 2.000 m).19 

 

4.2. Друштвено-географске карактеристике Словеније 

4.2.1. Становништво 

 

У 2018. години у Словенији према проценама живи 2.081.624 становника и 

налази се на 141. мету у свету по броју становника. На површини од 20.273 km2, 

густина насељености износи 101 становник по km2. 

Већина људи је концентрисана у централној Словенији, где је смештен и 

највећи град Љубљана са 275.000 становника, што је једини град са више од 100.000 

становника. Други највећи град је Марибор са 95.171 становника. Око 65 до 79% 

становништва живи у урбаним срединама. 

Процењује се да ће 2025. године у Словенији живети 2.076.082 становника, а 

2050. године 1.941.851 становник. Словенци чине 83%, док Срби (2%), Хрвати (2%), 

Бошњаци (1%) и друге групе. Службени језик је словеначки, на којем говори 92% 

словеначког становништва. Мађарски и италијански су и званични језици и говоре 

припадајуће мањине.20 

 

Природни прираштај износи -4%. Стопа наталитета је мања од стопе 

морталитета и у односу су 7% према 11%. Због негативног природног прираштаја 

становништво стари. Просечан животни век је 77 година код мушкараца и 79 година 

код жена. Образовна структура је добра, неписмених је испод 1%.21 

 

 

 

 

                                                           
18Стргулц A.(2017.): Туризам Словеначког приморја, мастер рад, ПМФ, Ниш, стр. 21 
19Видаковић П. (1997): Национални паркови у свијету: природа-култура-туризам, Фонд за стопендирање 

младих за заштиту природе и туризма, Загреб, стр. 338 
20http://worldpopulationreview.com/countries/ 
21Стргулц A.,(2017.): Туризам Словеначког приморја, мастер рад, ПМФ, Ниш, стр. 25 

 

http://worldpopulationreview.com/countries/
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4.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Планина Триглав, највиша 

планина у Словенији и 

национални симбол који се види 

и на званичним националним 

обележјима, налази се у срцу 

националног парка Триглав. Ову 

облас красе високе, стеновите 

планине и дубоки речни кањони, 

крашке провалије и сунчани 

алпски пашњаци који су 

станиште многим ендемским 

врстама флоре и фауне. 

 

 Ски центар Вогел високо се позиционирао као једно од главних зимских 

центара Словеније. Лежи на првој великој препреци од Јадранског мора ка 

централној Европи, и има значајно већу количину падавина од било ког места 

на истој висини Алпа. Ски центар се налази у самом националном парку 

Триглав, што умногоме доприноси атрактивности туристичке понуде овог 

места. 

 

 Водопад Савица налази се одмах покрај језера Бохињ. Само језеро има бројне 

притоке, од којих је ова река најзначајнија. Њена вода извире из подземља 

Долине седам језера на падинама Комарча, и то баш као водопад Савица. Ова 

река „прави” свој пут кроз 40 m камена, да би се у Бохињско језеро сурвала са 

висине од 51 m, са укупном висинском разликом од скоро 80 m, а прати га један 

мањи водопад који има висину од 25 m. 

 

 Крањска Гора је туристичко излетиште које нуди обиље рекреативних и 

спортских садржаја-од пешачења, планинарења и успињања, бициклизма и 

јахања, док у зимској половини године има фантастичне стазе не само за 

скијање, већ и стазе за боб, ноћно санкање, снежне тобогане и вожње 

саоницама. У близини Крањске Горе налази се сеоце Ртаче, веома атрактивно 

због свог положаја на тромеђи Италије, Аустрије и Словеније, а на јужној 

страни отвара се долина Планица, окружена високим врховима Јулијских Алпа. 

 

 Крањ је четврти град по величини у Словенији, смештен између двеју алпских 

река - Саве и Кокре. Старо градско језгро богато је културно-историјским 

наслеђем, и због своје значајне културне баштине проглашено је спомеником 

културе још 1983. године. 

 

Слика 8. Триглав 

 

Извор:https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=5

77&tbm 
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 Шкофја Лока је градић стар око 1.000 година који се налази на ушћу Пољанске 

и Селшке Соре и био је центар шире регије, а скоро 830 година је био посед 

Фрајсиншких бискупа који су оставили свој велики печат на граду. Сматра се 

најбоље очуваним средњовековним градом у Словенији. Старо градско језгро 

богато је бројним споменицима, а Лока замак доминира панорамом града.22 

 

Слика 9. Лока замак 

 
Извор: https://www.google.rs/search?biw=1366&bih 

 

 

5. Класификација туристичких регија у Словенији 
 

Словеније је у туристичком погледу слабије развијена од других алпских 

земаља. Свој туризам темељи на валоризацији атрактивних природних фактора – 

геоморфолошких, климатских и хидрографских. У Словенији се могу издвојити три 

туристичке регије: Алпи, Предалпска регија и Приморје. 

Алпи 

Алпе можемо поделити на четири целине: Јулијске Алпе и Караванке на западу, 

Камничко-Савињске Алпе у средишњем и Похорје у источном делу. Атрактивност ове 

регије повећавају и глацијална језера као што су Бледско и Бохињско језеро. Ова регија 

од давнина је позната по зимском спортско-рекреативном туризму.23Јулијски Алпи су 

највећа група високих планина у Словенији. У складу са својом величином, име су 

добили по Гају Јулију Цезару. Њихов највиши врх Триглав уједно је и највиши у 

Словенији. Већи део површине Јулијских Алпа покрива Национални парк Триглав.24 

 

 

                                                           
22https://www.obidjisloveniju.com 
23Сабол А., (2015.): Туристичке регије Словеније, завршни рад, Менаџмент туризма и спорта, Чаковец, 

стр.12 
24https://www.kranjska-gora.si 

https://www.google.rs/search?biw=1366&bih
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Предалпска регија 

Предалпска регија заузима највећи део Словеније. Туризам се заснива на 

антропогеним вредностима као што су културно-историјски споменици. Највећи 

туристички промет остварује су у Љубљани, али треба издвојити и друге градове као 

што су Марибор и Цеље. Ова регија је позната поред градског туризма и по зимском, 

руралном и агротуризму.25 

Приморје 

Словенско приморје, југозападни део Словеније састоји се од 46,6 km дуге 

обале. Обални део је протеже од Лазарета на Миљском полуострву (италијанско-

словенска граница) до ушћа Драгоње у Пирински залив (словенско-хрватска 

граница).Ту се налази главна словенска лука Копар и градови Пиран, Порторож и 

Изола.У Приморју је развијен туризам али је и развијена индустрија прехрамбених 

производа и безалкохолних пића. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25Сабол А., (2015.): Туристичке регије Словеније, завршни рад, Менаџмент туризма и спорта, Чаковец, 

стр.20 
26http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=56698 

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=56698
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III СЛОВАЧКА 

6. Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Словачкој 

6.1. Физичко-географске карактеристике Словачке 

6.1.1. Географски положај 

 

Словачка је континентална држава у централној Европи, која се у 

геополитичком оквиру сврстава у земље источне Европе. Граничи се 

са Аустријом и Чешком на западу, са Пољском на северу, Украјином на истоку 

и Мађарском на југу. Главни и највећи град је Братислава, а следећи је Кошице. 

Захвата површину од 49.035 km², са густином насељености од 111 ст/km².27 

Слика 10. Географски приказ Словачке 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=словачка&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir 

 

6.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

Словачка је претежно планинска земља рашчлањен речним долинама. Највиши 

планински венац су Карпатске планине на северозападу и северу земље. Високе 

Татре су планински ланац и највиши део Татра и свих Карпата. Налазе се северно 

од Ниских Татра од којих их дели долина реке Вах. Највиша тачка је Герлаховски 

штит, 2.665 m. Јужније се налазе Ниске Татре са највишом тачком од 2.043 m. У 

централном и источном делу су Словачке Рудне планине са највишим врхом од 1.477 

                                                           
27http://www.slovak-republic.org/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
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m. Даље на југу се протеже планински венац Јаворје (1.044 m). У северозападном делу 

земље, на граници са Чешком је Јаворник (970 m), познат као Бели Карпати, док су 

најбиже планине Мали Карпати (754 m) недалеко од Братиславе. Идући на југ и 

југозапад надморска висина Словачке лагано опада и прелази у низију. Највећи део 

припада Панонској низији (предео око главног града и источно од њега). 

По начину постанка рељеф Словачке је млад. Планински предели припадају 

млађим веначним планинама, настали за време алпске орогенезе, док су низијски 

предели још млађи. У саставу рељефа доминантни су кречњаци који су условили 

стварање крашких форми (пећина, јама). У северном делу Словачке за туристичку 

посету уређен је пећински систем Демановске јаскине, који је претворен у 

спелеолошки музеј. 

Пећина Домница се налази на југоистоку Словачке и чини један огранак 

пећинског система Барадле у Мађарској. Она се веже са Барадлом путем подземне реке 

Стикс. Цео пећински систем (заједно са Барадлом) је дуг 25 km. Пећина Домница са 

својим каналом дуга је 7 km и налази се у сувој долини реке Стикс (река Стикс има и 

активна корита у споредним пећинским ходницима). Река воду добија од понора 

Вражија рупа и Смрдљиво језеро.28 

 

6.1.3. Климтске карактеристике 

 

 

Клима Словачке се може описати као типична континентална клима са топлим, 

сувим летима и прилично хладним зимама. Јануар је најхладнији месец са дневним 

температурама око нуле, али у неким случајевима зимски месеци могу бити веома 

хладни, са температурама далеко испод нуле и јаким, хладним североисточним ветром, 

посебно у планинским подручјима. Просечан број дана са снегом је мањи од 40 у 

низијским и до 120 дана у планинским подручјима Словачке. 

Летње дневне температуре се крећу од 20-25°C, а понекад достигну температуру 

и до 30 °С.  Јул је најтоплији месец са просечном температуром од 22 °С. Годишња 

количина падавина варира од 400 mm у јужним низијским пределима и до 1.000 mm у 

планинским пределима.29 

 

 

 

 

                                                           
28Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Природно-математички факултет, Нови Сад, 

стр. 261-263 
29https://www.weatheronline.co.uk/ 

https://www.weatheronline.co.uk/
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Табела 3. Средње годишње температуре ваздуха (°С) у Братислави 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (⁰С) 

- 1 6 10 15 18 20 20 16 10 4 1 10 

Извор:http://www.weatherbase.com 

 

6.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Највећи део Словачке припада црноморском сливу. Мало подручје на северу 

Словачке, које одводњавају реке Попрад и Дунајец преко Висле одводњава се у 

Балтичко море. Дунав је делом гранична река (172km) према Мађарској. Главне 

притоке Дунава у Словачкој су Вах, Нитра, Хрон.30 

Река Вах (403 km) је најдужа Словачка река. Настаје у западној Словачкој од 

Белог и Црног Ваха на Високим Татрама на надморској висини 664 m. Главна десна 

притока је Орава, а лева Нитра. Улива се у Дунав код Коморанa на надморској висини 

106,5 m. На Ваху и његовој притоци Орави налази се велика хидроцентрала. 

Река Нитра (197 km)је река у западној Словачкој. Извире на планини Мала 

Фатра. Ова река представља највећу Вахову леву притоку.  Целим својим током тече 

кроз Словачку у смеру север - југ пролазећи кроз истоимени град Нитру. 

Река Хрон је  лева притока Дунава, дуга 298 km. Њен басен обухвата око 11% 

словачке територије. Извире у средишњој Словачкој на Ниским Татрама и улива се у 

Дунав код града Штурова. 

Бројна су језера у Ниским Татрима и словачком кршу, а нарочито у Високим 

Татрима, где има више од 100 ледничких језера, Међу најпознатијим су Штрбски плес, 

Попрадско језеро, Сенецно (сунчано) језеро и највеће Велико Хинцово језеро (0,18 

km2).  

Словачка је мала земља, али има велики број термалних и термо-минералних 

извора. Подаци говоре да их има око 1.470, oко којих су изграђене бројне бање, 

лечилишта и модерни спа центри. Напознатије су бање Салватор, Слатина, Рајец, 

Фатра, Будис, Сантовка. 

 

                                                           
30 http://www.enciklopedija.hr 

http://www.weatherbase.com/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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6.1.5. Биљни и животињски свет 

 

Шуме су најраспрострањеније на северу земље; 41% површине Словачке је под 

шумама. Они представљају највеће природно благо у Словачке. У нижим деловима 

преовлађују листопадне шуме (храст,црни граб), на висинама између 500 m и 1.200 m 

су мешане шуме (буква,смрека и јела),а на висинама изнад 1.000 m може се наћи 

неколико врста четинара као што су европска сребрна јела, смрека из Норвешке, 

европски лишћари и неколико врста борова. Густина вегетације се смањује са растућом 

надморском висином. На већим надморским висинама од четинарских шума могу се 

наћи само патуљасти борови. На висини од 2.300m на пример у горњим деловима 

Високе и Ниске Татре, као и Велике и Мале Фатре, јавља се алпска травната 

вегетација. Травнате површине на југу и југоистоку су највећим делом претворене у 

пољопривредне површине. Најплоднија су тла у низијама око Дунава (смеђа тла),те на 

истоку земље (деградирана црница). 

Захваљујући условима животне средине и положају у срцу Европе, на релативно 

малој територији може се наћи изнад 40 ендемичних врста. Они су у потпуности или 

скоро у потпуности везани за Словачку територију. 

На Словачкој територији живи око 769 заштићених врста. Треба поменути и 

ендемите, ретке животињске врсте које живе само на територији Словачке. Велика 

дропља је највећа птица која лети на европској територији.  

Шуме су дом многих животиња. Најчешће су: веверица, лисица, дивља свиња, 

рис, вук и медвед.Типичне животиње које живе на пољима у јужној Словачкој су на 

пример зец и пољски миш. Јежеви се могу наћи углавном у регионима који леже на 

граници између низија и планинских подручја.31 

Готово је немогуће у целој Европи наћи простор са толиким богатством биљних 

и животињских врста на тако малој површини. Шуме су највеће Словачко богатство и 

због тога је већина стављена под заштиту. Има 5 националних паркова, који уједно 

обухватају и 62 посебно заштићене зоне, на више од 199.714 ha, што чини 4,1% укупне 

површине земље.32 

 

 

 

 

 

                                                           
31http://www.slovakiasite.com 
32Видаковић П., (1997): Национални паркови у свијету: природа-култура-туризам, Фонд за стопендирање 

младих за заштиту природе и туризма, Загреб, стр. 330 
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6.2. Друштвено-географске карактеристике Словачке 

6.2.1. Становништво 

 

Словачка има 5.450.453 становника. По броју становника се налази на 115. 

месту у свету.Густина насељености износи 111 становник по квадратном километру и 

налази се на 88. месту у свету. Међутим, густина у главном граду је знатно виша и 

креће се око 1.131 становник по km2.  Главни и највећи град је Братислава, са 413.000 

становника, а затим Кошице са 241.000 становника. Ово су једини градови који бележе 

више од 100.000 становника. 

Већину становништва чине Словаци (80,7%), а Мађари представљају другу по 

величини етничку групу (8,5%). Друге групе су Роми (2%), Чеси (0,6%) и Русини 

(0,6%), иако незваничне процене стављају ромску популацију на 9%. Пре Другог 

светског рата у земљи је било 135.000 Јевреја. Данас у Словачкој има само 2.300 

Јевреја.Око 62% Словака су римокатолици, а затим протестанти (5,9%), грчки 

католици (3,8%), православни (0,9%) и атеисти (13,4%).33 

 

6.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Високе и Ниске Татре су најразвијенија туристичка подручја у Словачкој, а 

доминантни облици туризма су зимски туризам и планинарење. Високе Татре су 

проглашене за једну од најпожељнијих дестинација за скијање у сезони 2014/15 

према избору британског листа Тајмс. Татарски национални парк се простире на 

741 km² и обухвата велики део планинског венца Високе Татре уз Словачко-

Пољску границу. Због својих изузетних природних лепота 1949. године 

проглашен је првим националним парком у Словачкој. У нижим пределима се 

налазе позната скијалишта, као што су Штрбске Плесо, Стари Смоковец или 

Татарска Ломница, док више пределе карактерише велики број језера.  

 

 Замак Бојнице који датира из XII века, у коме се одржавају бројни фестивали и 

који је веома популаран код младих, с обзиром да омогућава романтичне 

церемоније венчања. У њему је снимљен велики број филмова и као такав 

привлачи на стотине хиљада туриста сваке године.  

 

 

 

 

 

                                                           
33http://worldpopulationreview.com/countries/ 
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Слика 11. Замак Бојнице 

 
Извор:https://www.wish.hr/slovacka-4/ 

 

 

 Замак Спиш је један од највећих средњовековних замака централне Европе, 

проглашен националним спомеником 1961. године, а данас представља део 

Светске баштине УНЕСКО-а.  

 

 Братислава је главни град Словачке, уједно њен привредни и културни центар. 

Дунав дели Братиславу на два дела, Стари град на његовој левој страни и Нови 

град са стамбеним насељима на десној. Старо градско језгро са архитектуром 

којом доминира барок и класицизам, Братиславски храд, дворац настао у X веку, 

Михалска капија, једна од некадашње четири капије града, али и катедрала 

светог Мартина и Градска кућа. Посебну атракцију за туристе представља Нови 

мост на чијој средини се налази пилон са ротирајућим видиковцем и 

рестораном. 

 

 

Слика 12. Братислава 

 
Извор:https://www.google.rs/search?q=братислава+град&source 

 

 

 Кошице је други по величини град Словачке, 2013. године проглашен за 

Европску престоницу културе. На порталу Трипадвајзер (Tripadvisor) објављена 

је листа најпопуларнијих туристичких атракција Словачке у 2014. години према 

https://www.wish.hr/slovacka-4/
https://www.google.rs/search?q=братислава+град&source
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оценама страних туриста, на којој је Катедрала Свете Елизабете у Кошицама 

заузела прво место. Ова Катедрала, грађена у периоду од XIV до XVI века, 

представља најисточнију готску катедралу на свету и уједно највећи сакрални 

објекат у Словачкој, с обзиром да истовремено може да прими 5.000 људи.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34https://dobrevesti.rs 
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IV МАЂАРСКА 

7. Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Мађарској 

7.1. Физичко-географске карактеристике Мађарске 

7.1.1. Географски положај 

 

Република Мађарска је Панонска, Подунавска и Средњеевропска земља. На 

северу се граничи са Словачком (679 km), на истоку са Украјном (98 km) и Румунијом 

(432 km), на југу са Србијом (175 km), на југозападу са Хрватском (448 km), на западу 

са Аустријом (366 km). Обухвата површину од 93.036 km². Највећи и главни град је 

Будимпешта.35 

 

Слика 13. Географски положај Мађарске 

 

Извор:https://www.google.rs/search?biw=1366&bih=577&tbm 

 

 

 

 

 

                                                           
35Плавша, Ј.,(2008): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, НовиСад, стр. 263 
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7.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

Читава територија Мађарске смештена је у великом тектонском удубљењу које 

је настало у терцијару између Алпа на западу, Динарских планина на југу и Карпата на 

северу и истоку. Мађарску делимо на четири велика дела: Трансдунавско побрђе и 

ниске планине, Северномађарско побрђе и ниске планине, Кишалфелд, Алфелд. 

Трансдунавске ниске планине простиру се од југозапада према североистоку као 

појас заравнатих брежуљака од палеозојских и мезозојских стена (кречњаци, доломити, 

пешчари, лапори), које су тектонске силе расцепиле на појединачне громаде, нпр. 

Бакоњска шума (713 m), Вертеш (479 m), Будимско и Вишеградско побрђе. Јужно од 

Блатног језера прелази у благо таласасте брежуљке, изнад којих се на југу диже 

планина Мечек (682 m).  

Између долине Дунава северно од Будимпеште и Тисе налазе се 

Северномађарске планине, углавном изграђене од вулканских стена (изузетак су 

кречњачки Бик и Агтелек). То средогорје је расцепљено на брда и котлине, између 

осталих Матра (највиши врх Кекеш, 1.015 m), Бик (959 m) и Черхат (575 m).  

На северозападу лежи Кишалфелд, благоталасаста равница и ниска брдашца од 

шљунковитих, пешчаних и иловастих наноса Дунава и његове притоке Рабе.  

Источно од Дунава је Велика мађарска равница Алфелд, на надморској висини 

од 100-120 m, у коју су усечене широке долине Дунава, Тисе и њених притока. Источни 

и североисточни делови Алфелда су раније били често плављени, па је средишњи део 

све до данас остао ретко насељен (ту се налази национални парк Хортобађ).36 

 

7.1.3. Климатске карактеристике 

 

У Мађарској клима је умерено континентална, са годишњом амплитудом 

ваздуха од 20°C до 24°C. Годишња доба су јасно изражена, лета су топла и сушна, а 

зиме прилично хладне. Најхладнији месец је јануар, са дневном температуром око 0 ⁰С 

и са честим североисточним ветровима у планинским пределима. Просечне јануарске 

температуре ваздуха у западном делу (Балатон) износе 1°C, а у источном делу 

(Дебрецин) су 3,8°C. Најтоплији месец је јули са просечном температуром ваздуха на 

западу 20°C, а на истоку 22,4°C, док су максималне температуре ваздуха на 

северозападу 35°C , а на југоистоку 39°C.Континентална клима најизраженија је на 

истоку Мађарске.37 

Годишња количина падавина се креће између 400 и 600 mm у низијским 

областима. Просечан број дана са снегом је мање од 40 у низијским деловима земље и 

до 120 дана у планинским подручјима. 

                                                           
36Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Малдинска књига, Београд, стр.96 
37Плавша, Ј.,(2008): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 263-264 
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Клима Мађарске може се класификовати као Cfb клима; топлa и влажна клима 

са најтоплијим месецом нижим од 22 ° С, а четири или више месеци изнад 10 ° С. 

Климат источног и планинског региона може бити класификација као Dfb клима; 

влажну  климу са најтоплијим месецима између 10 ° С и 22 ° С, а најхладнији месец 

испод -3 ° С.38 

 

Табела 5. Средње годишње температуре ваздуха (⁰С) у Будимпешти 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (⁰С) 

- 1 6 10 15 18 20 20 16 10 3 1 10 

Извор: http://www.weatherbase.com/ 

 

7.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Мађарска је земља која нема излаз на море али и поред тога има огроман 

природнихидропотенцијал који чине многобројна језера, реке и чак преко 1.500 

термалних, лековитихминералних извора. 

Цела речна мрежа Мађарске припада сливу Дунава, који протиче средином 

Мађарске,од севера према југу. Дунав и остале реке праве велики број меандара (остао 

је и велики бројмртваја), око којих има и мочварних предела, веома богате биљним и 

животињским светом. Токови источног дела уливају се у Тису, главну притоку Дунава. 

Западним делом протичеРаба, десна притока Дунава, као и Драва која је погранична 

река између Хрватске иМађарске.39 

У остале хидрографске објекте Мађарске спадају језера. Једно је синоним 

Мађарске,а то је Балатон или Блатно језеро Настало је у тектонској потолини 

(постплеистоцене старости) која је временом испуњена водом. Налази се на 104 m 

апсолутне висине, мале дубине (највећа дубина износи само 11 m). Језеро је дугачко 77 

km, а ширина у најужем делу износи 1,5 km. Има и отоку Шио која је каналима 

повезана са Дунавом. Балатон спада у најзначајнија туристичка подручја Мађарске, те 

су Мађари уредили обале језера и све више га туристички валоризују.40 

                                                           
38https://www.weatheronline.co.uk 
39Белас М.,(2016.):Туристичка валоризација хидрографских мотива Мађарске, мастер рад, ПМФ, Ниш, 

стр. 12-13 
40Давидовић,Р.,(2004): Регионална географија Европе, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр 

70 

 

http://www.weatherbase.com/
https://www.weatheronline.co.uk/
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Извор:https://www.google.rs/search?q=balaton+lake&source 

 

7.1.5. Биљни и животињски свет 

 

Природна вегетација на територији Мађарске је готово потпуно измењена 

људском руком. Листопадне шуме су сачуване само на вишим планинским деловима 

на северу, западу и југу. Остала подручја су претворена у обрадиво тло. Типична степа 

очувана је у оквиру националног парка Хортобађ. С обзиром на умерену климу и 

претежно низијски (степски) карактер и животињски свет има средњоевропске степске 

карактеристике. Поред интересантне фауне која живи у површинском слоју земљишта 

(кртице, ровци, текунице, мишеви, пацови), овде се среће и велики број дивљачи (зец, 

лисица, срна, јелен, дивља свиња, јазавац) и птица (дивља патка, дивља гуска, јаребице, 

препелице, роде, чапље и друге мочварице), што је добра основа за развој ловног и 

фото-сафари туризма.  

Захваљујући лесу који чини основу за образовање плодне црнице и 

алувијалнимнаносима поред река, Мађарска има повољне услове за развијање 

напредне агрикултуре. Поред чернозема, који преовлађује, има доста засољеног 

земљишта. Под шумом је свега 13,5% површине земље.  

У Мађарској проценат заштићених природних подручја порастао је на 10,4% 

укупне површине земље. Данас Мађарска има 10 националних паркова, 37 заштићених 

предела, 162 очуване природне области и 1 споменик природе.41 

 

 

 

 

                                                           
41Белас М.,(2016.):Туристичка валоризација хидрографских мотива Мађарске, мастер рад, ПМФ, Ниш, 

стр.8-9 

Слика 14. и15. Балатон језеро 
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7.2. Друштвено-географске карактеристике Мађарске 

7.2.1. Становништво 

 

На површини од 90.530 km2 живи 9.680.712 становника. Налази се на 92. месту у 

свету по броју становника. Густина насељености износи 107 становника по km2. 

Просечна старост у Мађарској је 42,0 година.42 

Главни и највећи град Мађарске је Будимпешта, која је такође један од највећих 

градова Европске Уније. Будимпешта има око 1,74 милиона становника, у односу на 

њен врхунац од 2,1 милиона у 1989. години, због раста предграђа. Други највећи град 

је Дебрецин са око 204.124 становника. Процењује се да ће 2025. године у Мађарској 

живети 9.439.465, а 2050. године 8.278.700 становника. 

Данас, Мађари чине 84% популације, а затим Роми (3%), Немци (1%), Словаци 

(0,3%), Румуни (0,3%) и Хрвати (0,2%).  

Хришћанство је најчешћа религија у Мађарској, иако нема званичну религију. У 

Мађарској је у једном тренутку дом великог јеврејског становништва. Док су неки 

мађарски Јевреји побегли од холокауста, до 550.000 је депортовано у концентрационе 

логоре или убијено у земљи. Будимпешта и данас остаје центар јеврејског 

становништва Мађарске.43 

 

7.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Агтелек пећине налазе се у националном парку Агтелек у североисточној 

Мађарској, на граници са Словачком. Настао у плитким морима током тријаса 

пре више од 200 милиона година, на кречњачком земљишту које је склоно 

карстификацији. Постоји преко 260 пећина у парку као и рушевине цркве 

Харомхеги Пало и манастир код села Мартони. 

 

 Егар је познат посвом замку, термалним купатилима, историјским зградама и 

вину. Главне атракције су замак Егер и Минарет из XVII века. Постоје само три 

таква минарета у Мађарској. 

 

 Вишеград је међу најпопуларнијим и најпосећенијим дворац-градовима у 

земљи. Место је познато по летњој палати мађарског краља Матије Корвина и 

средњевековној цитадели. 

                                                           
42http://www.worldometers.info/world-population 
43http://worldpopulationreview.com/countries/ 
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 Холоко је мало место у руралном делу Мађарске. Увршћен је у УНЕСКО-ву 

светску културну баштину. Поседује неколико познатих туристичких атракција 

као што су Сеоски музеј, Поштански музеј, Музеј лутака итд.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44http://putovanjeokosveta.rs/destinacije_zemlje.php?k=127 
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V ПОЉСКА 

8.Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Пољској 

8.1.Физичко-географске карактеристике Пољске 

8.1.1. Географски положај 

 

Пољска је држава у Централној Европи. Укупна дужина државне границе 

износи 3.496 km. На западу се граничи са Немачком (467 km), на северу са Руском 

Федерацијом (210 km), а већи део границе чини Балтичко море (440 km) са главним 

лукама Гдањск и Шчећин. На југу планински ланци Судета и Карпата деле Пољску од 

Чешке (790 km) и Словачке (541 km). На истоку Пољска има границу са Литванијом 

(130 km), Белорусијом (416 km) и Украјином (529 km). Главни град је Варшава. У 

данашњим границама Пољска је створена после Другог светског рата када су у њен 

састав ушли Шљонск и Поморје. 

 

Слика 16. Географски положај Пољске 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=poljska+geografski+polozaj&tbm= 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=poljska+geografski+polozaj&tbm
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8.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

Рељеф данашње Пољске је формиран још у неогену. Током плеистоцена, у три 

маха, ритмички ове просторе захватила је глацијација. Највеће пространство 

глацијације ишло је до Карпата. Последња глацијација захватила је појас Поморја код 

данашњих обала Балтичког мора, где су најбоље и очувани глацијални трагови. 

Најмање трагова глацијације има на најјужнијим деловима Пољске. 45 

Пољска се састоји од северног, претежито низијског и јужног планинског дела. 

Низијски део обухвата приморје Балтичког мора, који према југу прелази у 

брежуљкаст морски крај Поморје, Мазурија и низију Средње Пољске. У правцу север – 

југ низија је уз границу са Немачком широка око 350 km, а у појасу Варшаве око 600 

km. Поморје и Мазурија су глацијална језерска подручја са моренским наслагама (100-

330 m) и динама.  Средња Пољска је прекривена плеистоценим наносима висине 50-

150 m. Кроз низију средње Пољске пружају се од југоистока према северозападу 

прадолине са језерима, мочварама и тресетиштима испод 300 m висине. Јужни 

планински део састоји се од старијег Карпатског предгорја (Гори Свиетокрзиские са 

врхом Лиса 619 m) и Судета (највиши врх Сњежка са 1.602 m) који су настали 

херцинским набирањем и млађег набраног горја (Татреса највишим врхом Риси 2.499 

m). 

Обала је слабо разуђена, ниска, равна, пешчана, са динама и лагунама, без 

природних лука, отворена према мору. Море дуж обале се ретко разлеђује. Највећи 

залив је Гдањски, на северозападу затворен према дугим пешчаним полуострвом 

Хелом. Остали већи заливи су Поморски и Шћећински.46 

 

8.1.3. Климтске карактеристике 

 

Клима Пољске је умерена са релативно хладним зимама и топлим летима, под 

утицајем влажних ваздушних маса са запада, хладних поларних маса из Скандинавије 

и Русије, као и топлих, субтропских са југа. 

Зиме су доста хладне са температуром далеко испод нуле, када реке заледе, а 

снег прекрива земљиште више месеци. Лета су топла са падавинама у облику 

пљускова, које доносе западни ветрови са Атлантика. Просечна температура ваздуха 

износи 6 до 8,5 ° С годишње, годишња количина падавина износи од 500 - 700 mm, од 

којих снег чини само 5-20%. 

Највећа осунчаност у лето се налази на балтичкој обали, а зими на Карпатима. У 

планинама, у било које доба године, клима зависи од висине. У Варшави, температуре 

се крећу од 20 до 25 ° Стоком летњих месеци, а до -5 ° С у зимским месецима. 

                                                           
45Рубић Р.,(1954): Географија свијета. Књига 2, Југоисточна и јужна Европа, Совјетски Савез, Азија: 

опћи дио, сељачка слога, Загреб, стр. 414 
46Плавша, Ј.,(2008): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, НовиСад, стр.309 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Sudeti
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У Пољској се према Кепеновој класификацији могу издвојити две различите 

климатске зоне; Јужни делови имају климу Cfb, топлу и влажну климу са 

температуром у најтоплијим месецомаиспод  22 ° С, и четири или више месеци изнад 

10 ° С. Планинска подручја на истоку и југоистоку имају Dfb климат ког одликује 

температуранајтоплијег  месеца испод 22 ° С.47 

 

Табела 6.  Средње годишње температуре ваздуха (°С) у Варшави 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (⁰С) 

-1 -1 2 7 13 16 17 17 13 8 2 - 8 

Извор: http://www.weatherbase.com/ 

 

8.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Већина река у Пољској извире на планинском југу земље теку према северу дуж 

тектонских линија, а затим ка западу прадолинама. Најзначајније међу њима су Одра и 

Висла. Оне имају посебан значај за развој привреде читаве Пољске. 

Национална река је Висла,са дужином од 1.090 km спада у најдуже реке источне 

Европе и њен слив обухвата 198.000 km². Речним системима је повезана пловним 

каналима.48Извире на југу Пољске, а улива се  у Балтичко море.Пловна је од Кракова  

до ушћа у дужини од 941 km и протиче кроз главни град Пољске, Варшаву. Главна 

десна притока јој је река Буг. Повезана је каналима са Одром и Вартом. 

Друга значајна река је Одра (погранична према Немачкој), са притокама Нисом 

и Вартом. Улива се код Шћећина у Балтичко море. Пловна је 717 km и један је од 

најпрометнијих водених путева у Европи. Преко своје највеће притоке Варте и 

Бидгошћког канала повезана је са Вислом, а каналом дугим 84 km и са Шпрејом и 

Берлином. Главним каналом је повезана са Горњошљонским угљеним басеном.49 

На северу Пољске налазе се бројна глацијална језера. Највећу језерску групу 

чине Мазурска језера на североистоку (највећа међу њима су језера Снјардви и 

                                                           
47https://www.weatheronline.co.uk/ 
48Ђурић В.,(1965): Економска регионална географија света III, Завод ѕа издавање уџбеника 

Социјалистичке Републике Србије, Београд, стр190  
49Давидовић,Р., (2004): Регионална географија Европе, Природно-математички факултет, Нови Сад, 

стр.60 

http://www.weatherbase.com/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://www.weatheronline.co.uk/
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Мамри), затим Поморска језера на северозападу (Лебско и Домбје). Глацијална језера у 

цирковима јављају се и на Карпатима.50 

 

8.1.5. Биљни и животињски свет 

 

Пољску карактериже велика разноврсност флоре и фауне, по којој је позната 

широм света. Од укупне површине земље на шуме отпада 27,7%. Најзаступљеније су 

четинарске шуме (87,1%), нарочито у северној и средњој Пољској. Листопадне и 

мешовите шуме налазе се на обронцима Карпата, Бескида и Крконоша. У источном 

пограничном делу Пољске има подручја која по вегетацијским карактеристикама 

припадају степама, мада су оне данас махом претворене у обрадиве површине. 

Поред великог богатства у рибљем фонду, значајну туристичку вредност има и 

фауна мочварних површина (инсекти, водоземци, аутохтоне птице идр.), па се на 

неким од ових простора организује и фото сафари. Пољска значајно улаже и у лов као 

део туристичке привреде (укупна површина ловишта износи 25.000 km²). Најчешће се 

лове јелени, срне, медведи али и лисице, вукови, препелице, јеребице и друго. Међу 

највеће европске ловне атракције спада лов на бизоне у близини границе са 

Белорусијом.51 

Од укупно 249.042 ha свих националних паркова, 61% је под шумом. 

Национални парк Бјеловешка налази се у северозападном делу Пољске. Шуме 

прекривају 92% парка. Познат је по станишту европског бизона и служи заштити те 

готово изумрле врсте.52 

 

8.2. Друштвено-географске карактеристике Пољске 

8.2.1. Становништво 

 

 Пољска има 38.087.614становника, са густином насељености од 121,87 

становника/km². Становништво Пољске је најгушће насељено на југу, а најређе на 

северозападу и североистоку земље. Просечна старост Пољака износи 40,1 годину. 

Највећи град је Варшава са 1.702.139. Процењује се да ће 2025. године у Пољској да 

живи37.373.183, а 2050. године 32.390.037 становника, што је скоро 1.000.000 мање 

него данас.53 

                                                           
50Давидовић, Р., (2000):Регионална географија – књига II, Природно-математички факултет, Нови Сад, 

стр. 285 
51Плавша, Ј., (2008):Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр.310 
52Видаковић П. (1997): Национални паркови у свијету: природа-култура-туризам,Фонд за стипендирање 

младих за заштиту природе и туризма, Загреб, стр 318 
53http://worldpopulationreview.com/countries/ 

http://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-density
http://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-density
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Пољску је некада сачињавао велики број народа, култура и вера. Други светски 

рат и територијални помак на запад хомогенизовали су становништво. Данас Пољаци 

чине 97,1% становника, а главне мањине су Немци, Украјинци и Белоруси. 

Службени језик је пољски. Становници су углавном римокатолици (95,7%, по 

попису из 2011. године), православци (1,3%), протестанти, муслимани идр.54 

 

8.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Гдањск (Gdńsk) има око 500.000 становника и лежи на обали Балтичког мора. 

Стари град је најлепши део Гдањска, који са дрвеним, високим трговачким 

кућама подсећа на Холандију. Златна капија је међу највећим атракцијама 

Гдањска. Подигнута је почетком XVII века, на месту некадашње готске капије из 

XIII века. Базилика Мариацка је највећа црква на свету, са базиликом од преко 

100 m, а унутра може да стане око 25.000 људи. Темељи цркве су постављени 

средином XIVвека. Музеј у Гдањску поседује Мемлингов триптих „Страшни 

суд”. 

 

 Торун се налази у северној Пољској, на реци Висли. Један је од најстаријих 

градова Пољске и познат као родно место астронома Николе Коперника. Овај 

градић налази се на листи УНЕСКО-ве светске баштине. 

 

 

 Аушвиц је најозлоглашенији 

немачки логор из Другог 

светског рата. Налази се на у 

јужној Пољској, 50 km западно 

од Кракова и 286 km 

од Варшаве. Велики простор у 

музеју посвећен је експериментима 

др Менгеле, који је изводио 

најмонстуознија дела над људима. 

У застакљеним просторијам чува се 

неколико тона људске косе које је 

продавана текстилној индустрији 

у Немачкој. 

 

 Велика Мазуријска језера налазе се у северном делу Пољске. Ова језера 

представљају остатке леденог доба. Постоји преко 4.000 језера у целој области, 

повезана рекама и каналима, која чине сложен систем пловних путева. 

 

                                                           
54http://www.enciklopedija.hr 

Слика 17. Аушвиц 

Извор:https://sh.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(ko

ncentracioni_logor) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 Закопане је најпознатији скијашки и зимски центар Пољске. Смештен је испод 

врхова планине Вискоке Татре, на 900 m надморске висине. Садржи 53 скијашке 

стазе укупне дужине 45 km, преко 50 km стаза за ски трчање, три скијашке 

скакаонице, 50 ски лифтова и парк за сноуборд.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55http://putovanjeokosveta.rs/destinacije_zemlja_detalji.php?&k=127&z=285 
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VI ЛИТВАНИЈА 

9. Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Литванији 

9.1. Физичко-географске карактеристике Литваније 

9.1.1. Географски положај 

 

Литванија или Литванска, јавља се и назив Литавска, као и само кретко Литва је 

најјужнија прибалтичка држава и најмање је приморска држава у односу на друге две 

(Латвију и Естонију). На Балтичко море излази у уском појасу. На северу се граничи са 

Летонијом, на југоистоку са Белорусијом, на југу са Пољском, а на југозападу са 

Русијом.Главни град Литваније је Вилњус.56 

 

Слика 18. Географски положај Литваније 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=estonija+geografska+karta&tbm 

 

9.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

Литванија је углавном низијска земља. Рељеф Литваније је настао као 

последица глацијације током последњег леденог доба које се окончало пре око 23.000 

година и карактеришу га блага узвишења (фосилни моренски бедеми) између којих су 

смештене плодне и ниске равнице. Највише равница има на северу земље, уз границу 

                                                           
56Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Природно-математички факултет, Нови 

Сад,стр. 571 

 

https://www.google.rs/search?q=estonija+geografska+karta&tbm
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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са Летонијом и на југу уз реку Њемен. На северозападу налазе се побрђа, изграђена од 

црвених пешчара (Жемаитска са висином до 234 m).  Даље на истоку и југу, надморска 

висина расте и то је највиши део земље (Балтичка греда) са највишим врхомЈуозапине 

(292 m).57 

 

9.1.3. Климатске карактеристике 

 

Клима Литваније може се описати као типична европска континентална клима, 

коју одлукују топла, сува лета и прилично хладне зиме. Јануар је најхладнији месец са 

дневним температурама обично око -5 ° С, али у неким случајевима зимски месеци 

могу бити прилично хладнији са температурама далеко испод нуле, око -20 ° С. Могуће 

су и снежне падавине, па чак и снежне олује које трају по неколико дана. Време је 

често влажно због близине Балтичког мора. 

Лети дневне температуре се крећу између 20и 25°С, али понекад достижу и 

температуру од 30 °С или више. Јул је најтоплији месец са просечном температуром од 

18 °С. Годишња количина падавина износи око 400-600 mm. 

Доминантни тип климе у Литванији према Кепеновој климатској класификацији 

је Сfb, односно умерено топли и влажни климат са топлим летима. Просечна 

температура најтоплијег месеца нижа је од 22 °, а четири и више месеци температуре 

су више од 10 °.58 

 

Табела 7. Средње годишње температуре ваздуха (°С) у Вилњусу 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (⁰С) 

-5 -4 -1 5 12 16 17 16 12 6 1 -3 6 

Извор: http://www.weatherbase.com/ 

 

 

 

 

 

                                                           
57Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд, стр.91 
58https://www.weatheronline.co.uk 

http://www.weatherbase.com/
https://www.weatheronline.co.uk/
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9.1.4. Хидрографија 

 

Литванија је препознатљива по бројним рекама и језерима. Земља има 758 река 

које су дуже од 10 km. Међутим, само 600 km река у држави су пловне. Њеман је 

најдужа река (око 475 km у Литванији, укупна дужина 936 km), улази у земљу из 

Белорусије на југу и улива се у Балтичко море. Формира границу са руским 

Калининградом дуж доњег тока.59 

Река Њеман је највећа река у Литванији и 14. у Европи. Представља 

природнуграницу између Руске Федерације и Литваније. Сматра се једним од 

најчистијих водотока у Литванији. Разлог за то је мала густина насељености и одсуство 

индустријских предузећа дуж обале и сливова.60 

Друге значајне реке укључују Нерис (510 km), Вента (346 km) и Шешуптхе(298 

km). 

Као и северни сусед, Латвија, Литванија има много мочвара. Међутим, већина 

изворних мочвара у земљи је исушена за пољопривреду. Преостале се налазе углавном 

на северу и западу државе. 

Литванија има 2.833 језера од којих се највећи број налази у источној 

Литванији. Језеро Друксиаи је највеће језеро са површином од око 44,5 km2. Најдубље  

је језеро Таурагнас, са дубином од око 61 m.61 

 

9.1.5. Биљни и животињски свет 

 

 

 Литванска вегетација се сврстава у три одвојена подручја. У приморским 

пределима превладавају борове шуме. У брдовитом источном делу земље су шуме 

смреке, док у централном делу преовладавају храстове шуме са брезовим састојинама. 

Борова шума преовладава на југу земље. Око једне трећине земље је пошумљено, а око 

једне петине покривају ливаде. Мочваре заузимају само мали проценат укупног 

земљишта. 

Животињски свет је веома разноврстан и обухвата бројне врсте сисара. Чести су 

вукови, лисице, видре, дивље свиње и многи глодари. Литванији је такође позната по 

стотинама врста птица, укључујући патке, гуске, лабудове, чапље, јастребе, па чак и 

повремени белоглави орао.62 

Упркос рељефној једноличности, Литванија има 5 националних паркова, 

највише међу балтичким земљама. Најпознатији је национални парк Аукштаитија у 

југоисточном делу државе и обухвата више од 30.000 ha планинских ланаца, речних 

                                                           
59https://www.nationsencyclopedia.com 
60http://obrechye.ru/ 
61https://www.nationsencyclopedia.com 
62https://www.britannica.com/place/Lithuania 



50 
 

долина, шума и језера. Шуме прекривају 2/3 парка, око 30 km. Језера заузимају 1/6 

простора па га често називају и парком језера.63 

 

9.2. Друштвено-географске карактеристике Литваније 

9.2.1. Становништво 

 

Литванија има 2.872.836 становника, што је позиционира на 138. месту у свету 

поброју становника.Занимљиво је да ниједна друга етничка група од неолитског 

периода никад није заменила или потиснула аутохтоне становнике Литваније. То значи 

да су данашњи Литванци углавном исти генетски састав својих предака. Литванија има 

прилично хомогену популацију без очигледних генетских разлика између подгрупа 

етничких група. Анализа ДНК спроведена у 2004. години утврдила је да су Литванци 

најближи Финцима, Естонцима и Летонцима. 

 Литваниска популација је тренутно у паду, губи око 1,5% њеног становништва 

годишње. Највећи број емигрира у богатије западноевропске земље, посебно у 

Уједињено Краљевство. Процењује се да ће 2025. године имати 2.788.010, а 2050. 

године 2.406.723 становника.Упркос паду у броју становништва, Литва има једну од 

најбрже растућих економија у Европској унији. 

 Пољаци су углавном сконцентрисани у југоисточној Литванији, док су Руси 

углавном у Вилњусу и Клаипеди. У Литванији има око 3.000 Рома, као и мала 

заједница Татара.64 

Литванија је била последња паганска земља у Европи, прихватајући 

римокатолизам у касном XIV веку. Преко 70% становника припада Римокатоличкој 

цркви. Око 4% становника су верници Руске православне цркве (углавном 

етнички Руси). 

Службени језик Литваније је литвански. Руски, пољски, белоруски, украјински 

и други језици говоре се у већим градовима.65 

 

 

 

 

                                                           
63Видаковић П., (1997): Национални паркови у свијету: природа-култура-туризам,Фонд за стопендирање 

младих за заштиту природе и туризма, Загреб, стр. 273 
64http://worldpopulationreview.com/countries/ 
65https://www.britannica.com 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://worldpopulationreview.com/countries/
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9.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Стари град Вилњус је најпознатији по својим заштићеним историјским и 

културним знаменитостима. Од 1994. године, град је уврштен на листу 

УНЕСКО-ве светске баштине. Универзитет Вилњус је један од најсложенијих 

архитектонских комплекса у градском подручју. Трг испред катедрале и трг 

испред градске већнице су централни тргови у Старом граду. 

 

 Куронијска превлака је 98 km дуга, уска, пешчана превлака, која се простире од 

Самбијског полуострва на југу до града Клаипеде, од којег је најсевернија тачка 

превлаке одвојена мореузом. Формирана је пре око 5.000 година. Према 

балтској митологији, Куронијску превлаку створила је снажна девојка Неринга, 

која се играла дуж морске обале. Туризам је процветао након распада 

Совјетског Савеза. Данас је Куронијска превлака дом највишој покретној 

пешчаној дини у Европи. Просечна висина је 35 m, али негде може достићи и до 

60 m. Литванији припада северних 52 km, а остатак припада Русији. Превлака је 

под заштитом УНЕСКО-а од 2000. године. 

 

 Кернаве је средњевековна престоница Литваније, у близини реке Нерис, поред 

историјске области Пилиакалниаија. Налази се 35 km од Вилњуса. Током 

Литванског грађанског рата становништво је било присиљено да напусти град, 

јер су Тевтонски витезови током инвазије уништили већи део града. Временом 

је град био прекриван слојем земље, што је утицало на очување важних 

споменика и обележја града. Археолози Кернаве називају „Литванском Тројом”.  

 

 Национални парк Аукштаитија је најстарији национални парк у Литванији. 

Готово 70 % парка је прекривено шумом. Више од 80 % је борова шума, а нека 

стабла стара су више од 200 година. Парк има 126 језера, од којих је највеће 

језеро Кретуонас. Брдо Ладакалнис је једна од најпопуларнијих локација а у 

парку, одакле се виде бројна језера. 

 

 Брдо крстова (Kryžiukalnas)се сматра светим местом. Брда су прекривена 

великим бројем крстова, за чији се тачан број не зна, али се процењује да их има 

око 100.000. Брдо крстова служило је као место где су се Литванци молили за 

мир и своју земљу. Папа Јован Павле II посетио је ово место 1993. године и 

прогласио га за место наде, мира и љубави.  

 

 Тракајски замак налази се на омањем острву језера Галве, а његова изградња 

почела је у XIV веку. Замак је био једно од главних средишта Великог 

Војводства Литваније. Данас је реновиран, али његов стил и изглед из XIV века 

још увек су очувани.  
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 Црква Свете Ане је римокатоличка црква и ремек-дело у касном готсом стилу, 

подигнита 1394. године. Тада је била изграђена од дрвета, али је дрвена 

конструкција 1500. године замењена циглама.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66http://putovanjeokosveta.rs/destinacije_zemlja_detalji.php?&k=127&z=433 
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VII ЛЕТОНИЈА 

10. Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Летонији 

10.1. Физичко-географске карактеристике Летоније 

10.1.1.Географски положај 

 

Летонија има повољан географски положај; смештена између остале две 

балтичке државе представља укрштање путева између југа и севера, од Балтика према 

истоку. На западу, Летонија излази на Балтичко море, веома важно 

за привреду државе. Обале су слабо разуђене. На северозападу се налази Ришки залив, 

назван по главном граду државе. 

Укупна дужина границе Летоније је 1.866 km. Укупна дужина копнене границе 

износи 1.388 km, од чега се 343 kmдели са Естонијом на северу, 276 km са Руском 

Федерацијом на истоку, 161 km са Белорусијом на југоистоку и 588 km са Литванијом 

на југу. Укупна дужина поморске границе је 498 km која се дели са Естонијом, 

Шведском и Литванијом.67 

Слика 19. Географски положај Летоније 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=estonija+geografska+karta&source 

 

 

 

 

 

                                                           
67https://web.archive.org/web/20120707040112/http://www.csb.gov.lv/en/geographical-position-republic-latvia 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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10.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

Летонија лежи у западном делу Источноевропске низије. Око 57% територије 

ниже је од 100 m, а само 2,5% се издиже изнад 200 m надморске висине. Рељеф је 

углавном обликован плеистоценом глацијацијом. Уз саму обалу Балтичког мора, пружа 

се низија ширине од 2 km до 50 km. У средишњем делу земље, између Ришког залива и 

границе са Литвом, протеже се плодна Средњолатвијска равница са низијом Земгале. 

Западно од равнице је узвишење Курса коју река Вента дели на западни (висина до 184 

m) и источни део (висине до 143 m). Обала Балтичког мора с Ришким заливом је ниска, 

пешчана и слабо разуђена, док је јужно од Вентспилса местимично стрма. 

 

10.1.3. Климтске карактеристике 

 

Клима Летоније је умерено-континентална, под утицајем топлих ваздушних 

маса са Атлантика које ублажавају климу, нарочито приобалног дела земље. Средња 

јануарска температура ваздуха креће се од -2,6 °С на западу, до -6,6 °С на истоку. 

Средња јулска температура креће се од 16,8 °С до 17,6 °С. Годишња количина 

падавина износи од 550 до 600 mm у приобаљу и у низијама, а од 700 до 800 mm на 

узвишењима. Летонија има само од 30 до 40 сунчаних дана годишње. 

 

Табела 8. Средње годишње температуре ваздуха (°С) у Риги 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (°С) 

-3 -3 - 5 11 15 17 16 12 7 2 -1 6 

Извор:http://www.weatherbase.com/ 

 

 

10.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

 

Летонија има развијену речну мрежу. Све реке припадају сливу Балтичког мора. 

Најзначајније су Западна Двина (357 km у Летонији), Гауја (452 km, најдубља у земљи), 

Лиелупе и Вента. Највећи водостај река је у пролеће због отапања снега са планина, а 

најнижи зими. У зимском делу године реке често замрзавају и због тога је саобраћај 

који се одвија по њима отежан. На територији Летоније има око 3.000 глацијалних 

језера: највеће је језеро Лубанс, а најдубље Дриџис (65,1 m). Нaјвише их је на 

југоистоку земље (oкo 40%) и у приобалној низији.68 

                                                           
68http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35590 

http://www.weatherbase.com/
http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35590


55 
 

Западна Двина или Даугава река је у северном делу источне Европе и њен басен 

обухвата подручја три земље: Русије, Белорусије и Летоније. Извориште јој је на 

Валдајској гори, а ушће у Балтичком мору, код Риге. Западна Двина је најважнија река 

за пловидбу. Преко притоке Ула и Березинског канала спојена је са сливом Дњепра.69 

Језеро Лубанс је највеће језеро у Летонији, са површином од 65 km² и просечном 

дубином од око 2 m. Налази се на надморској висини од 90-93 m. Смештено је на 

истоку земље у покрајни Латгале. Због честог плављења околних подручја, 1985. 

године изграђено је неколико брана, па уместо некадашњих десетак, данас се у језеро 

улива само једна река Западна Двина. Данас је језеро познато по богатству рибе, 

нарочито пастрмке. 

Језеро Дриџис је најдубље језеро Латвије (63,1 m). Као и језеро Лубанс, 

смештено је у покрајни Латгала. Област представља заштићено природно подручје. На 

самом језеру налази се  девет острва.70 

 

10.1.5. Биљни и животињски свет 

 

Летонија је на петом месту по шумама у Европској унији, након Шведске, 

Финске, Естоније и Словеније. Шуме чине 3.497.000 ha или 56% укупне површине 

земљишта. 

Више од 200 врста дрвета и грмља налази се у шумама Летоније. Постоје и око 

300 врста лишаја, 298 врста маховина и 650 врста васкуларних биљака пронађених у 

шумама Летоније. 

У Латвији је регистровано око 30.000 врста флоре и фауне. Најзаступљеније 

врсте дивљих животиња у Латвији су јелен, дивља свиња, рис, медвед, лисица и 

вукови.  

Од 353 дивљих врста птица, више од сто се може наћи у шумама. Ретке и 

заштићене врсте птица су: голубови, црна рода,црни орао, тенгмалмова сова, уралска 

сова и др. 

Неколико природних резервата штите угрожене животињске врсте. У резервату 

природе Папе, где су поново увезени европски бизони, дивљи коњи као и примерци 

лоса, јелена и вука.71 

 

 

                                                           
69Давидовић,Р., (2004): Регионална географија Европе, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 

59 
70http://proleksis.lzmk.hr/58390/ 
71https://ypef.weebly.com/fauna--flora 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://proleksis.lzmk.hr/58390/
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10.2. Друштвено-географске карактеристике Летоније 

10.2.1. Становништво 

 

Летонија има 1.924.676 становника и налази се на 150. месту у свету. Убраја се у 

најређе насељене државе Европе са густином насељености од 31 стан/km2. 

Становништво је неравномерно распоређено, највише је насељена плодна 

Средњолатвијска низија, нарочито око градова Рига, Јелгава и Јурмала, где на 6 % 

територије живи око 45 % становника. Најређе је насељено балтичко приобаље на 

крајњем западу земље. Просечна старост становништва уЛетонији износи  42,8 година. 

Процењује се да ће 2025. године у Летонији живети 1.812.682, а 2050. године 

1.517.200 становника, што је за 407.476 становника мање него данас. 

Најбројније становништво Летоније чине Летонци око 60% и Руси који чине око 

четвртину укупног становништва.Постоје мале групе Белорусаца, Украјинаца, Пољака, 

Литванаца и других. Службени језик Латвије је латвијски; међутим, скоро једна 

трећина становништва говори руски језик. 

Због присутности Немаца током историје, Летонци се верски изјашњавају као 

протестанти (по учењу Мартина Лутера), односно католици.72 

 

10.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Днугавпилс је други највећи град Летоније, смештен на обали Западне Двине. У 

граду се може видети Јако утврђење из 1810. године и православна црква Св. 

Бориса и Глеба. 

 

 Гауја је највећи национални парк у Летонији, са површином од 920 km². 

Смештен је на истоименој реци, која протиче кроз црвене пешчаре, са 

многобројним језерима и барама. У градовима Сигулдију и Тураидију налазе се 

замкови немачког витешког реда. 

 

 Рига је главни град и најважнији привредни и културни центар Летоније. У 

прошлости је био важан ханзеатски град, који је упркос разарању у Другом 

светском рату сачувао велики део старог градског језгра са уским улицама и 

многобројним грађевинама из периода од XII до XIX века. На језеру Југли 

налази се етнографски музеј на отвореном. 

 

 

 

                                                           
72http://worldpopulationreview.com/countries/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
http://worldpopulationreview.com/countries/
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Слика 20. Рига 

 
Извор:http://www.eycc2018.eu/welcome-to-european-chess-championship-2018/ 

 

 Кулдига је град у унутрашњости Курландије, на левој обали реке Венте. За 

развој туризма у овом граду значајна је градска већница из XVII века, цркве 

Св.Тројства из 1640. и Св. Катарине из 1655. године. На самој реци Венти 

налази се водопад широк 275 mи висок 2m.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд, стр 88 

http://www.eycc2018.eu/welcome-to-european-chess-championship-2018/
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VIII ЕСТОНИЈА 

11. Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Естонији 

11.1. Физичко-географске карактеристике Естоније 

11.1.1. Географски положај 

 

Естонија  је држава северне Европе, смештена између  Балтичког мора на северу 

и западу, између Ришког и Финског залива. На југу се граничи са Летонијом у дужини 

од 339 km, док је на истоку граница са Руском Федерацијом (294 km). Са површином од 

45.227 km² територијално је најмања међу земљама које излазе на обале Балтичког 

мора. Поред континенталног дела Естонији припада и преко 2.200 острва у акваторији 

Балтичког мора, а највећа међу њима су  Сарема (2.671 km²), Хијума (989 km²) 

и Муху (198 km²). Укупна дужина естонске обале, укључујући и обале балтичких 

острва је 2.551 km, док дужина копнених граница, на југу и истоку износи 657 km. 

Главни град Естоније је Талин.74 

 

Слика 21. Географски положај Естоније 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=estonija+geografska+karta&source 

 

 

                                                           
74http://www.enciklopedija.hr 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%83
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11.1.2. Геоморфлошке каратеристике 

 

Естонија је низијска земља, испресецана речним долинама. У рељефу 

доминирају глацијални наноси, са благим депресијама између морена. Естонији 

припадају бројна острва у Балтичком мору, а највећа су: Сарема, Муху, Хијума, 

Вормси и Кихну.75 

Просечна надморска висина је око 50 m и постепено расте од обале Балтичког 

мора ка унутрашњости. Највиша тачка је брдо Сур Мунамаги на крајњем југоистоку, 

на побрђу Ханја (318 m надморске висине). 

Побрђа се простиру углавном кроз централне, јужне и југоисточне делове 

земље, а њихове основе су углавном на надморским висинама од 75 до 100 m. Побрђа 

су обично рашчлањена речним токовима.76 

На северу земље простире се уска Северноестонска приобална равница, 

смештена између вода Финског залива и Балтика. Ширина овог подручја варира од 

неколико метара до двадесетак километара, и на том делу обале налазе се бројна мања 

полуострва, заливи и острва. Уз северне и западне обале Чудско-псковског језера, 

такође се налазе ниске и мочварне равнице, а исти карактер има и депресија уз језеро 

Вирцјарв (Вирцјарвска низија, у јужном делу земље). Уз северну обалу Чудског језера 

је низија Алутагусе, док је западно Пејпска приобална низија.Надморска висина је ту 

испод 50 m, а терен је често плављен. Низије заузимају око половине естонске 

територије, а најпространије се налазе у северозападним и западним деловима земље. 

Највеће низијско подручје је Западноестонска низијакоја представља ниско и 

замочварено подручје са ког се местимично издижу кречњачка узвишења висине до 20 

m. 

 

11.1.3. Климатске карактеристике 

 

У климатском погледу, Естонија је смештена у прелазној зони између благе 

океанске и оштрије континенталне климе. Велики утицај на климу имају влажне 

ваздушне масе које долазе са Атлантика и продиру у унутрашњост преко Балтичког 

мора. Због тога подручја уз обалу и острва у току зиме имају знатно блажу климу, а 

идући ка унутрашњости клима постаје све оштрија. Просечне јануарске температуре се 

крећу у западном делу земље од –2 до –4ºC, док се у истом периоду у унутрашњости 

температуре крећу од –6 до –7ºC.Температуре током лета су приближне у целој земљи 

и крећу се у просеку између 16,0ºC и 17,4ºC. Просечне температуре ваздуха на 

годишњем нивоу крећу се од 4,3ºC до 6,5ºC. Просечна годишња количина падавина 

креће се од 550 до 800mm, а највише падавина се излучи у унутрашњим деловима 

земље. 

                                                           
75Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд, стр.40 
76http://www.estonica.org/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%98%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.estonica.org/
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Током зимских месеци ледени покривач се формира дуж обала, обично крајем 

октобра -почетком новембра и задржава се до краја априла. Максималне температуре 

морске воде у летњим месецима крећу се од 16° до 17 °C на улазу у Фински залив, па 

до 18° и 19 °C у ивичним деловима мора. 

 

Табела 9. Средње годишње температуре ваздуха (°C) у Талину 

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

Средње 

годишње 

температуре 

ваздуха (⁰С) 

-

3,8 
-4,6 -1,3 3,8 9,8 14,3 16,6 15,6 10,7 6,1 1,1 -2,1 5,5 

Извор:http://www.weatherbase.com/ 

 

11.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Једна од основних одлика Естоније је веома разноврсна хидрографска мрежа на 

чији настанак су деловали климатски фактори и рељеф. Цела територија Естонија 

одводњава се ка балтичком басену преко 4 сливна подручја: 

 сливно подручје језера Пејпси и реке Нарве (38 %); 

 сливно подручје Финског залива (уз изузетак реке Нарве (21%); 

 сливно подручје Ришког залива (32%) и 

 басен Западноестонских острва (9% територије). 

 

Заједничка одлика свих река Естоније је кратак ток и низак ниво воде (изузев у 

пролеће када се топи снег и током влажнијих лета када су поплаве редовна појава). 

Свега 10 река има дужину тока изнад 100 km, а већина њих тече у смеру језера 

Пејпси.77 

По дужини се истиче и река Пјарну, која се улива у Ришки залив. Естонија има 

велики број глацијалних језера, формираних задржавањем воде у депресијама између 

плеистоцених морена. Од око 1.400 језера величином се издваја језеро Пејпус (Чудско 

језеро) које Естонија дели са Русијом, Виртсјарва и Нарва. Ова језера су међусобно 

повезана реком Нарвом која се улива у Фински залив. Под плитким језерима, 

мочварама и тресетиштима је чак  22% територије Естоније.78 

На територији Естоније данас постоји око 150 вештачких језера која су настала 

преграђивањем речних корита или наливањем природних депресија у земљи. Највеће 

                                                           
77http://www.estonica.org/ 
78Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд, стр.40 

http://www.weatherbase.com/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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вештачко језеро је Нарвско језеро на реци Нарви које Естонија дели са Русијом. Од 

укупно 200 km² његове површине на тлу Естоније се налази 40 km². 

Естонија је позната по бројним изворима, а према званичним подацима 

регистровано је њих око 5.000. Неки од најлепших и водом најиздашнијих извора 

су Росна Алику, Есна, Пранди, Варангу и Симуна. 

 

11.1.5. Биљни и животињски свет 

 

Естонија се налази у северном делу зоне мешовитих шума умерених подручја, а 

под шумама је готову половина територије. У шумском комплексу доминира храст 

лужњак, смрча, јасен, брест, бреза, јасика, бор, а у мочварама црна јова. Бројне шуме 

су искрче под утицајем људске активности и данас се на тим просторима налазе 

ливаде. 

Животињско царство чине 64 врсте сисара, 329 врста птица, 65 врста риба, 11 

врста водоземаца, 5 врста гмизаваца и чак око 15.000 врста инсеката. Међу копненим 

сисарима издвајају се мрки медвед, вукови и рисови, а некада јако раширена и бројна 

врста европсксе видре готово је изумрла на овом простору. Вештачким путем су 

насељени ракун, америчка видрица и ондатра. 

Од укупно 329 врста птица, њих 206 је стално насељено на овом подручју, док 

38 врста чине арктичке птице селице. Популација птица мочварица се значајно 

смањује, док је у порасту број галебова и коморана. 

Укупно је под заштитом чак 18,1 % од укупне државне територије. Национали 

паркови Естоније се налазе под строгом заштитом државе и у њима је забрањена свака 

активност која може довести до уништења биљног и животињског света. Највећи 

национали парк је Лахема са површином од 720 km2.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79http://www.estonica.org/ 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://www.estonica.org/
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11.2. Друштвено-географске карактеристике Естоније 

11.2.1. Становништво 

 

Естонија има 1,31 милиона становникаи спада у веома ретко насељене државе 

са 29 стан/ km2, што је сврстава на 181. место у свету. Талин је највећи и главни град са 

скоро 395.000 људи. Већи градови су још и Тарту (97.000 становника), Нарва, Кохтла-

Јарве и Пјарну. 

Основу популације чине Естонци који припадају угро-финској групи народа. 

Становништво чини 69% Естонаца, 25% Руса, 2% Украјинаца, 1% Белоруса, 0,8% 

Финаца и 1,6% осталих. Пре Другог светског рата, етнички Естонци чинили су 88% 

укупног становништва, при чему су највеће мањинске групе били Немци, Руси, 

Швеђани, Јевреји, Латвијанци, Пољачи, Финци и Ингријци.  

Данас је Естонија етнички хетерогена земља, са једним жупанијом која има 99% 

Естонаца. Становништво у 13 од 15 округа у земљи чини више од 80%етничких 

Естонаца. 

 Раст становништва Естоније стагнира и очекује се да настави пад. Данас има 

око 1,31 милиона становника, али се очекује да се смањи на 1,1 милиона до 2030. и 

860.000 до 2060. године. Естонија је недавно рангирана као 23. држава у свету по паду 

броја становника па се очекује да 2050. године  има 1,22 милиона, што је пад више од 

8%.80 

Већину становништва чине Естонци (69,7%), Руси (25,2%), Украјинци (1,7%), 

Белоруси (1,0%), Финци (0,6%) и остали (1,8%). 

Највећи проценат становништва чине протестанти-евенгелици (лутерани 

14,8%), православци (13,9%), међу нерелигиозним особама њих 31,8% се изјаснило 

као агностици,  атеисти (6,7%) идр. 

Једини званичан језик на територији целе земље је естонски и доста је 

сличан финском и лапонском језику.81 

 

11.2.2. Природне и културне знаменитости 

 

 Кали је слупина мањих језера на острву Сареми, насталих у удубљењима које је 

направио метеорит у VIII веку пре нове ере. 

 

 Куресаре је град на острву Сареми, са старим градским језгром и тврђавом 

немачког витешког реда из XIV века. 

                                                           
80http://worldpopulationreview.com/countries/ 
81http://www.enciklopedija.hr 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://worldpopulationreview.com/countries/
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 Лахема је највећи национални парк основан 1971. године н аобали Финског 

залива источно од Талина. Структура парка укључује шумске пределе, многе 

сликовите увале, крашке пејзаже, старе области пољопривреде, мочваре и 

водопаде. 

 

 Сома је национални парк северозападно од Виљандија, са површином од 367 

km2. Обухвата бројна тресетишта, мочварне травњаке и шуме са богатим 

биљним и животињским светом који су стављени под заштитом државе.82 

 

 Раквере је град на северу Естоније, на само 20 km од Финског залива. 

Најатрактивније масто за туристе је замак Раквере, који су узградили Данци од 

камена у XIV веку. Познат је по статуи дивљег говеда Тарвас, која се налази у 

близини замка, а подигнута је за седамстогогишњицу постојања града. 

 

 

Слика 22. Замак Раквере 

 
Извор: http://www.wikiwand.com/sr 

 

 Палата Кадриорг је барокна палата у главном граду Естоније, коју је саградио 

руски цар Петар Велилки за супругу Катарину I, 1718. године. Поред саме 

палате и уређене баште, туристе привлачи и инострана уметничка збирка 

Уметничког музеја Естоније. У овом музеју је изложено на стотине слика из 

периода од XVI-XX века западних и руских уметника.83 

 

 

 

                                                           
82Натек K., Натек M., (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд, стр. 42 
83http://putovanjeokosveta.rs 
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XIX КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У 

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
 

 Европски туризам има дугу традицију и он се развија више од две стотине 

година, а у свом развоју прошао је неколико фаза. Прва фаза трајала је од почетка 70–

их година XVIII века, до почетка 60–их година XX века. Друга фаза трајала је од 60–их 

до краја 80–их година XX века и у том периоду дошло је до знатног развоја туризма, па 

се зато та фаза назива и фаза масовног туризма. И трећа фаза траје од 90–их година XX 

века до данас и њу карактерише индивидуални туризам. Током последњих шест 

деценија туристички сектор према подацима Светске туристичке организације (WTO), 

бележи константну експанзију и упркос кризним периодима и догађајима. Европска 

унија као туристички регион заузима прво место као најпосећенији регион у свету, а 

истовремено њене чланице представљају највеће генераторе туристичке тражње у 

свету. 

 Потребе и захтеви становника појединих земаља Европе, у свакој од ових фаза, 

били су различити, а пратили су динамику и темпо политичког, економског и 

културног развоја појединих земаља. Кризе у политици и привреди појединих земаља 

утицале су и на кризе у туризму. Кризе су биле најјаче за време првог и другог 

светског рата, економске рецесије, и политичке кризе. Почетак европских интеграција, 

интензивира развој европске привреде и туризма, па је данас туризам, једна од водећих 

привредних делатности Европе.  

 Процес стварања јединственог европског тржишта, праћен либеризацијом, 

утицао је на развој производних и услужних делатности. Елиминисање царинских и 

других баријера од великог је значаја за развој туризма у ЕУ. Туризму се на подручју 

ЕУ посвећује посебна пажња кроз дефинисање појединих мера и инструмената 

економске и развојне политике које треба да омогуће његов динамичан, али и 

равномернији развој.84 

 Европска унија је резултат процеса интеграције и сарадње између шест држава, 

која је почела 1951. године. То су биле: Француска, Италија, Немачка, Белгија, 

Холандија и Луксембург. Данас, Европска унија има 28 чланица. Остале земље 

чланице Европске уније су: Данска, Ирска, Велика Британија, Грчка, Шпанија, 

Португалија, Аустрија, Финска, Шведска, Чешка, Словачка, Словенија, Мађарска, 

Естонија, Кипар, Летонија, Литванија, Малта, Пољска, Румунија, Бугарска и 

Хрватска.85 

У Европској унији туристички сектор у ужем смислу(традиционални 

пружатељи услуга путовања и туристичких услуга) обухвата 1,8 милиона малих и 

средњих (MSP) предузећа. Допринос туризма БДП-у је 5%,а запошљава 5,2% активног 

становништва (што је око 9,7 милиона особа). Ако се узму у обзир и други сектори на 

                                                           
84Стефановић, В., Глигоријевић, Ж. (2016): Економика туризма, Природно математички факултет, Ниш, 

стр.291 
85Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (2008): Нацинална економија, Петрограф, Ниш,стр. 269 
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које утиче туризам, допринос је знатно већи (више од 10% бруто друштвеног 

производа и најмање 12% укупног броја запослених, односно око 13 милиона радника). 

Године 2014. међународни туризам у свету је достигао 1,133 милијарди страних 

туриста (+4,3%) од чега у Европи њих 582 милиона, односно 51% тржишта (+3%). Тако 

је Европа потврдила своје место прве туристичке дестинације у свету. На основу 

прогнозе Светске туристичке организације (WTO) предвиђа се скромнији раст у 

Европи до 2030. године, са око 744 милиона туриста, што је повећање од 1,8%.86 

 

Табела бр.3: Приходи и потрошња од путовања у платном билансу, у ЕУ и земљама 

чланицама ЕУ, 2010. и 2015. године 

Ред. 

Бр. 

Држава Приходи ( милиони евра ) Потрошња (милиони евра ) 

  2010. 2015. 2010. 2015. 

1. ЕУ 76.117 115.808 86.503 101.026 

2. Белгија 8.620 10.788 143.131 17.066 

3. Бугарска 2.574 2.838 626 1.006 

4. Чешка Република 5.419 5.465 3.216 4.304 

5. Естонија 809 1.287 478 885 

6. Шпанија 41.218 50.892 12.788 15.654 

7. Ирска 3.106 4.320 5.358 5.121 

8. Немачка 26.159 33.265 58.934 69.859 

9. Грчка 9.611 14.126 2.156 2.038 

10. Данска 4.420 6.028 6.809 8.042 

11. Француска 35.646 41.387 29.016 34.628 

12. Италија 29.257 35.555 20.415 22.013 

13. Хрватска 6.221 7.954 629 681 

14. Кипар 1.629 2.241 956 961 

15. Летонија 484 807 490 554 

16. Литванија 729 1.040 644 858 

17. Луксембург 3.128 3.873 2.670 2.988 

                                                           
86http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism 

 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism
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18. Малта 814 1.247 234 332 

19. Мађарска 4.235 4.797 1.821 1.649 

20. Холандија 8.850 11.907 14.473 16.138 

21. Португалија 7.600 11.451 2.953 3.612 

22. Пољска 7.259 9.440 6.505 7.154 

23. Словенија 1.926 2.257 923 822 

24. Словачка 1.684 2.192 1.471 1.917 

25. Аустрија 14.027 16.420 7.717 8.206 

26. Финска 2.301 2.307 3.251 4.305 

27. Шведска 6.324 10.201 9.172 12.997 

28. Велика Британија 24.923 41.116 41.631 57.192 

Извор: http://ec.europa.eu/eurostat 

 

На основу претходне табеле може се закључити да је највећи приход од свих 28 

чланица Европске уније, у току 2015. године, забележен у Шпанији (50,9 милиона 

евра), Француској (41,4 милиона евра) и Уједињеном Краљевству (41,1 милиона евра). 

Најмањи приход од страних туриста у истом периоду је имала Латонија, са 807 

милиона евра и суседна Литванија са 1.040 милиона евра. 

„Последњих деценија посебну пажњу ЕУ посвећује развоју и примени мера и 

инструмената, у циљу континуираног и складног развоја туризма. У циљу одређивања 

функције и улоге влада појединих земаља у домену подршке развоју туризма сугеришу 

се следеће смернице: 

 1) општа регулативна функција влада која се односи на одлуке везане за 

дужину радне недеље, дужину плаћеног одмора, царинске прописе, девизни курс;  

2) директно ангажовање владе на управљању туристичким ресурсима;  

3) улога владе је значајна у домену функције истраживања тржишта; 

 4) на овом нивоу се организује и финансира општа туристичка пропаганда;  

5) указивање на одговорност за изградњу и одржавање инфраструктуре која је 

неопходна за развој туризма;  

6) активности које су везане за коришћење разних врста олакшица које 

стимулишу туристичка кретања; 

 7) путем специјализованих институција унија помаже и директно учествује 

кроз разне форме у регионалном развоју туризма и  

http://ec.europa.eu/eurostat
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8) посебна пажња се придаје заштити окружења коришћењем одговарајућих 

прописа, протоколима и законима. 

На нивоу ЕУ, заједничке туристичке активности, добијају своје основе 1982. 

године када је Савет ЕУ усвојио документ „Почетне смернице за развој туристичке 

политике Заједнице”, а 1986. године формирано је саветодавно тело (Саветодавни 

комитет ЕУ) од стране ЕУ, у циљу ефикасније размене информација, консултација и 

сарадње између земаља чланица. 

У свим документима Саветодавног комитета, туризам је означен као један од 

сектора који је од веће важности за ЕУ, а за такав приступ наводе се следећи разлози:  

1) туризам је привредна област која у ЕУ обезбеђује решавање проблема 

запослености уз мало улагање капитала;  

2) туризам игра важну улогу у екологији и заштити природног и културног 

окружења;  

3) туризам је значајан сектор у развоју привреде у целини; 

 4) туризам руши границе и учвршћује европски идентитет па тиме доприноси 

даљем уједињењу Европе и  

5) туризам у оквирима ЕУ је најпогоднији и најзначајнији фактор у остваривању 

њених циљева економског и уопште друштвеног развоја.”87 

У циљу будућег развоја туризма ЕУ неопходно је имати у виду следеће: 

 - за групу хендикепираних људи потребне су посебне услуге у комплетном ланцу 

превоза, смештаја, садржаја и информација;  

- младим људима потребни су посебни туристички производи у виду културног 

доживљаја, безбедног одмора, размене са другим младим људима и друго;  

- главни проблем су баријере у виду захтева за визе;  

- изазов пред којим се налази туристички сектор у новим државама чланицама је 

избацивање нових туристичких производа, на професионалан начин, одржавање 

високих стандарда и очување природног и културног наслеђа;  

- свим авио – превозницима биће потребне одредбе ради заштите путника у виду 

рефундирања унапред плаћених средстава и враћање клијената у домовину у случају 

отказа авио превоза. 

- утврђена је одговорност европске комисије да оствари равноправне услове за све 

учеснике у сектори авио транспорта (авиолиније, аеродроми, оператори тура).88 

                                                           
87Стефановић В., Глигоријевић Ж.,(2016.):Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр. 295-297 
88Васојевић М.(2009): Карактеристике развоја туризма у Европској унији, дипломски рад, факултет за 

туристички и хотелијерски менаџмент, Београд, стр. 20 
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XX Анализа макроекономских ефеката развоја туризма у 

замљама у транзицији 

13. Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

„Туристичка делатност се свртстава међу најдинамичније привредне 

делатности, са вишеструким мултипликативним ефектима. То туризму даје снажну 

покретачку функцију у широком спректру делатности. У значајније карактеристике 

савремене туристичке тражње, битне за развој туризма на руралним просторима, 

свакако спада констатација да се проширује тражња ка неурбанизованим руралним и 

заштићеним природним пределима, планинама, бањама и селима са значајним 

здравствено-рекреационим и културно-историјским вредностима. Заједно са тим се 

повећавају и захтеви за еколошким квалитетом и здравствено-рекреативном функцијом 

рецептивних простора, који при томе морају да буду погодни за кретање, рекреацију и 

могућност примене жељених активности.”89 

Туризам има многобројне функције које су између себеу великој мери повезане. 

Туризам увек има широко деловање и то како на привредни, тако и на укупни 

друштвени живот. У литератури, која се бави теоријским изучавањем туризма, нема 

јединственог става по питању систематизације ових функција. За једну групу аутора, 

основне функције туризма су: здравствена, техничка, културно-социјална, политичка и 

привредна. 

Слика24. Функције туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Симовић Д.,(2017): Макроекономски ефекти развоја туризма у Швајцарској, мастер рад, ПМФ, 

Ниш, стр 48 

 

                                                           
89Цвијановић Д., Хамовић В., Бошковић Д., (2009) Репозиционирање Србије као туристичке дестинације, 

Економика пољопривреде, бр.3, Београд, стр. 367 
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По другим тумачењима, друштвена функција туризма може се разлучити на 

четири посебне функције: рекреативна, културна, економска и политичка. 

 

Слика 25. Функције туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Др. Живадин Јовичић, Др. Јовица Добричић, Мр. Вања Ивановић, (2005): Основе туризма, 

Београд, 81 страна 

 

Функцијама туризма називамо оне његове одређености и карактеристике 

којеконтинуирано повољно утичу на различите облике човековог живота, због чега је 

туризами стекао статус друштвено афирмисаног феномена. Неке од тих функција 

одређене суузроком туристичког кретања па их можемо назвати узрочним или 

примарнимфункцијама. Други су производи кретања те их називамо последичним 

функцијама. 

Под рекреативном функцијом подразумевамо јачање здравствене кондиције и 

обнављање радних потенцијала у човечијем организму до чега долази током 

туристичких кретања. Туристичка кретања већ самом променом средине делују 

психички освежавајуће. 

Под културном функцијом подразумевамо све повољне утицаје туристичких 

кретања на културу појединца и група. Културна функција се остварује кроз 

информисање, упознавање, контактирање и доживљавање у туристичким местима и 

подручјима. 

Економска функција туризма је последица туристичких кретања и проистиче из 

потрошње туриста, без које не би било туристичке привреде. Туристичка привреда не 

спада у производне али ни у типолошки јасне прометне делатности као што су 

трговина и угоститељство. 

ФУНКЦИЈЕ ТУРИЗМА 

ПРИМАРНЕ ПОСЛЕДИЧНЕ 

Рекреативна Културна Економска Политичка 
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Политичка функција је такође последица развоја туризма који кретањем и 

потрошњом повољно делује на међународне економске и политичке односе. 

Међусобно упознавање и зближавање народа, побољшање комуникације и размене 

искуства између људи различитог географског и социо-културног порекла, до чега 

долази у туристичком промету, трајно утиче на стабилност политичких прилика у 

свету.90 

 Деловање ових функција које се прожимају, исказују се и у економској и 

удруштвеној сфери. Неоспорно је да се многе земље опредељују за развој туризма 

збогњихових позитивних економских утицаја. Претпоставка за развој туризма се 

налази урасположивости атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. 

Уколико земљарасполаже овим факторима логично је да је туризам једна од 

делатности која ту државуможе укључити у међународну размену. Ово се нарочито 

односи на развој иностраногтуризма. Међутим, исто тако и развој домаћег туризма 

представља основу заобнављање радом утрошене енергије запослених и омогућава 

нормално одвијањепроцеса друштвене репродукције.91 

 

 

14. Утицај туризма на привредни развој 

 

У литератури се могу наћи различите класификације за сагледавање економских 

ефеката туризма на привреду. Јадна од најчешће коришћених у домаћој литератури је 

подела на директне и индиректне ефекте на привреду. 

Туризам врши директан утицај на оне учеснике туристичке привреде који 

дитектно продају услуге туристима. То се односи на хотеле, транспортна предузећа, 

трговински мрежу и др. Када се говори о индитектном утицају, мисли се на оне 

привредне делатности које непосредно не учествују у пружању услуга туристима, већ 

снабдевају туристички привреду (индустрија, пољопривреда, грађевинарство, јавни 

сектор и др.). Потрошња страних туриста може имати и мултипликативни утицај на 

привреду једне земље. Овај ефекат се огледа у чињеници да се средства туристичке 

потрошње, након своје основне циркулације, од места где су настала до места 

потрошње, не заустављају нега да њихов највећи део наставља да циркулише и тиме 

даље утиче на привредна збивања.92 

Када је реч о директном утицају туризма посебно треба издвојити следеће и то: 

- ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак, 

- ефекти туризма на платни биланс, 

                                                           
90Јовичић Ж., Добричић Ј., Ивановић В., (2005): Основе туризма, Planatours, Београд, стр.81 
91Рајкуцић Б. (2018): Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској, мастер рад, ПМФ, Ниш стр.41 
92Стефановић В. Глигоријевић Ж., (2016): Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр.85 и 90 
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- ефекти туризма на запосленост становништва, 

- ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде, 

- ефекти туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција, и 

- утицај на бржи развој недовољно развијених државаи подручја.93 

 

14.1. Директни макроеконмски ефекти развоја туризма 

14.1.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

Туризам врши значајан утицај на друштвени производ и национални доходак 

конкретних земаља. Посредно, туристичка потрошња утиче тако што подстиче развој 

области материјалне производње које су у улози добављача туристичке привреда, док 

непосредно утиче по основу преливања дохотка из других земаља. Наиме, овај 

непосредан утицај остварује преко промета страних туриста преко кога се, 

подсретдвом остварене иностране туристичке потрошње врши директно преливање 

иностране акумулације у туристичке дестинације и привреду посећене земље. 

 То је разлог велике заинтересованости земаља за развој иностраног туризма и 

његова кључна предност у односу на домаћи туризам. 

У развијеним туристичким земљама које остварују високе приходе од страних 

туриста и бележе значајне проценте учешћа ових прихода у друштвеном производу, 

видљив је и значај директног утицаја туризма на друштвени производ. 

Директна допринос туризма БДП-у одржава унутрашњу потрошњу на туризам, 

као и владину појединачну потрошњу – трошење владе на туристичке услуге које су 

директно повезане са посетиоцима, као што су културне, попут музеја, или 

рекреативне попут националног парка. Директан допринос туризма БДП-у израчунат је 

како би био у складу са резултатима, како је изражено у Националном рачуноводству, 

туристичких карактеристичних сектора као што су хотели, авио-компаније, аеродроми, 

туристичка агенција и услуге рекреације, које су директно повезане са туристима. 

Директан допринос туризма БДП-у израчунава се из укупне интерне потрошње, тако 

што се „покрећу” куповине различитих туристичких индустрија.94 

У даљем излагању сагледаћемо величину друштвеног производа која се 

остварује у делатностима који чине туристичку привреду појединих држава у 

транзицији које су чланице ЕУ, а изражен је датом вредношћу. 

Угоститељство се рангира као једна од највећих привредних делатности у 

економији Европске уније. На основу података Светске банке, у посматраној 

                                                           
93Унковић С.,(2001): Економика туризма,Савремена администрација, Београд, стр.37 
94Стефановић В., Глигоријевић Ж., (2016), Економика туризма, СВЕН, Ниш, стр.89 
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делатности створена је додатна вредност процењена на 146 милијарди евра у 2000. 

години, што чини 3,1% од укупне додате вредности привреде и 5,4% услужног сектора 

ЕУ. Као поређење, створена додата вредност је већа од додате вредности која је 

створена у сектору копненог саобраћаја (144 милијарде евра). Требало би напоменути 

да ове цифре искључују туристичке агенције (где је додата вредност била једнака 17,3 

милијарди евра у 2000.години) и рекреационе и забавне паркове. Велика Британија је 

допринела највише стварању додатне вредности сектора са 34,5 милијарди евра у 2000. 

години, испред Француске са 21,2 милијарде евра, Немачке (1999. година) са 20,0 

милијарде и Италије са 18,2 милијарде евра. Предузећа Европске уније која пружају 

услуге смештаја створиле су додатну вредност од 49,4 милијарде евра 2000. године.95 

 

Графикон бр.3 Директан допринос туризма БДП-у у државама у транзицији 2017. 

године (у милионима долара) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

 

 

 

 

                                                           
95http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Графикон бр.3 Директан допринос туризма БДП-у 2017. године у државама у 

транзицији(у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

На основу графикона бр.1 и бр.2 видимо да је у Пољској 2017. године забележен 

највећи директан допринос туризма  БДП-у (10,2 милијарде долара, 1,9% укупног 

БДП-а). Следећа држава која је остварила највећи директан допринос путовања и 

туризма у БДП-у у износу од 6.006.000 долара, односно 10.9 % укупног БДП-а је 

Хрватска. Најмањи директни допринос туризма у БДП-у, 2017. године остварен је у 

Литванији (852.500 долара, 1,8% укупног БДП-а) и Естонија са 969.300 долара, 

односно 3,8% укупног БДП-а. 
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Графокон 4 .Предвиђање директног утицаја туризма на привредни развој држава у 

транзицији 2028. године (у милионима долара) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

На графикону бр.4је приказан предвиђени директан утицај туризма на БДП 

посматраних држава у будућем периоду. Предвиђа се да ће највећи директан утицај 

туризма бити забележен у Пољској у износу од 16,6 милијарди долара (што је преко 

4,5% више у односу на 2017. годину). Најмањи директан утицај турима на БДП ће 

забележити Литванија у износу од 1.248.300 долара (око 395.800 долара више него 

2017. године). 
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Графикон 5. Укупан утицај туризма на БДП у државама у транзицији у 2017. години (у 

милионима долара).  

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

Графикон 6.Укупан утицај туризма на БДП у државама у транзицији 2017. године (у 

%) 

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

25,0

11,9

8,0

4,5

4,9

9,2

15,4

Хрватска Словенија Словачка Мађарска

Пољска Литванија Летонија Естонија



76 
 

На основу графикона бр.6 може се закључити да је највећи укупан утицај 

(директан, индиректан и мултипликован) забележен у Пољској у износу од 23,9 

милијарди долара и Хрватскојса 13.743.300 долара (25,0% БДП-а). Словенија и 

Словачка бележе приближан укупан утицај туризма на БДП 6.000.000 долара. Најмањи 

укупан утицај туризма на БДП забележиле су Литванија и Летонија. Летоније је 

забележила утицај у износу од 2.308.300 долара (4,9% БДП-а) и Летонија са 2.762.300 

долара (9,2% БДП-а). 

 

Графикон 7.Предвиђање укупаног доприноса туризма БДП-у у државама у транзицији 

2028. године (у милионима долара) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

На основу компарације укупног утицаја туризма на БДП посматраних држава у 

транзицији, за све посматране државе се очекује повећање укупног утицаја туризма на 

БДП до 2028. године. Пољска ће забележити највећи укупан утицај туризма на БДП у 

износу од 38,5 милијарди долара 2028. године, док ће Литванија и Летонија забележити 

најмањи утицај. 
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14.1.2. Утицај туризма на платни биланс 

 

Утицај туризма на платни биланс се огледа у „невидљивом увозу” и 

„невидљивом извозу” који се одвијају у оквиру туристичке делатности. Због тога је 

свака земља заинтересована да стимулише девизни прилив, а дестимулише девизни 

одлив. У многим земљама су важна ставка у платном билансу. Кроз туризам 

неразвијене земље се лакше укључују у међународне економске односе.96 

Туристички билан као део платног биланса даје увид у све приходе и расходе, 

које одређена туристичка земља има по основу међународног туристичког промета у 

одређеном периоду времена (најчешће период од годину дана). Може бити посматрaн у 

ширем и ужем смислу. 

Туристички биланс у ширем смислу обухвата следеће елементе: 

-на страни активе, туристички биланс обухвата све приходе по основу извоза робе за 

туристичку намену, укључујући и продају робе страним туристима за страна средства 

плаћања, приходереализоване од страних туриста по основу пружања туристичких 

услуга као на пример угоститељских, занатских саобраћајних итд, приходе од капитала 

пласираног у развој туристичке привреде других држава, таксе за визе и читав низ 

других сличних ставки; 

- на страни пасиве, туристички биланс обухвата издатке пооснову: увоза робе за 

потребе туристичке привреде, издатке домаћег становништва за путовање у 

иностранство, издатке за коришћење пласираног страног капитала у развој туристичке 

привреде ислично. 

Туристички биланс у ужем смислу се може дефинисати као део платног биланса 

земље, који на страни активе, обухвата све приходе који се реализују од иностраних 

туриста (односи се на услуге од стране предузећа, туристичке привреде и других 

делатности), а на страни пасиве све издатке везане за путовање домаћег становништва 

у иностранство.97 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96Стефановић В. Глигоријевић Ж., (2016): Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр.89 
97Унковић С.,(2001): Економика туризма,Савремена администрација, Београд, стр.51-52 
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График 8. Туристичка потрошња страних и домаћих туриста у земљама у транзицији у 

2017. години (изражена у милионима долара) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

График 9. Туристичка потрошња страних и домаћих туриста у земљама у транзицији у 

2017. години (изражена у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 
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У 2017. години, од посматраних држава, највећи приход од страног туризма 

остварила је Пољска у износу од 13 милијарде долара, док најмањи приход је 

остварила Летонија у износу од 1.268.900 долара. Највећу разлику у потрошњи страних 

и домаћих туриста бележи Хрватска 9.028.000 туриста. Посматрано у процентима, 

највећи приход од страних туриста остварила је Хрватска са 39%, а најмањи Словачка 

од 3%.  

Када је у питању потрошња домаћих туриста, најмању је забележиле Естонија 

(694.600 долара) и Летонија (902.000). Највећи приход од домаћих туриста остварила је 

Пољска (5,5 милијарди долара), док су Словачка и Мађарска оствариле готово једнаке 

приходе (око 2.600.000 долара). 

 

График 10.Предвиђање потрошње страних и домаћих туриста у земљама у транзицији 

за 2028. годину (изражена у милионима долара) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel & TourismCouncil 2017. 

 

На графикону број 10. приказано је предвиђањетуристичке потрошње страних и 

домаћих туриста у земљама у транзицији за 2028. годину. На основу њега примећије се  

да ће највећу потрошњу страни туристи забележити у Пољској (22,3 милијардe долара 

што је за 9 милијарди долара више него 2017. године). Пољска ће забележитии највећу 

потрошњу домаћих туриста (7,7 милијарди долара). Најмању туристичку потрошњу 

страних туриста бележиће Летонија (2.340.200 долара) и Литванија (2.582.600 долара). 

Најмању туристичку потрошњу домаћи туриста забележиће Естонија (1.014.300 

долара) и Летонија (1.205.800 долара). Најмања разлика између потрошње домаћих и 

страних туриста очекује се да биће забележенау Словачкој (разлика ће износити око 

милион долара). 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

Потрошња страних туриста Потрошња домаћих туриста



80 
 

14.1.3. Утицај туризма на запосленост 

 

Како би се организовао процес репродукције, у туризму је неопходно 

обезбедити неопходне чиниоце тог процеса, односно:  

 средства рада,  

 предмете рада и  

 људске ресурсе. 

Туризам је радно интензивна делатност, јер је због карактера услуга, односно 

потребе непосредног контакта са потрошачима приликом пружања туристичких услуга 

немогуће, као у неким другим делатностима, извршити значајнији обим 

аутоматизације. Првенствено ово важи за оне делатности које непосредно чине његову 

сложену структуру, али, исто тако, до већег запошљавања долази и у низу других 

делатности и активности за које је туристичко тржиште такозвано 

„секундарно”тржиште за пласман сопствених производа и услуга. 

Развој туризма у одређеном подручју пружа значајну могућностзапошљавања 

радно способног становништва. Повећањем туристичког промета и потрошње домаћих 

и страних туриста долази до укључивања великог броја радника у делатностима које 

сачињавају туристичку привреду. На тај начин, повећава се и број запослених у 

непривредним делатностима, које директно учествују у подмиривању туристичких 

потреба. Исто тако, поједина занимања у туризму, посебно уугоститељству, тј. 

хотелијерству и ресторанству, погодују запошљавању жена. Уразвијеним туристичким 

државама, учешће жена у укупном броју запослених утуризму је и до 70%.98 

Туризам омогућава запошљавање лица разних образовних профила, од оних 

који непосредно пружају услугу (конобари, собарице и томе слично) и оних који раде у 

различитимтехничко-технолошким процесима (кувари, посластичари, аниматори), до 

оних креативних кадрова који формирају модерне туристичке производе и баве се 

развојном политиком (високостручни образовани кадрови). У последњем случају ради 

се о разним профилима стручности као што су економисти, правници, филолози, 

архитекте и психолози. 

Треба поменути и послове у туризму коjи су сезонски и хонорарни. Због тога је 

допринос туризма у запошљавању становништва са пуним радним временом далеко 

мањи, у односу на запошљавање на сезонским пословима. Ово је један од највећи 

недостатака туризма и један од највећих разлога због чега се троше велика средства за 

продужење туристичке сезоне у многим местима.99 

 

                                                           
98Унковић С.,(2001): Економика туризма,Савремена администрација, Београд Стр 44-46 
99Стефановић В. Глигоријевић Ж., (2016): Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр.87 
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Графикон бр.11 - Број директно запослених у туризму у државама у транзицији у 2017. 

години (у хиљадама) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

Графикон бр.12. Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености у 

државама у транзицији (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 
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На претходна два графикона приказан је број и проценат директно запослених у 

туризму у посматраним земљама у транзицији у 2017. години. На основу њих се може 

закључити да је Пољска забележила највећи број запослених у туризму у односу на 

остале посматране државе (од 332.000 радних места  односно 2% укупне 

запослености). Следећа држава која је забележила највећи број је Мађарска, са 157.000 

запослених у туризму, што је мање од половине у односу на Пољску. Најмањи број 

број директно запослених у туризаму 2017. године бележи Литванија са 25.000, што 

чини 1,8% укупне запослености. Ово укључује запошљавање у хотелима, путничким 

агенцијама, авио-компанијама и другим предузећима које пружају услуге туристима. 

Такође, овде су укључени и послови у ресторанима и индустрији, који задовољавају 

потребе туриста у њихово слободно време. 

 

Графикон бр.13 - Предвиђање броја директно запослених у туризму у државама у 

транзицији за 2028. годину (у хиљадама) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

На графикону бр.13 представљено је предвиђање броја директно запослених у 

туризму за 2028. годину. На основу њега може се видети да ће Пољска имати највећи 

прој директно запослених у туризму, чак 448.000 запослених, што је за 116.000 више 

него 2017. године. Најмањи број директно запослених у туризму и даље ће имати 

Литванија, са 28.000 и Естонија са 29.000 радних места. 
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Графокон бр.14. Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова) 

у  2017. години 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

Графикон бр. 15. Укупан допринос туризма запослености (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 
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Када упоредимо укупну запосленост у туризму (укључујући директне, 

индиректне и мултипликативне ефекте туризма на запосленост) у већ наведеним 

земљама, долазимо до закључка да је у 2017. години, Пољска имала највећи број 

запослених у туризму (738.000 радних места, 4,5 % укупне запослености). Следећа 

земља са највећим бројем запослених у туризму је Хрватска (320.000радних места, 

односно 23,5% укупне запослености). Најмањи број запослених у туриуму 2017. године 

забележилаје Литванија (65.000 радних места, односно 4,8% укупне запослености). 

Словенија и Естонија су забележилескоро исти броја запослених, око 100.000, што за 

Словенију износи 12,3% укупне запослености, а за Естонију 15,3%. 

 

Графикон бр.16.  Предвиђање укупаног утицаја туризма на запосленост у  2028. години 

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

Када је у питању предвиђање укупне запослености у наведеним земљама за 

2028. годину, очекује се да ће највише запослених у туризму имати Пољска (944.000 

радних места), што је 206.000 више радних места него 2017. године. Очекује се да ће 

Хрватска и Мађарска имати 2028. године скоро исти број запослених у туризму (око 

360.000 радних места). Најмање ће бити запослено и даље у Литванији (74.000 радних 

места). Оно што се запажа на графикону је то да ће Естонија забежити повећање броја 

запослених у туризму за само 5.000 у односу на 2017. годину. 
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14.1.4. Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде 

 

Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде огледа се у томе 

давелики број привредних и непривредних делатности као што су одређене 

делатности, установе и занимања учествује у подмиривању  туристичких потреба.  

Крапф издваја следеће: 

-хотели, ресторани, кафеи, барови итд.; 

-трговине које продају сувенире, новине, књиге, цигарете, салони, парфимеријске 

радње итд.; 

-банке и осигуравајуће институције; 

-слободне професије:адвокати, лекари итд; 

-помоћна занимања потребна туристима: разне спортске институције, водичи итд; 

-објекти за забаву: позоришта, кабареи, касина, фестивали и сл. 

Последњих деценија, утицај туристичке потрошње се свевише осећа на 

подручју "осталих" услуга (услуге које се односе на забаву, разоноду, рекреацију, 

спорт, учење, образовање, авантуру и сл.), јер се у структуритуристичке потрошње 

већи део издатака намењује овим услугама, па, отуда, и већи утицај на развој ових 

делатности.Често у ситуацији када се оцењује развијеност туристичкепонуде одређене 

дестинације, заузима став да је она развијенија уколико у структурипотрошње 

доминира потрошња која се намењује „осталим” услугама (а не самоосновним, тј. 

смештају, исхрани и превозу).100 

 

14.1.5. Утицај туризма на инвестициону активност 

 

Туризам врши утицај и на инвестициону активност, као и на структуру 

инвестиција (модернизација саобраћаја, развој хотелских капацитета и ресторана итд.). 

Инвестирање у развој туризма, као и у осталим услужним делатностима, 

окарактерисано је од стране многих инвеститора као високо ризично инвестирање. 

Наиме, многе банке нерадо дају кредите за туристичке пројекте, а исто тако, и многи 

предузетници нису вољни да предузимају инвестиционе ризике. Наведене чињенице 

наводе на закључак да се туризам не може успешно развијати све док држава не буде 

спремна да покрене развој сопствене економије, тј. да инвестира капитал уз ризик, како 

би се подстакао развој туризма. При томе, развој туризма се може подстаћи разним 

субвенцијама и кредитима са ниском каматном стопом, који би се одобравали 

инвеститорима. 

                                                           
100Унковић С. (2001), Еконимка туризма, Савремена администрација, Београд, стр. 42-43 
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Туристи неће посећивати неке дестинације док се не увере да у њима има 

довољно интересантних ствари, које би их привукле да ту проведу свој одмор. 

Међутим, када се нека дестинација покаже успешном инвеститори постају 

заинтересовани да инвестирају у тој дестинацији, из разлога што: успех води успеху.101 

Класификација инвестиција: 

1. Привредне и непривредне инвестиције: 

-Привредне инвестиције обухватају сва улагања привредног карактера, 

односноулагања намењена за повећање основних и обртних фондова привреде. 

Основни задатак привредних инвестиција је повећање производних могућности 

свакогдруштва, а тиме и повећање укупног друштвеног богатства, 

- Непривредне инвестиције обухватају сва улагања непривредног карактера,односно 

улагања намењена за повећање основних фондова у непривреди. Основни задатак 

непривредних инвестиција је повећање укупног друштвеногбогатства. 

2. Бруто, нето и нове инвестиције: 

- Бруто инвестиције представљају део друштвеног бруто производа који служи за 

одржавање и замену постојећих и изградњу нових основних фондова, као и за 

повећање обртних фондова, 

- Нето инвестиције представљају део националног дохотка који служи заизградњу 

нових основних и повећање обртних фондова. Нето инвестиције представљају део 

бруто инвестиција којима је повећана садашња, неотписана вредност основних 

фондова, 

- Нове инвестиције се налазе између бруто и нето инвестиција. Нове инвестиције 

представљају део бруто инвестиција који доводи до повећања основних фондова изнад 

њихове набавне вредности. 

3. Класификација инвестиција према техничкој структури: 

- Грађевински објекти - изградња нових производних објеката (производне хале, 

магацини, котларнице, трафо станице) и реконструкција и проширење постојећих 

објеката, 

- Опрема - машине, уређаји, постројења, инсталације, транспортна средства, 

- Остало - студије и истраживања, припрема и обука кадрова, откупи и отштете. 

4. Инвестиције у некретнине: 

-  Комерцијалне - Улагања у комерцијалне некретнине предузимају се да би се 

позавршетку објекта продајом остварио већи приход који ће надмашити 

укупнауложена средства. У комерцијалне некретнине углавном улажу 

институционални инвеститори, 

                                                           
101Стефановић В., Глигоријевић Ж., (2016): Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр.86 
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- Боравишне - Сличан случај је и са боравишним некретнинама које се могу продати 

или рентирањем остварити приход. У њих најчешће улажу индивидуални инвеститори, 

- Пољопривредне - Улагања у пољопривредне некретнине се односе на земљиште, 

шуме фарме и сл. Ова улагања најчешће доносе вишекратне ефекте који се заснивају 

на коришћењу земљишта од стране инвеститора. 

Инвестиције у некретнине могу се глобално поделити у две групе: 

- Улагања у пословне зграде (административне зграде, трговине, складишта), 

- Улагање у стамбене зграде (куће, станови, апартмани). 

Оба типа инвестиција могу бити за: 

- Сопствено коришћење, 

- За стицање прихода (изгради – продај, рентирај). 

Туризам подстиче инвестициона улагања у: 

• Развој путне мреже, 

• Модернизацију разних видова саобраћаја, 

• Развој хотелских и осталих угоститељских капацитета.102 

 

Графикон 17.Капиталне инвестиције у туризму (у милионима) у 2017. години 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

                                                           
102Златковић Т. (2017): Макроекономски ефекри развоја туризма на Кипру, мастер рад, ПМФ, Ниш, стр. 

447-449 
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 Графикон 18.Капиталне инвестиције у туризму (у %) у 2017. години 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

Туризам је у Пољској 2017. године привукао највеће капиталне инвестиције у 

износу од 2,8 милијарди долара што износи 3,0% од укупних инвестиција. Следећа 

држава са највећим капиталним инвестицијама је Мађарска (1.394.400 долара, односно 

4,5% укупних инвестиција). Најмање капиталне инвестиције у износу од 287.500 

долара (3,2% укупних инвестиција) забележила је Литванија. 
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Графикон бр.19.Предвиђање капиталних инвестиција у туризму у земљама у 

транзицији за 2028. годину (у милионима долара) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

На основу графикона број 19 може се видети да ће путовање и туризам у 2028. 

години у Пољској привући капиталне инвестицијеу износу од 4,5 милијарди долара. 

Мађарска ће привући око 1.669.400 долара, што је мање од половине капиталних 

инвестиција Пољске. Словачка и Словенија ће привући готову једнаку количину 

капиталних инвестиција, око 1.200.000 долара. Најмање инвестиција имаће Литванија, 

у износу од 488.400 долара. 

 

14.2. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 

 

Туризам врши индиректан утицај на оне привредне делатности које непосредно 

не учествују у пружању услуга туристима, већ снабдевају туристичку привреду. Ово се 

односи у највећој мери на индустрију, пољопривреду, грађевинарство, јавни сектор 

идр. 

Индиректан утицај туризма манифестује се у његовом утицају на развој 

делатности примарног и секундарног сектора, делатности које на индиректан начин 

учествују уподмирењу потреба домаћих и страних туриста. Када је реч о примарном 

сектору веома је важан утицај туризма на пољопривреду, јер путем туризам омогућава 

пољопривреди да пласира своје производе кроз туристичку потрошњу, чиме се 

побољшава међународна размена. Овде се првенствено мисли на млечне и месне 

производе, воће, поврће, природне напитке и сл. 
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Најважнија делатност секундарног сектора на коју индиректно утиче туризам је 

грађевинарство. Овде се не мисли само на производњу дуготрајних потрошних добара, 

него и на артикле широке потрошње. Довољно је истаћи улогу индустријске 

производње у обезбеђењу потребних количина грађевинског материјала за изградњу 

туристичих објеката и саобраћајница и оспособљавању тих објеката за употребу, па да 

се јасније сагледа улога туризма у развоју индустријске производње и њеног повратног 

дејства на развој туризма. Развојем туризма, долази до изградње многих угоститељских 

објеката (хотела, мотела, ресторана, вила...), саобраћајница, аеродрома, чиме се 

повећава доходак ове привредне делатности.  

Пољопривредна производња такође има индиректне користи од развоја туризма, 

јер су домаћи и страни туристи, посредством туристичке привреде, значајни 

потрошачи производа ове делатности. То је посебно важно за оне земље које 

располажу релативно већим количинама тржишних вишкова пољопривредних 

производа које извозе. Према томе, и пољопривреда треба да нађе свој економски 

интерес за инвестициона улагања у проширење материјалне базе туризма (изградња 

смештајних капацитета, објеката за исхрану, саобраћајница итд.).  

Исто тако сматра се да и остале привредне делатности, које не учествују 

директно у пружању услуга туристима, треба да нађу свој економски интерес за јачање 

материјалне базе туристичке привреде. 

Када је у питању индиректни утицај туризма, постоји разлика између новца који 

троше домаћи и страни туристи, будући да новац страних туриста има такозвани 

мултипликативни ефекат. Када је у питању потршња страних туриста, оназаправо 

представљадодатну потрошњу, јер се национални доходак из иностранства преллива у 

конкретну туристичку земљу, без истовременог одливања дохоткаиз земље у коју 

туристи долазе.У овом случају се огледа разлика између извоза робе, односно 

„видљивог извоза”, и прихода од страних туриста, то јест. „невидљивог извоза“, јер у 

првом случају долази и до одлива дела националног доходка земље извознице.103 

 

14.2.1.Индиректни утицај туризма на друштвени производ 

 

Главна компонента услужне економије је туризам и обухвата 30%међународне 

трговине услугама. Водећих 20 држава у погледу прихода од туризма,остварују око 

70% глобалне туристичке активности. Главни и највећи допринос који туризам 

можедати економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим 

државамапредстављају преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у. Ови индиректни 

економскиутицаји, који се односе и на робу и услуге у сектору туризма и инвестиција и 

јавнепотрошње генерисане од туризма, су важан покретач привредног раста. Туризам, 

посебно сегмент хотелијерства и угоститељства, један је од ретких делатности који је у 

                                                           
103Стефановић В. Глигоријевић Ж., (2016): Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр.85-90 
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центрупроизводног ланца, не само за пољопривредне и прехрамбене прозводе, већ и 

запотрошачка и капитална добра. 

Допринос туризма посебно је важан у државама где постоји интензивна домаћа 

туристичка тражња. Исто важи и задржаве које су развијене, које стварају високу 

додатну вредност од туризмакомбинујући два основна стуба – домаћу и међународну 

тражњу. 

 

Графикон бр.20- Укупан допринос туризма БДП-у у 2017. години у посматраним 

државама (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу WorldTravel&TourismCouncil 2017. 

 

На слици бр.40 може се видети да једиректан утицај туризма на БДП у 2017. 

години у Хрватској износио 43,7% БДП–а, индиректни утицај туризма 38,2%, док је 

мултипликативни утицај туризма на БДП износио 18,1%. У индиректне показатеље 

убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 29,4% индиректног утицаја на БДП ), затим 

инвестиције (7,9%) и државне колективне инвестиције – 9% (у које убрајамо промоције 

туризма, инфо пултове за туристе, административне и остале јавне сервисе).104 

 

У Словенији је 2017. године директан утицај туризма на БДП износио 27,6% 

БДП–а, индиректни утицај 56,3%, док је мултипликативни утицај туризма на БДП 

износио 16,1%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 

                                                           
104https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/croatia2018.pdf 
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39,4% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (11,5%) и државне колективне 

инвестиције 5,3%.105 

 

У Словачкој је 2017. године директан утицај туризма на БДП износио 40,5% 

БДП–а, индиректни утицај 44,8 %, док је мултипликативни утицај туризма на БДП 

износио 14,7%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 

30,2% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (9,4%) и државне колективне 

инвестиције 5,2%.106 

 

Директан утицај туризма на БДП, 2017. године у Мађарској је износио 30,3% 

БДП–а, индиректни утицај туризма 54,4%, док је мултипликативни утицај туризма на 

БДП износио 15,3%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини 

укупно 33,3% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (11,1%) и државне 

колективне инвестиције 10,0%.107 

 

У Пољској је 2017. године директан утицај туризма на БДП износио 42,5% 

БДП–а, индиректни утицај 39,4%, док је мултипликативни утицај туризма на БДП 

износио 18,1%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 

22,5% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (8,6%) и државне колективне 

инвестиције 8,4%.108 

 

У Литванији је 2017. године директан утицај туризма на БДП износио 36,9% 

БДП–а, индиректни утицај 47,1%, док је мултипликативни утицај туризма на БДП 

износио 16,0%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 

29,3% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (9,9%) и државне колективне 

инвестиције 7,9%.109 

 

У Летонији је 2017. године директан утицај туризма на БДП износио 45,6% 

БДП–а, индиректни утицај 37,0%, док је мултипликативни утицај туризма на БДП 

износио 17,3%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 

23,6% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (8,3%) и државне колективне 

инвестиције 5,2%.110 

 

У Естонији је 2017. године директан утицај туризма на БДП износио 24,7% 

БДП–а, индиректни утицај 58,9%, док је мултипликативни утицај туризма на БДП 

износио 16,4%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 

                                                           
105https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/slovenia2018.pdf 
106https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/slovakia2018.pdf 
107https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/hungary2018.pdf 
108https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/poland2018.pdf 
109https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/lithuania2018.pdf 
110https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/latvia2018.pdf 
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39,4% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (10,7%) и државне колективне 

инвестиције 8,8%.111 

 

На основу поређења укупног доприноса туризма БДП-у у 2017. години у 

наведеним земљама, може се закључити да туризам бележи највеће директне ефекте у 

Летонији (45,6%), мултипликативне у Хрватској и Пољској (18,1% БДП-а), док највеће 

индиректне економске ефекте бележи Естонија (58,9% БДП-а). У Естонији су 

забележени најмањи директни ефекти (24,7% БДП-а), у Хрватској индиректни ефекти 

(38,2% БДП-а), док су најмањи мултипликативни ефекти забележени у Словачкој и 

Мађарској (око 15%). 

 

 

14.2.2. Индиректни утицај туризма на запосленост 

 

 

Туризам има квалитативни утицај тиме што утиче на  стварање радних места 

замладе људе. Подстиче запосленост кроз повећање броја запослених у делатностима 

туристичке привреде,као и повећање броја запослених у непривредним делатностима 

које директно подмирују потребе туриста, повећање броја запослених у делатностима 

које на индиректан начин задовољавају потребе туриста, ангажовање приватних 

домаћинстава у туристичким местима.  

У већини држава, посебно у Европи, велики део послова су сезонски, који могу 

бити осигурани на дуги рок уз побољшање нивоа квалификација. 

Туризам ствара потребу за обуком за које ове земље имају веома значајну 

способност. Један од индиректних утицаја туризма је да омогући, овим државама, 

нарочито у Европи и Северној Америци, да „извози” своје туристичке, хотелијерске и 

угоститељске курсеве обуке у друге земље, стварајући радна места у образованом 

сектору. 

Већина радних места у туризму су за младе испод 25 година старости, који чине 

око половину свих туристичких послова. Углавном је реч о пословима који су погодни 

за жене. Ова карактеристика запослености у сектору туризма наглашава значај сталног 

стручног програма обуке за младе људе како би обезбедили дугорочне послове.112 

„Туризам је запошљавао нешто више од 12 милиона људи у Европској унији 

2013. године. Скоро 7 милиона људи ради у индустрији хране и пића, а 2 милиона је 

запослено у транспорту. Сектор смештаја (не укључујући некретнине) чини 2,4 

милиона радних места у ЕУ.Туристичке агенције и туроператори чине скоро пола 

милиона запослених. Три индустрије које се скоро у потпуности ослањају на туризам 

                                                           
111https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/estonia2018.pdf 
112Рајкуцић Б. (2018): Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској, мастер рад, ПМФ, Ниш, стр 60 
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(смештај, туристичке агенције / туроператори, ваздушни саобраћај) запошљавају 3,3 

милиона људи у ЕУ. 

У туристичкој индустрији је запослено 22% кадрова у односу на број 

запослених у сектору услуга. Када посматрамо укупну нефинансијску пословну 

економију, туристичка индустрија чини 9% запослених. Међу државама чланицама за 

које су доступни подаци, Малта је забележила највећи удео (16,6% или један у шест 

запослених). У апслоутном смислу, Уједињено Краљевство и Немачка су забележиле 

највећу запосленост у туристичкој индустрији (по 2,1 милиона људи), затим Италија 

(1,4 милиона), Шпанија и Француска (по 1,3 милиона). 

Иако је економска криза довела до пада укупне запослености што није случај за 

сектор услуга, укључујући и главне туристичке индустрије као што је смештај (који је 

имао просечну годишњу стопу раста од 0,9% од 2008. године).”113 

 

14.2.3.Индиректни утицај туризма на остале делатности 

 

На основу табеле можемо закључити када је у питању дирекан утицај туризма 

на БДП, највећи утицајзабележен је 2017. године од 8,1%у Хрватској, а најмањи 

уЛетонији са 1,1%. Процене су да ће у 2028. години највећидирекан утицај туризма на 

БДП у Пољској износити 4,7%, а најмањи ће имати Мађарска са 2,1%. 

 

 

Табела бр.10: Утицај туризма на остале секторе (у %) 

Ред. 

Бр 

Раст у % Држава 2017. 2028. 

(процена) 

 

 

 

  1. 

 

 

 

Потрошња страних туриста 

Хрватска 8,4 4,4 

Словенија 5,4 4,5 

Словачка 3,6 4,9 

Мађарска 3,4 2,8 

Пољска 8,4 5,3 

Литванија 0,8 6,0 

Летонија -1,1 5,4 

Естонија 1,9 4,2 

 

 

 

 

Потрошња локалног 

становништва 

Хрватска 4,8 1,9 

Словенија 2,7 3,1 

Словачка 4,7 2,6 

                                                           
113https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_employment 
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2. (укључујући државну 

појединачну 

потрошњу) 

 

 

 

 

 

Потрошња од стране 

међународног 

туризма ( = 1 + 2 ) 

Мађарска 3,5 2,3 

Пољска 3,6 2,8 

Литванија 5,1 2,4 

Летонија -1,1 2,6 

Естонија 3,9 3,5 

 

 

 

3. 

Хрватска 7,8 4,1 

Словенија 4,5 4,0 

Словачка 4,1 3,8 

Мађарска 3,4 2,7 

Пољска 6,9 4,6 

Литванија 2,7 4,5 

Летонија 0,8 4,4 

Естонија 2,4 4,1 

 

 

 

 

4. 

 

Куповина од стране 

туристичких 

провајдера која укључује 

увежену 

робу ( ланац набавке ) 

Хрватска 7,5 3,8 

Словенија 4,4 4,0 

Словачка 4,0 3,9 

Мађарска 3,9 3,0 

Пољска 7,2 4,5 

Литванија 2,6 4,9 

Летонија 0,4 4,7 

Естонија 2,4 4,1 

 

 

 

 5. 

 

 

 

Директан утицај туризма на 

БДП ( = 3 + 4 ) 

Хрватска 8,1 4,4 

Словенија 4,5 4,1 

Словачка 4,3 3,7 

Мађарска 2,5 2,1 

Пољска 6,7 4,7 

Литванија 2,9 3,6 

Летонија 1,1 4,1 

Естонија 2,4 4,0 

 

 

 

6. 

 

 

Други утицаји туризма 

(индиректни и 

Хрватска 8,1 4,4 

Словенија 4,5 4,1 

Словачка 4,3 3,7 

Мађарска 2,5 2,1 
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мултипликативни) 

Домаћи ланац набавке 

Пољска 6,7 4,7 

Литванија 2,9 3,6 

Летонија 1,1 4,1 

Естонија 2,4 4,0 

 

 

 

7. 

 

 

 

Капиталне инвестиције 

Хрватска 3,0 2,0 

Словенија 7,6 4,4 

Словачка -1,8 3,5 

Мађарска 17,9 1,2 

Пољска -0,1 4,5 

Литванија 8,1 4,6 

Летонија 6,3 4,3 

Естонија 10,9 3,8 

 

 

 

8. 

 

 

Државна колективна 

потрошња 

Хрватска 3,0 1,9 

Словенија -3,2 3,0 

Словачка 2,6 2,7 

Мађарска -0,7 1,8 

Пољска 2,7 3,4 

Литванија -0,8 2,0 

Летонија 7,4 4,0 

Естонија -6,0 2,6 

 

 

 

9. 

 

 

Увоз робе посредством 

индиректне 

потрошње 

Хрватска 3,7 3,3 

Словенија 4,7 2,6 

Словачка 2,5 4,3 

Мађарска 10,6 3,5 

Пољска 5,1 3,7 

Литванија 2,9 5,7 

Летонија 4,1 6,7 

Естонија 5,5 3,9 

 

 

 

10. 

 

 

 

Мултипликативни ефекти 

Хрватска 5,6 3,9 

Словенија 2,3 4,1 

Словачка 2,4 2,6 

Мађарска 1,4 1,0 

Пољска 4,7 4,2 
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Литванија 3,3 4,8 

Летонија 2,0 4,8 

Естонија 3,5 3,5 

 

 

 

11. 

 

 

Укупан утицај туризма на 

БДП ( = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 

Хрватска 7,3 4,1 

Словенија 4,1 4,2 

Словачка 3,3 3,4 

Мађарска 3,2 1,7 

Пољска 5,2 4,5 

Литванија 3,2 3,5 

Летонија 2,0 4,1 

Естонија 2,6 3,8 

 

 

 

12. 

 

 

Утицај на запосленост ( '000) 

Директни утицаји туризма на 

запосленост 

Хрватска 2,9 1,4 

Словенија 1,0 2,3 

Словачка 2,1 1,5 

Мађарска 1,9 1,4 

Пољска 4,8 2,9 

Литванија -0,1 1,1 

Летонија -1,6 1,5 

Естонија 0,7 0,9 

 

 

13. 

 

 

Укупан утицај туризма на 

запосленост 

Хрватска 2,3 1,4 

Словенија 0,4 2,1 

Словачка 1,1 1,0 

Мађарска 2,1 0,8 

Пољска 3,0 2,4 

Литванија 0,0 1,2 

Летонија -1,0 1,1 

Естонија 0,6 0,5 

 

 

 

14. 

 

 

Остали индикатори 

Трошкови за путовање ван 

државе 

Хрватска 14,6 1,5 

Словенија 3,9 0,3 

Словачка -0,4 5,8 

Мађарска -1,2 5,2 

Пољска 3,7 3,8 

Литванија -1,3 2,8 
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Летонија -5,2 3,1 

Естонија -2,1 3,5 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Индиректни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања 

хране, индустрије и свих других услуга везаних за туризам, као што су на пример 

пољопривреда и грађевинарство. Индиректне ефекте туризма треба анализирати и на 

регионалном, а не само на макроекономском нивоу. 

 

Допринос индиректних ефеката туризма може се разложити на три подсектора: 

 

- Укупан ланац набавке (0,4% - 2017. године у Летонији), (7,5% - 2017. године у 

Хрватској), 

- Капиталне инвестиције (-1,8% -2017.године у Словачкој), (17,9% -2017. у Мађарској), 

- Јавна потрошња (-6,0% - 2017. године у Естонији), (7,4% - 2017. године у Летонији). 

 

14.3.  Мултипликативни ефекти туризма 

 

 „Мултипликативни ефекат туризма огледа се у чињеници да се средства 

туристичке потрошње, након своје основне циркулације, од места где су настала до 

места потрошње, не заустављају него да њихов највећи део наставља да циркулише и 

тиме даље утиче на привредна збивања. 

 Мултипликатор је просечан број обртаја које врши свака реализована јединица 

потрошње у току своје циркулације у једној години, а пре свог коначног изласка из  

привредног тока.”114 Тако туризам врши утицај на укупну привреду једне земље или 

како Крапф истиче: „Што је већи број руку кроз које пролази новац остварен од 

туристе, то је већи утицај туризма на економију”. 

 У привредно развијеном земљама коефицијент мултипликације је повољнији 

него у мање развијеним земљама, због тога што су оне мање увозно зависне, тако да 

новац страних туриста више подстиче пораст производње и размене, него новац 

домаћих туриста. На тај начин кроз увоз роба и услуга, новац дуже циркулише кроз 

,,крвоток” националне привреде и производи значајне мултипликативне ефекте на 

привреду ових земаља.115 

 У току једне године приходи од страних туриста прођу 13 -14 трансакција, али 

коефицијент мултипликације износи између 3,2 и 4,3. Код развијених земаља 

коефицијент мултипликације (број обртаја) је већи, јер се на бази сопствене 

                                                           
114Стефановић В. Глигоријевић Ж., (2016): Економика туризма, ПМФ, Ниш, стр.90 
115Бошковић Т.: Туризам као фактор привредног развоја, научни часопис, стр. 27 
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производње обезбеђује огроман број робе за туристе. Мултипликативни ефекти зависе 

од тога колико туристичка дестинација зависи од увоза материјалних добара за 

задовољење потреба туриста и уштеда локалног становништва од прихода који нису 

дати на зајам неком другом током године. 

 Потрошња у одређеном сектору има различите утицаје на БДП, у зависности од 

локално додате вредности и повезаности са остатком економије. Заправо, када туриста 

троши новац у дестинацији, он у потпуности неостаје у привреди, јер је одређени део 

потребан за увоз одређених роба и услуга. То представља „цурење”―створене 

економске вредности. 

 Појам мултипликатора се везује за однос промена једне од кључних економских 

варијабила - аутпута (приходи, запосленост, државни буџет) према променама у 

туристичкој потрошњи. Нови новац који улази у националну економију, у форми 

инвестиција из иностранства, донација, дознака од радника из иностранства, потрошње 

страних туриста, стимулише економију конкретне земље и то не једном, већ више пута. 

Типови мултипликатора: 

• Мултипликатор трансакција или продаје, 

•Output мултипликатор, 

• Мултипликатор прихода, 

• Мултипликатор запослености, 

• Мултипликатор државних прихода. 

Теорије мултипликатора: 

• Базична теорија (Basetheory), 

• Кејнесијан мултипликатор (Keynesianmultiplier), 

•Ad-hoc теорија, 

•Input-output теорија (I- О), базира на принципима тзв. опште равнотеже у 

међусекторским односима.116 

 

 

 

 

                                                           
116Златковић Т. (2017): Макроекономски ефекри развоја туризма на Кипру, мастер рад, ПМФ, Ниш, стр 

55 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Данас око 600 милиона људи учествује у међународним туристичким 

кретањима широм света, а заједно са домаћим туризмом достиже бројку од 4 

милијарде људи. То доказује да туризам као друштвено-економска појава данас 

поприма размере једне од најмасовнијох појава у свету. 

Савремени туризам је захватио мање или више све државе света. У многима од 

њих на туризам се гледа као могућност остваривања одговарајућих позитивних 

економских и друштвених ефеката, пружањем различитих услуга уз укључивање 

бројних комплементарних делатности. Последњих деценија многе државе му придају 

велики значај јер запошљава многобројне кадрове, утиче на пласман и повећање 

потрошње локалних и националних производа и услуга на светском тржишту.  

Праћењем међународних туристичких кретања у свету баве се бројне 

националне, интеррегионалне, континенталне и светске организације које сена 

одређени начин баве унапређењем туризма и другим делатностима које доприносе 

развоју туризма. 

Утицај туризма на привредни развој конкретно сеостварује преко утицаја 

туристичке потрошње и инвестиција намењених туризму, наопшту привредну 

активност и учешће у стварању друштвеног производа.Ефикасније коришћење 

туристичких потенцијала се не може постићи самопоседовањем природних, културних 

и амбијенталних ресурса, већ је неопходно и инвестирати у инфраструктуру (путеве, 

смештајне капацитете), кадар, постојеће капацитете и сл. 

Једна од основних функција туризма је што директно и индиректно утиче на 

раст бруто домаћег производа.На основу анализираних података може се закључити да 

се туризам јавља као важан фактор привредног развоја посматраних држава у 

транзицији, који утиче на друштвени производ и национални доходак. Упоређујући 

укупан допринос путовања и туризма БДП-а (директне, индиректне и мутипликативне 

ефекте) Хрватске, Словеније, Словачке, Мађарске, Пољске, Литваније, Летоније и 

Естоније видимода је 2017. године највећи утицај имала Пољска, чији је допринос 

износио 23,9милијарде долара, док је најмањи утицај имала Литванија са 2.308.300 

долара. Очекује се да ће туризам имати највећи утицај на привредни развој Пољске 

уодносу на утицај туризма на развој других држава 2028. године. 

Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја 

туризма на привреду. У вези са тим, током 2017. године Пољска је генерисала 13,0 

милијарди долара од потрошње страних туриста, након ње је уследила Хрватска која је 

исте године генерисала 11.025.200 долара од потрошње страних туриста. На 

последњем месту упоређујући потрошњу страних туриста нашла се Летонија која је 

генерисала 1.268.900долара од потрошње страних туриста. 

Упоређујући удео капиталних инвестиција у турзму у укупним инвестицијама у 

2017. години за Хрватску, Словенију, Словачку, Мађарску, Пољску, Литванију, 



101 
 

Летонију и Естонију, зкључујемо да Пољска и Хрватска за разлику од других земаља 

имају већи удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама. 

Посматрано у милијардама долара, Пољска је 2017. године имала 2,8 милијарди долара 

и претпоставке су да ће имати 2028. године, око 4,5 милијарди долара. 

Туризам омогућава запошљавање лица разних образованих профила, од оних 

који непосредно пружају услуге и оних који раде у различитим техничко-технолошким 

процесима, до оних креативних кадрова који креирају модерне туристичке производе и 

баве се развојном политиком. На основу одрађене упоредне анализе укупне 

запослености у туризму у наведеним земљама завкључујемо да је Пољска 2017. године 

имала највећи број запослених у туризму (738.000 радних места), знатно више него 

Хрватске (320.000 радних места), Словеније (101.000), Словачке (156.000), Мађарске 

(324.000), Литваније (65.000), Летоније (79.000) и Естоније (99.000). Када је у питању 

предвиђање укупне запосленостиу наведеним земљама за 2028. годину, очекује се да ће 

највеће повећање имати Пољска (944.000 радних места), а најмање Литванија (74.000 

радних места). 

Поред директних даваоца, туризам утиче на индиректне делатности, делатности 

које не пружају непосредне услуге већ снабдевају туристичку привреду, то су 

пољопривреда, гарђевинарство, индустрија и слично. 

 На основу анализараних података може се закључити да се туризам јавља као 

важан фактор привредног развоја посматраних земаља. Он утиче на повећање додате 

вредности која се ствара у делатностима туристичке привреде, креира радна места у 

туризму, али и у привреди и подстиче развој туристичких и других привредних и 

непривредних делатности. 
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http://obrechye.ru/ 

https://web.archive.org/web/20120707040112/http://www.csb.gov.lv/en/geographical-

position-republic-latvia 

http://www.estonica.org/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-

_employment 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries 

2018/croatia2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/slovenia2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/slovakia2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/hungary2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/poland2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/lithuania2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/latvia2018.pdf 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-

2018/estonia2018.pdf 

http://ec.europa.eu/eurostat 

 

 

 

 

http://putovanjeokosveta.rs/destinacije_zemlja_detalji.php?&k=127&z=431
http://www.weatherbase.com/
http://proleksis.lzmk.hr/58390/
http://obrechye.ru/
https://web.archive.org/web/20120707040112/http:/www.csb.gov.lv/en/geographical-position-republic-latvia
https://web.archive.org/web/20120707040112/http:/www.csb.gov.lv/en/geographical-position-republic-latvia
http://www.estonica.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_employment
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries%202018/croatia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries%202018/croatia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/slovenia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/slovenia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/slovakia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/slovakia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/hungary2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/hungary2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/poland2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/poland2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/lithuania2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/lithuania2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/latvia2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/latvia2018.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat

