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УВОД 

 

Италија, или званично Италијанска Република, је држава на југу Европе. 

Препознатљива је по свом облику, елегантне чизме. Главни град је Рим. Италија обухвата 

Апенинско полуострво и три велика острва у Средоземном мору: Сицилију, Сардинију 

и Елбу. Једину копнену границу има на северу, на Алпима, где се граничи са 

Француском, Швајцарском, Аустријом и Словенијом. Са свих осталих страна је 

запљускују мора: Јадранско море на североистоку, Јонско море на југоистоку, Тиренско 

море на југозападу и Лигуријско море на северозападу. Независне државе Сан Марино и 

Ватикан налазе се унутар територије Италије. Италија је место настанка Римског царства, 

једног од највећих царстава старог века. Од 1946. године,  Италија је република. Веома 

је позната по кулинарским способностима, моди, дизајну, одећи, архитектури, 

уметности, музици и осталим знаменитостима које у великом броју посећују туристи. 

Италија је заиста једна од културно најбогатијих земаља света. Поседује бројне културне 

споменике, као што су коси Торањ у Пизи и Колосеум у Риму. Све знаменитости Италије  

веома су посећене.  

 Северно од реке По се пружа покрајина Венеција. Уз обалу Јадранског мора је 

ривијера Венето. У овој регији су бројна острва, полуострва и лагуне које су настале 

деловањем мора, сунца и бујне медитеранске вегетације. Јужни део ривијере Венето 

чини делта реке По са бројним острвима, меандрима, рукавцима и бујном вегетацијом. 

 „У врху Венецијског залива налази се Венеција, град на води са каналима, 

острвима, мостовима, са изузетном историјом, културом и архитектуром. Венеција је 

смештена на 117 острвца и острва. Насипањем терена између острва настало је 177 

канала које премошћује више од 400 мостова. У залеђу се налази неколико познатих 

градова. То су Падова, Верона, Ровињо, Вићенца, Тревизо, Адриа, Венето, Абано Терме, 

познато бањско лечилиште.  

 Рад се састоји из три дела. У првом делу су приказани природни и културни 

ресурси у функцији развоја туризма региона Венето. Овај део обухвата географски 

положај, геоморфолошке карактеристике, климатске карактеристике, хидролошке 

карактеристике, становништво, насеља и културно-историјско наслеђе региона Венето.  
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 У другом делу је посебна пажња посвећена утицају туризма на привредни развој 

Италије. У оквиру ове целине издвајају се директни и индиректни утицај туризма на 

привредни развој, мултипликативни ефекти туризма на привреду. Највећа пажња 

посвећена је туристичком промету у регији Венето где је посебно анализирана 

конкурентност Венета на туристичком тржишту у Европи. Након ове анализе приказана 

је јединственост и разноликост туристичке понуде региона Венето. 

 У трећем делу је посебна пажња посвећена дестинацијском менаџменту и бренду 

дестинације. Предмет овог дела је дефинисање појмова: дестинација и бренд. Процес 

управљања дестинацијским брендом приказан је кроз пет хијерархијских фаза. У оквиру 

овог поглавља издвојене су туристичке дестинације које су афирмисане за туристичку 

посету при чему се за сваку дестинацију истичу најзначајније атракције. 
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I ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА РЕГИЈЕ ВЕНЕТО 

1. Физичко - географске карактеристике 

1.1 Туристичко - географски положај 

 

 Венето (итал.Veneto) је једна од 20 регија Италије. Налази се у североисточном 

делу земље. Главни град је Венеција, а познати градови су и Верона, Падова и Виценца. 

Венето спада у највеће и најразвијеније италијанске покрајине. Такође, Венето са светски 

значајном Венецијом је једна од туристички најпосећенијих дестинација у свету са преко 

60 милиона туриста годишње. 

 Венето је североисточна покрајина Италије са кратком државном границом ка 

Аустрији на северу. На истоку покрајина Венето излази на Јадранско море. Са осталих 

страна налазе се друге италијанске покрајине: на североистоку - Фурланија-Јулијска 

крајина, на југ - Емилија-Ромања, на западу – Ломбардија, насеверозападу - Трентино-

Јужни Тирол. Површина покрајине је 18.391 km² и по овоме је Венето једна од 

најпространијих италијанских регија.1 

Слика 1. Географски положај Венета 

 

Извор:https://educated-traveller.com 

                                                           
1Драговић Р., (2017): Туристичко географске регије света, Пририодно математички факултет, Ниш, 

стр.224. 
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1.2. Геоморфолошке карактеристике 

 У оквиру Венета разликује се неколико природних целина у правцу југ - север. 

Јужни део је равничарско подручје уз северну обалу Јадранског мора и реку По. То је 

источни део Падске низије. Овај део заузима око 2/3 површине покрајине и ту се гаје 

жита и поврће. Падска низија представља јасно равничарско подручје са јасним 

границама, окружено високим планинама и морем. Она се простире на већем делу 

Северне Италије. У оквиру региона Венето заузима провинције Верона, Вићенца, 

Падова, Тревизо, Ровиго и Венеција у  смеру запад-исток. Надморска висина Падске 

низије креће се од 0-4 m у области Фераре код Јадрана (делта Поа). 2 

 Целина Доломита је састављена од брда и нижих планина Венецијалних Предалпа 

са виноградима и воћњацима. Северни део је изразито планински у оквиру система Алпа 

са неколико насељенијих долина. То је сточарско подручје, једино су у долинама су 

развијене остале врсте пољопривреде. Доломити се простиру имеђу речних долина 

Адиђе и Бренте на западу и југозападу, Пиаве на истоку и југоистоку и Пустерије на 

северу. Највиша планина је Мармолада, позната као краљица Доломита (врх Пунта 

Пенија 3348m).  Антелао, који носи епитет краља Доломита налази се југоисточно од 

центра Кортина д Амеко. Ове планине су карактеристичне по крашком рељефу и 

назупчаним врховима у облику торњева и кула: Пунта Менини, Пунта Киђато и Фантон. 

На Унескову листу светстке природне баштине увршћено је чак 18 планинских врхова и 

планина надморске висине изнад 3000m, и укупне површине од око 1420m². Стрме 

планинске стране грађене су од различитих карбонатних формација богатих фосилном 

флором и фауном наталожене у плитководној средини мезозоика. 

 Алпски амбијент Доломита карбонатних врхова са око 40 мањих глечера 

привлаче љубитеље фотографије, планинарења, спортсог пењања, алпинизма, јахања и 

планинарског бициклизма. У Доломитима се одвијају бројне туристичке активности. За 

пењање по стрмим, планинским странама изграђена је гвоздена стаза (via ferrata) која 

омогућава пењање по клифовима и до највиших врхова.3 

 

 

                                                           
2 Плавша Ј., (2008.): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад 
3Драговић Р., (2017.): Туристичко географске регије света, Пририодно математички факултет, Ниш, стр. 

69. 
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Слика 2. Карта рељефа Венето 

 

Извор:https://blog-italia.com 

 

1.3. Климатске карактеристике 

 Клима у региону Венето је измењено средоземна са значајним утицајем 

континенталног севера. Стога су зиме оштрије, а лета блажа него у другим деловима 

Италије. Овај судар клима очитава се и у веома јаким ветровима. У вишим крајевима 

клима је више континентална, а на планинама влада планинска клима. У северном делу 

региона највише падавина се излучује у јануару, а најмање у августу. 

 

1.4. Хидрографске карактеристике 

 Источна граница покрајине је северна обала Јадранског мора, која је овде доста 

мочварна и тешко приступачна (Венецијанска лагуна). Највећа река у покрајини је По, 

која је истовремено и јужна граница покрајине. На крајњем југоистоку налази се 

пространа делта Поа. Остале главне реке су меридијанског правца и теку са Алпа ка 

Јадранском мору. Најважније су Адиђе, Брента, Пјава, Таљаменто. Реке имају значајан 
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пад и нове велике наплавине у доњи део свог слива. У Венету се налази и низ језера, 

махом малих. Једино веће је језеро Гарда, које припада Венету. 

 Језеро Гарда је једно од највећих језера ледничког порекла у Алпима. Настало у 

току 5 кварталних фаза од којих је коначни изглед језерске регије формирана у вирму. 

Језеро захвата површину од 368 km² издужено је правцем север – југ дужином око 52 km, 

максимална ширина му је у јужном делу и износи 17,5 km, у средишњем око 7 – 8 km и у 

северном делу око 2 km. Дужина обале је око 125 km, одликује се бројним облицима 

разуђености (заливи, језерски ртови, полуострва и острва), али су обалне форме малих 

димензија. Највеће полуострво је Сирмионе, а значајнија острва су: Изола дел Гарда, 

Тримелоне, Сан Бјађо, Соњо, Конили и Оливо. Просечна дубина језера је 135m, западни 

део је дубљи а максимална дубина од 346m је у западном делу језера у котлини Дезенкано 

Рива.4 

Слика 3. Језеро Гарда 

 

Извор:https://www.google.com 

 

 

                                                           
4Плавша Ј., (2008.): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад 
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2. Друштвено – географске карактеристике 

2.1. Историја и Становништво Венета 

 Године 1866. дошло је до припајања Венеције и области средишње Млетачке 

републике новооснованој Италији. Одмах је основана покрајина Венето. Међутим, нова 

владавина није оживела привреду. Чак су чињени и негативни учинци попут досељавања 

становништва из других крајева и спречавања развоја Венецијанског наречја. Због тога 

је прва половина 20. века била раздобље масовног исељавања у иностранство. Додатно 

оптерећење била ду два светска рата, која су оставила трага и каснијих деценија. 

 Овакво стање трајало је до 70-их година прошлог века, када је држава дала већу 

слободу покрајинама у одређивању унутрашње политике. Власти Венета су ово веома 

добро искористиле, уздигле привреду претвориле Венето од исељеничко у досељеничко 

подручје Италије. Данас је Венето једна од најразвијених покрајина у држави. 

 Данас Венето има преко 5 милиона становника и он је једна од најмногољуднијих 

покрајина Италије. До пре пар деценија тај број чак био у паду или стагнирао, али је са 

наглим развојем покрајине последњих деценија скочио са око 20%. 

 Густина Насељености је око 270 стн./km², што је више од државног просека (200 

стн./km²). Равничарски део покрајине је знатно гушће насељен него северно, алпско 

подручје. Посебно је густо насељена „економска кичма“ покрајине, линија Верона - 

Вићенца - Падова - Венеција. 

 Етничка слика покрајине има низ посебности. Тако у покрајини доминира 

италијанско становништво, али са венецијанским наречјем, знатно другачијим од 

стандардног италијанског језика. По некима је то и потпуно засебан језик. Утицај наглог 

развоја покрајине огледа се и у великом уделу становништва са привременим боравком 

(8,3%).5 

2.2 Културно-историјско наслеђе Венета 

 У овом спектакуларном природном окружењу се налази веома богато културно 

наслеђе, које чини Венето регијом јединственог шарма, од величанственог уметничког 

града са Паладијским вилама, које је дизајнирао Андреа Паладио, нанизаним дуж 

Ривијере дел Брента и мноштво малих градова попут Аркуа Петрарца, Монселице, 

                                                           
5 Даган К., (2013.), Кратака историја Италије, стр.56. 
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Асоло, Басано дел Грапа итд. Mожете видети најкарактеристичније аспекте овог 

разноликог региона. 

 Осим Венеције препоручујемо такође да кренете на једнодневне излете до осталих 

места Венета, које су такође под заштитом УНЕСКА, попут Падове или Вероне, у којој 

се одвија прича Шекспировог дела Ромеа и Јулије, или на пример обиђите Белуно и 

истражите њено изузетно архитектонско наслеђе, као и Вићенцу са својим зградама и 

вилама које је дизајнирао поменути архитекта Паладио. Можете одвојити пар дана за 

обилазак градова и села дуж обале Венета, бициклом можете пешачити, или их обићи 

бродићем који плови овим огромним воденим пространством са честим заустављањима 

у различитим градовима. Најзначајније знаменитости Венеције су: базлика Светог 

Марка са звоником кампаниле, Дуждева палата и ренесансна Сат кула. 

 На месту где се данас налази базилика била је капела изграђена 832. године. 

Четири године након преношења моштију Св. Марка у Венецију. Под је у облику грчког 

крста, а у центру и на крајевима кракова крста изграђене су две веће и три мање 

полулоптасте куполе у касном византијском стилу. Ова базилика раскошно декорисане 

фасаде и унутрашњости требало је да покаже моћ Венеције и добила је друго име Ла 

Киеза д Оро.  

Слика 4. Базилика Светог Марка 

 

Извор:https://www.google.com 
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 Дуждева палата је једна од најрепрезентативнијих зграда готичке архитектуре у 

Венецији. Унутрашњост палате се састоји из великог броја просторија где су били 

дуждеви апартмани, сале за пријем и позлаћено степениште. Првобитна црква Свети 

Ђорђе на острву Мађоре изграђена је у 9. веку и у овој цркви се налазе Тинторетијеве 

слике. 

 Међу најпознатијим туристичким објектима је Мост уздисаја, преко канала 

Палако. Назив моста настао је у период инквизиције када су преко њега водили 

осуђенике у нову зграду затвора, а тада су са моста последњи пут могли да виде слободу.  

 Тридесетак километара западно од Венеције на обалама реке Бакијоне је Падова. 

Према легенди град је основао тројански јунак. Међу значајнијим културно-историјским 

споменицима су капела Сковенји, у којој се налазе сликарска дела Ђота, и базилика 

Светог Антонија у чијој се капели Скола дел Санто налазе Тицијанова дела. У базилици 

Светог Антонија се налазе статуе и високи олтар са Донателовим рељефом и мошти 

Светог Антонија. Око трга се налазе Палата Рађоне из 13. и Капетанова палата из 16. века 

и палата Бо из 17. века. Универзитет у Падови је основан 1222. године и после 

Универзитета у Болоњи најстарији је универзитет у Италији.  

Слика 5. Градски трг Падове 

 

Извор:https://www.google.com 
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 Верона, град на контакту Падске низије и Алпа у долини реке Адиђе, недалеко од 

језера Гарда, позната је као драгуљ средњовековне архитектуре и један од најлепших 

градова Италије. Верона је била и под управом ломбардијских краљева. У време 

владавине Бартоломеа де ла Скале, почетком 14. века према легенди се десила позната 

романса између Ромеа Монтекија и Јулије Капулети која се трагично завршила, описана 

у Шекспировом делу „Ромео и Јулија“. Кућа, која је проглашена Јулијином, са чувеним 

балконом, један је од најпосећенијих објекта у граду и у њој се обављају многа венчања.6 

Слика 6. Јулијина статуа и кућа у Верони 

 

Извор:https://www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Драговић Р., (2017.): Туристичко географске регије света, Пририодно математички факултет, Ниш, стр. 

226. 
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II ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ИТАЛИЈЕ 

1. Економски утицаји туризма на привреду 

 У друштвеној сфери, туризам има „културни, образовни, здравствени утицај, 

побољшање односа и разумевања међу разним националностима итд. Велики број 

туриста се укључује у туристичка путовања мотивисан жељом да упозна историјско и 

културно благо дестинације (музеји, историјски споменици, уметничке галерије, 

фестивале и сл.). Повећава се ниво образовања домицилног становништва које се 

укључује у туристичке токове. Преношње и размена позитиних навика и обичаја из 

једних земаља у друге такође је подстицајан аспект за развој туризма. Утицај на 

побољшање здравствене и радне способности људи укључених у туристиче токове 

такође не треба занемарити.7 

 Политички  значај туризма је тај да је туризам најзначајнији фактор мира у свету. 

Резолуцијом из 1966. године којом је 1967. година проглашена за Међународну годину 

туризма, скренула се пажња на улогу туризма као фактора мира. Организација 

Уједињених нација истакла је слоган „Туризам – пасош мира“. Све негативне представе 

потекле из политичких и ратних пропаганди, које су имали туристи о одређеним 

земљама, престају када се туриста сам суочи са са становништвом те земље и када боље 

упозна нацију.  

 По бројности учесника туристичких кретања, последицама и односима који 

произилазе из тих кретања, туризам је постао једна од најзначајнијих појава савременог 

друштва. Ефекти на развој привреде ствара међузависност туристичког и привредног 

развоја. Основа зависности је туристичка потрошња. „Према енглеском аутору Медлику, 

значај туризма и туристичку потрошњу оређују следећи фактори:  

1. Туристичке атрактивности (климатски услови, културно – историјско наслеђе, 

 природне лепоте, итд.);  

2. Приступачност (удаљеност извора туристичке тражње од туристичке понуде 

 (дестинације), развој саобраћајне мреже и сл.);  

3. Туристичка понуда (смештај, услови за снабдевање, забава, градски саобраћај и 

сл.);  

                                                           
7 Унковић С., Зечевић Б.,(2006):Eкономика туризма, Економски факултет, Београд, стр 33. 
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4. Организација туризма и политика унапређења.“   8 

` Ови фактори представљају предуслов за обављање туристичких активности. 

Задовољење потреба туриста омогућавају угоститељство, саобраћај, трговина, 

туристичке агенције, а затим и остале делатности. Организација туризма и политика 

унапређења мора бити усклађена са туристичким атрактивностима и приступачношћу 

туристичком месту/регији.   Туризам утиче на привреду једне државе укључујући 

становништво, запослене, инвеститоре, затим на развој свих предузећа која задовољавају 

потребе туриста, на повећање броја радних места, повећање материјалне производње и 

повећање обима услуга у одређеном периоду. Тако стимулише привредни развој. Домаћи 

туристи врше само прерасподелу свог дела дохотка за личну потрошњу, док страни 

туристи у рецептивну земљу уносе део средстава личне потрошње, која је створена у 

њиховој привреди. Тако се врши прилив новца – девизних средстава из земаља 

емитивног подручја у привреду рецептивне земље. Економски значај туризма 

представљен је кроз потрошњу туриста у местима које посећују. Новац који су туристи 

зарадили у  месту свог боравка, троши се у туристичким местима. Резултат потрошње су 

одређени економски ефекти на привреду и земље из којих туристи долазе, и на економске 

ефекте земље коју посећују. На привреду земље из које долазе туристи, новац који 

потроше у страној држави, за њихову државу преставља расход, док за државу у којој 

троше новац, то је приход.  

 Ови резултати се приказују кроз директне и индиректне ефекте на привреду. 

Директни утицај се преноси на учеснике туризма који директно продају услуге 

туристима (хотели, саобраћајна и транспортна предузећа, трговинска мрежа итд.). 

Индиректне ефекте туризам врши на оне привредне делатности које не учествују у 

пружању непосредних услуга, већ снабдевају туристичку привреду (индустрија, 

пољопривреда, велетрговина, грађевинарство итд.).   

„Најважнији директни утицаји туризма на првиреду су:  

 Утицај на друштвени производ и национални доходак;  

 Утицај на платни биланс земље;  

 Утицај на запосленост становништва;  

 Утицај на остале делатности туристичке привреде;  

                                                           
8 Унковић, С., Зечевић Б. (2016). Економика туризма, Економски факултет, Центар за издавачку 

делатност, Београд, стр.35 
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 Утицај на инвестициону активност и структуру инвестиција;  

 Утицај на бржи развој недовољно развијених земаља и подручја.“9 

 

 Као један од највећих светских економских сектора, туризам ствара нова радна 

места, покреће извоз и генерише просперитет у целом свету. У Италији, према годишњој 

анализи глобалног економског утицаја, туризам као сектор је приказан на 10,4% 

глобалног БДП и 9,9% укупне запослености, у 2017. години. 

 Права политика и инвестиционе одлуке доносе се само као емпиријски доказ. 

Више од 25 година, Светски савет за путовања и туризам (WTTC) њима пружао је ове 

доказе, квантификујући економију и запосленост утицаја на путовања и туризма.  

 У току 2017. године, забележено је највеће повећање БДП-а у последњих десет 

година што је допринело повећању туристичке потрошње у свету. Као и протеклих 

година, водећу позицију и перформансе су биле нарочито јаке широм Азије, али су 

доказале сектор отпорности, и државе као што су Тунис, Турска и Египат које су 

претходно биле девастиране утицајем терористичких активности и опорављају се 

снажно. 

 Дугорочно гледано, прогнозирани раст сектора туризма и путовања ће и даље 

бити снажан, јер ће се милиони људи укључити у туристичка кретања, како би посетили 

туристичке дестинације широм света. Снажан раст такође захтева снажно управљање, а 

WTTC ће такође наставити да преузима водећу улогу са дестинацијама како би осигурао 

да они ефикасно и стратешки планирају раст, узимајући у обзир потребе свих 

заинтересованих страна и користећи најнапредније технологије у том процесу. 

 WTTC је поносан што наставља пружати доказну базу потребну како би се 

помогло јавним и приватним телима да донесу исправне одлуке за будући раст одрживог 

сектора путовања и туризма, као и за милионе људи који зависе од њега.10 

 

                                                           
9 Унковић, С., Зечевић Б. (2016). Економика туризма, Економски факултет, Центар за издавачку 

делатност, Београд, стр.38. 
10https://www.wttc.org 
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1.1. Директни и индиректни утицај туризма на привредни развој 

1.1.1. Директни утицај туризма на привредни развој 

1.1.1.1. Утицај на друштвени производ и национални доходак 

 

 У теорији постоји висок степен сагласности око става да се туризам не може 

сматрати ствараоцем друштвеног производа и националног дохотка, али да ипак 

туристичка потрошња и посредно и непосредно утиче на друштвени производ и 

национални доходак. Посредно, туристичка потрошња утиче тако што подстиче развој 

области материјалне производње које су у улози добављча туристичке привреде, док 

непосредно утиче по основу преливања дохотка из других земаља. Наиме, овај 

непосредан утицај туризам остварује преко промета страних туриста преко кога се, 

посредством 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 (који утиче на прерасподелу ночаних средстава 

унутар граница једне земље).11 

 БДП: Директни утицај туризмана БДП-у износио је 94,1 милијарди евра (106,8 

милијарди долара), што представља је 5,5 % укупног БДП-а.  

График 1. Директан утицај туризма на БДП – у (у милијардама евра) 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 БДП: Укупан утицај путовања и туризма БДП-у износио је 223,2 милијарде еура 

(253,5 милијарди долара), односно 13,0% БДП-а и са тог аспекта Италија се налази на 

                                                           
11 Унковић, С., Зечевић Б. (2016). Економика туризма, Економски факултет, Београд. 
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шестом месту у Европи. Превиђа се стопа раста БДП који генерише туризам бити 1,8% 

у 2018. години. У периоду од 2018. до 2028. године се очекује да ће се БДП који генерише 

туризам повећавати по просечној годишњој стопи од 1,7%, као и да ће достићи износ од 

268,8 милијарди евра, односно учешће у БДП у износу од 14,3% БДП. 

График 2.Укупан утицај туризма на БДП (у %) 

 

 Извор: Светски Савет за путовања и туризам  

 

График 3. Укупан утицај туризма на БДП – у милионима (директни, индиректни и 

мултипликативни) 

 

Извор: Светски савет за путовања и туризам 
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График 4. Укупан утицај туризма у БДП-у у % (директни, индиректни и 

мултипликативни) 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 

1.1.1.2. Утицај туризма на запосленост 

 Туризам спада у радно интензивну делатност јер је човек главни „произвођач“ 

услуга, поред средстава за рад и предмета рада. Због карактера услуга – потребе за 

директним контактом са потрошачима приликом пружања туристичких услуга, потреба 

за радном снагом у туризму је очигледна. Запошљавање у туризму је сезонског 

карактера, па је допринос туризма запошљавању са пуним радним временом мали, у 

односу на запошљавање које се обавља сезонски. Развој туризма омогућава директно 

запошљавање у делатностима туристичке привреде, али и у оним делатностима које су 

индиректно укључене у туризам (индустрија, пољопривреда и сл.). Угоститељство 

(хотелијерство и ресторатерство) погодује запошљавању жена. У неким развијеним 

туристичким државама запослена женска радна снага износи 70% укупног броја 

запослених.   

 Туризам активира кадрове разних степена стручности, од оних који су директни 

пружаоци услуга туристима (конобари, собарице, рецепционери), преко оних који 

обављају техничке послове (кувари, аниматори и сл.) до креативних стручних кадрова 

који се баве формирањем модерних туристичких производа и који се баве развојном 

политиком. У овај процес се укључују економисти, туризмолози, правници, филозофи, 
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архитекте, психолози и сл. Туризам је подручје у коме се креира највећи број радних 

места у свету. 

График 5. Број директно запослених у туризму у (хиљадама) 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 У туризму Италије је 2017. године било запослено 1.490.500 кадрова, што чини  

6,5% од укупног броја запослених у Италији и рангира је на 14. месту у Европи.  Очекује 

се раст од 1,3% у 2018. године и раст од 1,7%  броја запослених у туризму што ће 

износити 1.783.000 радних места 2028. године (7,5% од укупног броја запослених).   

График 6. Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености (у %) 

 

Извор: Светски Савет за туризам и путовања 
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График 7. Укупан утицај туризма на запосленост (у процентима) 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 Ако се посматрају директни, индиректни и мултипликативни ефекти развоја 

туризма, односно ако се посматра укупан утицај туризма на запосленост, онда се може 

истаћи да је 2017. године било запослено 3.394.700 радника. Према овом аспекту, Италија 

се налази на 14. месту у Европи.   

1.1.1.3. Утицај туризма на платни биланс 

 Платни биланс је систематски двострани приказ свих економских трансакција 

које земља (привреда) обавља са иностранством у одређеном временском периоду, 

углавном у периоду од једне календарске године. На основу анализе платног биланса, 

добијају се информације значајне за креирање макроекономске политике државе.    

 Платни биланс се састоји из два основна дела: трговинског биланса, у који спадају 

сви приходи и расходи настали извозом и увозом робе (материјалних производа) и 

биланс нематеријалних прихода и расхода. Приходи и расходи по основу туризма део су 

биланса стања нематеријалних прихода и расхода.  

 Туристички биланс је део платног биланса који даје увид у све приходе које 

одређена земља има на основу међународног туристичког промета у одређеном 

временском периоду (обично у периоду од једне године). Улога и место туризма у 

укупној размени са иностранством, прати се и успоставља путем платног биланса.   
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 Туристички биланс, у ширем смислу, на страни активе обухвата: приходе 

реализоване по основу извоза робе за туристичку намену, приходе реализоване од 

страних туриста по основу пружања туристичких услуга, приходе од капитала 

пласираног у развој туристичке понуде других земаља (камате и отплате дуга), увоз 

страног капитала за улагања у изградњу туристичког објекта у земљи и остале приходе 

по основу међународног туристичког промета (такса за визе, дознаке радника запослених 

у туристичкој привреди у иностранству и сл.). На страни пасиве: издатке за увоз робе за 

потребе туристичке привреде, укључујући  и вредност робе коју уносе домаћи туристи 

при повратку из иностранства, издатке домаћег становништва за путовање у 

иностранство, издатке за коришћење пласираног страног капитала у развој туристичке 

привреде (отплата ануитета), пласирани домаћи капитал у развој туризма других земаља 

и друге разне издатке везане за међународни туризам.  

 „Туристички биланс, у ужем смислу, на страни активе, обухвата све приходе који 

се реализују  од иностраних туриста – тзв. „невидљиви извоз“, а на страни пасиве, све 

издатке везане за путовање домаћег становништва у иностранство – тзв. „невидљиви 

увоз“.“   

 Преко „невидљивог“ извоза туристички производ (производи и услуге) се пласира 

на тржишту и продаје, а да роба није напустила националну територију. Насупрот томе 

„невидљиви увоз“ представља одлазак домаћег становништва у иностранство ствара 

одлив девизних средстава и делује негативно на платни биланс, као да су девизна 

средства потрошена на увоз робе. Тежи се ка томе да извоз буде већи од увоза. Позитивна 

разлика остварује ефекте на привреду, омогућавајући девизна средства која се могу 

употребити за побољшање платног биланса. Туристичка кретања су 1950. године 

укључивала 25 милиона људи, у 2000. години 700 милиона туриста, 2005. године 808 

милиона, а 2017. године 1,326 милиона туриста.12 

 

 

 

 

                                                           
12http://www.visokaturisticka.edu.rs 
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График 8. Потрошња страних туриста (у милијардама еура) 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 Потрошња страних туриста у 2017. години износила је 39.6 милијарде евра, 7.4 % 

од  укупне потрошње у 2017. години. У 2018. години се, уз раст од 3.9 % очекује 

потрошња чији се максимум прогнозира на 56.8 милијарде евра у 2028. години. 

1.1.1.4. Утицај туризма на развој других делатности туристичке привреде 

 У подмиривању туристичих потреба учествује велики број привредних и 

непривредних делатности. Поред задовољавања основних туристичких потреба 

(смештај, храна и превоз) јавља се потреба задовољавања „осталих“ туристичких потреба 

(забава, разонода, спорт, учење, авантуре и сл.). Развој делатности које омогућавају 

задовољавање „осталих“ туристичких услуга стално расте, из разлога што туриста има 

нове захтеве, жеље за испуњеношћу сваког тренутка неком активношћу, као и жељом да 

се научи и доживи нешто ново, несвакидашње. При оцењивању степена развијености 

туристичке понуде одређене дестинације, полази се од тога да је туристичка понуда 

развијенија и богатија уколико у структури потрошње доминира потрошња намењена 

„осталим“ услугама.  

 Према истраживањима италијанских туристичких експерата, просечна потрошња 

страног туристе у Италији износи око 400 евра, док просечна дневна потрошња износи 

80 евра. Највише се троши на смештај (42%), куповину (23%), храну (22%), превоз (9%) 

и остало – музеју и излети. 13 

                                                           
13др Унковић, С., Зечевић Б. (2016). Економика туризма, Економски факултет, Београд 
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1.1.1.5. Утицај туризма на инвестиције 

 Утицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција се огледа у 

улагањима ради модернизације саобраћаја, развоја хотелских капацитета и ресторана, 

итд. „Инвестирање у развој туризма и у услужне делатности окарактерисано је од стране 

многих инвеститора као високо ризично инвестирање.“ Проблем се јавља да нико не 

жели да инвестира ако није сигуран да ће средства бити повраћена. Инвеститор неће да 

инвестира  у дестинацију док се не увери да је атрактивна и да ће се улагање „исплатити“. 

Може се инвестирати у неке друге делатности које употпуњују разовј туризма на датом 

подручју. 

График 9.Инвестиције у туризм (у милионима) за 2017. годину 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 Инвестиције у туризам су у 2017. години износиле 10.2 милијарде евра. 

Прогнозиран је раст од 4.2% у 2018. години и раст по просечнoј годишњој стопи од 1.8% 

до 2028. године, што би износило 12.7 милијарде евра у 2028. години.   

 Средства туристичке потрошње циркулишу у привреди и врше значајан утицај на 

привреду, као што је стварање додатног тржишта за велики број привредних делатности. 

Тако туризам указује на процес формирања новог, повећаног дохотка националне 

привреде. Туризам омогућава да се  разна добра која немају ни својства робе, ни 

одговарајућу прометну вредност, укључе у привредни ток. Када је реч о 

мултипликативним ефектима туризма, сагледавају се резултати потрошње страних 

туриста и економски ефекти тренсфера дела националног дохотка. „Мултипликативни 

ефекат туризма огледа се у чињеници да се средства туристичке потрошње, након своје 
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основне циркулације, од места где су настала до места потрошње, не заустављају, него 

њихов највећи део наставља да циркулише и тиме даље утиче на привредна збивања. 

Након што се туристичка потрошња, у првој трансакцији расподели на главне делатности 

из ужег круга такозване туристичке привреде, наступа друга трансакција где сваки 

поједини чинилац туристичке привреде, пошто је примио туристистичку потрошњу као 

свој приход,  мора и сам највећи део тог прихода расподелти и исплатити услуге и робе 

трећих учесника. 

1.2. Индиректни утицај туризма на привредни развој 

 Туристичка потрошња која се остварује у делатностима туристичке привреде, има 

ефекте на скоро све привредне и непривредне делатности. Индиректни утицај туризма у 

развијеним  земљама се највише делује на индустрију, пољопривреду и грађевинарство 

и у њима је ангажован највећи број становништва. Оне проширују тржиште својих 

производа захваљујући туризму. Индустрија производи дуготрајна потрошна добра и 

робу широке потрошње (нпр. индустрија намештаја опрема објекте за прихватање 

туриста). Пољопривреда пласира своје производе путем туризма као „handmade“ тј. 

ручно прављени производи које привлаче туристе због традиционалног начина припреме 

и сл. У грађевинарству се  улаже у изградњу нових туристичких објеката (хотели, 

туристичка насеља, комунална инфраструктура), саобраћајница и аеродрома чиме се 

повећава доходак привреде. Утицај туризма се јавља и у развоју сектора нових 

технологија. Велики значај и улогу у туристичком пословању обављају компјутерске и 

интернет мреже и системи као што су Глобални дистрибуциони системи (GDS) и 

Компјутерски резервациони системи (CRS) . 
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График 10. Укупан утицај туризма на БДП за 2017. (директни, индиректни, 

мултипликативни) 

 

Извор: Светски Савет за путовања и туризам 

 Индиректни утицај туризма на привреду Италије износио је 37,4% и обухвата 

трговину, инвестиције и трошкове владе. Инвестиције у 2017. години су биле 10,2 

милијарде евра, 3,4% од укупних инвестиција, док се тежи ка порасту инвестирања у 

туризам по стопи од 3,8% од укупних инвестиција. Трговина је учествовала са 29,3%, 

инвестиције са 3,9% а трошкови владе са 4,2% у уделу индиректног утицаја на туризам.14 

2. Мултипликативни ефекти туризма на привреду 

 Концепт мултипликатора базира на уважавању чињенице да су субјекти који 

продају услуге и производе на туристичком тржишту међусобно зависни. Продаја 

производа и услуга једног туристичког предузећа зависи од куповине од других 

предузећа унутар локалне економије, тј. од куповине производа и услуга различитих 

привредних и непривредних делатности локалне привреде. 

 Промена нивоа финалне тражње за оутпутом једног сектора се не одражава само 

на сектор који производи финалне производе, већ и на друге секторе који, такође нуде 

производе и услуге од којих зависи финална понуда. 

                                                           
14https://www.wttc.org 
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 Појам мултипликатора се везује за однос промена једне од кључних економских 

варијабила - outputa (приходи, запосленост, државни буџет) према променама у 

туристичкој потрошњи. 

 Нови новац који улази у националну економију, у форми инвестиција из 

иностранства, донација, до знака од радника из иностранства, потрошње страних 

туриста, стимулише економију конкретне  земљe и то не једном, већ више пута. 

 Типови мултипликатора: 

 Мултипликатор трансакција или продаје; 

 Оутпут мултипликатор; 

 Мултипликатор прихода; 

 Мултипликатор запослености; 

 Мултипликатор државних прихода; 

 

Коефицијент мултипликације се израчунава по формули: 

 К =
1

(1−С+М)
 , 

 

C - маргинална склоност потрошњи (пропорционални раст дохотка намењеног 

потрошњи, као део БНП), М – маргинална склоност увозу (пропорционални раст дохотка 

потрошен на увоз роба и услуга, као део БНП). 

 Сврха анализе директних, индиректних и мултипликативних ефеката привреде 

јесте да владе многих земаља настоје да дођу до конкретних сазнања како се и на који 

начин туристички развој одражава на националну економију. Резултати анализе 

мултипликативних ефеката користе се у различите сврхе, често као база за доношење 

одлука у јавном сектору привреде. 

 Заједно са WТО и OECD поједине земље развијају посебне статистичке форме 

евидентирања ових утицаја на економски развој земље, тзв. „Туристичке сателитске 

рачуне“ (TSA – Tourism Satelite Accounts) за прецизније мерење економских утицаја 

туризма. TSA – Туристички сателитски биланс, најкомплекснији методолошки 

инструмент за квантификовање укупних економских ефеката, директних  и индиректних. 
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Укупни ефекти туристичке потрошње добијају се сабирањем делимичних учинака свих 

интегрално повезаних привредних грана које чине туризам. 

 TSA обухвата:  

 Домаћу туристичку потрошњу, 

 Државну потрошњу на туризам, 

 Капиталне инвестиције у туризам, 

 Удео пословних путовања, 

 Извоз и увоз путем туризма, 

 Увоз роба и услуга због туризма, 

 Удео туризма у БДП и запошљавању (директно и индиректно), 

 Јавне приходе остварене на основу туристичке потрошње. 

 

3. Туристички промет у региону Венето 

 У 2017. години Венето је бележио рекордни туристички промет. Број долазака 

туриста износио је 19 милиона и око 70 милиона ноћења. 

 Предлог да се повећа допринос туризма економском, социјалном и одрживом 

развоју утицао је и на формирање новог стратешког плана туризма „Италија Земља 

Путовања“ 2017-2022. 

 Суочен са константним развојем контекста, План предлаже неке специфичне 

смернице и идентификује стратешке линије интервенције како би помогли Италији да 

стекне ново вођство засновано на одрживости, иновацијама и конкурентности, 

интегрирајући тему одговорног развоја туристичке политике територијалног, еколошког 

и културног наслеђа. 

 Стога је пажња усмерена на развој нових дестинација и нових производа, 

подржавајући дизајн нових итинерера, способних да повежу подручја највеће 

привлачности са онима са мањом густином, на мање позната али једнако атрактивна 

подручја. 

 У том контексту, представљена је анализа која има за циљ описати тренутну 

ситуацију, дајући одговор на нека питања о "профилисању туриста": Странац који бира 
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регију Венето за путовање ради одмора и рекреације, колико често се одвија турнеја са 

боравком на различитим локацијама? И које дестинације долазе у комбинацији? 

 Фокус на стране туристе добија одређени значај, с обзиром да они представљају 

65,3% укупног броја туриста у регију Венето. Неопходно је указати да се бележи и 

повећање промета страних туриста у односу на прошлу годину за 8,6%.15 

 

Слика 7. Оцена страних туриста по врсти кретања у региону Венето у 2017. години 

 

Извор:http://statistica.regione.veneto.it 

 Ови резултати произилазе из комплетности понуде  да на територији која се 

прелази за 3-4 сата аутомобилом: градови изузетне лепоте, изван њих око 100 km плажа, 

величанствене планине, паркови природе, језерски и термални системи, сви обогаћени 

одличном храном и вином и способношћу да улажу у квалитет, побољшавају понуду са 

                                                           
15Статистички извештај региона Венето 
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увек иновативним предлозима, знајући како најбоље задовољити госте. Неопходно је 

указати на следеће иницијативе: изградња кућа на дрвету у којима могу да буду 

смештени туристи, у кућицама направљеним од винских бачава, а ускоро постоји 

могућност и у плутајућим становима, на стубовима или у „пећинама туризма“ као што 

су већ распрострањене по Европи. Контекстуализација овог резултата на период од 

друштвено-политичке неизвесности које су тренутно у току, да може још једном 

потврдити да туризам представља важан сектор за економију Венета, како за директно 

произведено богатство за економију индуковану узводно и низводно од активности 

туризам: отприлике 17 милијарди еура произведених дугачким ланцем сектора у 2017. - 

повећало се за 6% у односу на претходну годину - представљају више од 10% 

регионалног БДП.  

Табела 1. Туристички промет по провинцијама за 2017. годину 

 2017. у милионима 2016./2017. 2016/2017 

хотелски сектор 

Број 

страних 

туриста 

Просечан 

број ноћења 

на 

дестинацији 

Број 

страних 

туриста 

Просечан 

број ноћења 

на 

дестинацији 

Број 

страних 

туриста 

Просечан 

број ноћења 

на 

дестинацији 

Белуно 1,0 3,8 3,0 -4,2 5,8 3,4 

Падова 1,9 5,5 4,7 3,6 3,5 1,1 

Ровиго 0,3 1,6 5,4 1,0 7,6 3,3 

Тревизо 1,0 2,0 11,9 12,3 10,0 9,3 

Венеција 9,5 37,0 8,0 7,6 4,5 4,1 

Верона 4,8 17,3 6,3 4,6 1,8 -1,2 

Виценца 0,8 2,0 14,4 8,2 13,6 5,9 

Укупно 19,2 69,2 7,4 5,8 4,6 2,7 
Извор: Регионални завод за статистику, округ Венето на Привременим подацима ISTAT 

  

 За атрактивност региона је од користи и геополитичка ситуација у медитеранском 

басену, која је на крају сигурније награђивала перципиране дестинације. Позитивни 

резултати стога одражавају добар резултат Берзе међународног туризма (+ 8,6% број 

страних туриста, + 7,1% пријављених туриста и + 8,4% расхода) и са националног нивоа 

(долазак туриста + 5,2% и присуство туриста + 3%). Позитивне промене су забeлежене и 

за хотелски сектор (+ 4,6% долазака и + 2,7% евидентираних) и за нехотелски смештај (+ 

13,3% и + 8,8%). Она је истакнута као раст протока туризма који се догодио у 2017. 

години и веома је распрострањен, свака покрајина побеђује свој историјски рекордни 

број долазака. Због значајног повећања броја туриста посебно се разликују провинције 

Вићенца (+ 14,4%), Тревисо (+ 11,9%) и сам главни град региона Венето, Венеција (+ 
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8%), која је једна од најпосећенијих дестинација у Венето, али је примећено и значајно 

повећање и у покрајини Верона (+ 6,3%), Ровиго (+ 5,4%), Падова (+ 4,7%) и Беллуно (+ 

3%).  

 Венето држи међу италијанским туристичким регијама већ неколико година 

примат са аспекта укупног броја туриста (15,3% укупног полуострва) и по питању броја 

ноћења (16,2%), што је такође потврђено за 2016. годину, прошле године на националном 

нивоу. Венето се разликује од других региона због значајног учешћа страних туриста у 

укупном броју туриста, слично само Лацију, Ломбардија, Трентино Алто Адиге, Фриули, 

Венеција Гиулиа и Тоскана, а посебно за високу компоненту оног што изабере да остане 

ван хотела. 

График 11. Туристички промет по регионима и провинцијама у (милионима) у 2016. 

 

Извор: Завод за статистику региона Венето на подацима ISTAT 
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 Ови подаци пружају детаљну слику оних који обављају најмање једно ноћење у 

смештају за одмор, посао, wellness, нега, спорт, религија, итд.  ISTAT процењује да су 

излети Италијана 2016. у Венето било је близу 14 милиона, укључујући туристичка 

кретања изван места сталног боравка и искључивање рутинских активности, које се 

везују за пословна путовања. Имајући у виду да се повратак одвија током дана, други 

долазе суседним регијама; превозно средство је готово искључиво аутомобил, само 8% 

користи воз. Када су шопинг туре у питању, највећи број туриста се бележи током летњег 

квартала, односно у периоду од јула до септембра. У овом периоду се бележи око 12 

милиона туриста, а у току године више од 33 милиона. 

 Венето привлачи све више туриста, али и тржишта која играју важну улогу за 

туристички развојна различитим дестинацијама. Венето је увек цењен због своје 

разноликости туристичке понуде и културе, гостопримства која га карактерише, такође 

то је регион који је најпосећенији што доказује турисичка тражња. Као традиционални 

предлог, издвајају се историјска села и зидани градови, предлог венецијанских вила, 

богата природна добра, поред понуде која пружа могућност бављења спортом као што је 

голф, јахање, бициклизам, конгресни туризам, верских итинерара, туристичке 

индустрије итд., обогаћени укусима наше културе храна и вино. 

 Одлични туристички резултати остварени су у 2017. години у региону Венето 

захваљујући  страним туриста. У последње време, када су у питању италијанске 

дестинације, за одмор  се чешће бирају регионалне и посебно венецијанске дестинације, 

које су ближе, безбеднније, препознатљиве по карактеристичном шарму, дестинације у 

којима постоје мотиви као што су: уметност, прекрасне планине, језера, лагуне итд. Број 

туриста Италијана се повећао у односу на претходну годину, за 5,2% са аспекта броја 

туриста и 3% са аспекта броја ноћења. Међународни туризам, чији је раст био успорен 

тек на почетку економске кризе глобално се наставља већ 2009. године, данас показује 

све више и више присутност од  лојалних туриста: Немаца (+ 8%), од Аустријанаца (+ 

5,2%), Енглеза (+ 1,1%), Американаца (+ 13,6%), Француза (+ 6,8%), Швајцараца (+ 

0,5%), Данци (+ 2.7%). Око 94% Кинеза долазе у Венето због културна путовања и 

користе објекте углавном хотели (93%). Туристи реализују веома високу просечну 

потрошњу од око 140€ по глави становника.16 

 

                                                           
16Статистички извештај региона Венето за 2018. 
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3.1. Конкурентност Венета на туристичком тржишту у Европи 

 

 У последњих шездесет година туризам је регистровао стопе раста тако високе да 

постану једна од најважнијих индустрија у свету, како исто Светска туристичка 

организација (UNWTO) истиче, током година више дестинација и земаља отворило се 

туризму и инвестирали су у његов развој, трансформисали модерно путовање у кључни 

фактор развоја привреде. У свету је 2012. године, први пут забележен рекордни број 

туриста, када су стигле милијарде страних туриста, ако они процењују 1.189 милиона за 

2015. и 1.235 милиона за 2016. годину. Европа је потврђена као први континент на свету 

представљајући половину међународних долазака туриста читаве планете, рачунајући 

углавном на три туристичка мотива: културно наслеђе, разноликост пејзажа, квалитет 

понуде. До сада су подаци UNWTO jeдини извор, који омогућавају поређење земаља 

широм света преко долазака страних туриста. Само они који су евидентирани у 

хотелским смештајима, они посећују и бораве у страној држави, искључујући боравак 

становника. То је раст за привреду, како инострани туризам доводи до економског 

богатства на територији. Према  изворним подацима Еуростата, туристи посећују 

локалитете, на једној од четири најпосећеније туристичке земље: Шпанија, Француска, 

Италија, Немачка и Уједињено Краљевство, укупно 64% ноћења остварени од стране 

туриста у целини. Превасходно, брз раст туристичких токова усмерен ка Шпанији, 

дестинацији која је 2011. године опоравља друго место и долази 2015. године на врху 

европског топа. Трећи је за Италију на малој удаљености од другог историјског 

конкурента, Француска. Италија се, с друге стране, појављује на другој страни, 

захваљујући рекордном броју туриста, постигнутих у смислу оба долазака (скоро 57 

милиона) страних туриста и скоро 200 милиона туриста на дестинацији. 

3.2. Јединственост и разноликост туристичке понуде региона  

Венето 

 Мете као туристичке дестинације привлаче све више и више туриста, толико да је 

сваки од пет атрактивних мотива (море, градови, језера, планине, бање), бележила 

највећи туристички промет за 2017. годину. Најпосећеније локације где се реализовао 

туристички промет јесу свакако, градови уметности и језера са близу 10% и 4%. Такође 

и термална купалишта све више привлаче туристе (+ 6,9%) у односу на предходну 

годину. Али снажно лето 2017. такође повећава број туриста у приморским 
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одмаралиштима, која, након застоја у 2016., и даље расту (+ 6,4%) и у броју ноћења (+ 

5,5%). Планине бележе пораст туриста и остало време само је на смањењу дужине 

боравка, али за хотелски сектор показује + 6,2% доласци и + 3.1% присутности, 

захваљујући изнад свега снежном децембру.17 

 

Табела 2. Туристички промет по врсти кретања - Венето – 2017. 

 2017. 

у милионима 

Учешће туриста у % за 

читав регион 

2017/2016 у % 

хотелски сектор 

Број 

страних 

туриста 

Број туриста на 

дестинацији 
Број страних 

туриста 
Број туриста на 

дестинацији 
Број 

страних 

туриста 

Број туриста на 

дестинацији 

Море 4,1 25,8 21,5 37,4 4,9 3,5 

Градови 10,4 22,9 54,4 33,1 5,0 3,3 

Језера 2,7 13,0 14,2 18,8 0,4 -0,4 

Планине 1,1 4,3 5,7 6,2 6,2 3,1 

Бање 0,8 3,2 4,3 4,6 6,7 2,1 

Укупно 19,2 69,2 100,0 100,0 4,6 2,7 
Извор: Регионални завод за статистику, округ Венето на Привременим подацима ISTAT 

 

 За повећање доприноса туризма на економском, социјалном и одрживом развоју 

територија, кроз креативни предлог нових модела и иницијатива за побољшање, 

неопходне су институције, које се све чешће јављају на националном и локалном нивоу. 

Конкретно, међу циљевима стратешког плана туризма, јесте стварање нових дестинација 

и нових производа, стратешка вредност заснована је на интегрисаној употреби 

територијалне сарадње и квалитету информација. Мањи центри и планинска, природна 

и рурална подручја, укључујући и она са унутрашњих подручја су мање атрактивни, али 

нуде значајан део наслеђа високе вредности са потенцијалним капацитетом, који још 

увек није у потпуности познат. Међутим, понуде зрелих дестинација које превладавају, 

као велики градови уметности, морају бити интегрисане и повезане са тим територијама 

и производима у настајању, посебно кроз унапређење идентитета места и 

карактеристикама пејзажа.  

  

                                                           
17Статистички извештај региона Венето за 2018. 
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 Потребна је валоризација неких физичких и културних места: реконструкција 

инфраструктуре, културних итинерера, стазе итд. Предуслов за иновацију пејзажа у 

туристичком кључу који је коњугиран за промовисање специфичности културе 

материјалних и нематеријалних места. 

 Дакле, у целини, пажња се поклања и различитим секторима који треба да 

унапреде значај сваке од својих одредишта како би га учинили још потпунијим за 

задовољавање туристичке потребе. У панорами путовања број страних туриста који 

бирају одредиште Венето, односно путовање где превладава само једна дестинација 

износи (58%). Поред тога, око 35%, следе путовања на дестинацијама у Италији, од којих 

је само једна у Венето. Коначно, има 7% страних туриста који су провели на различитим 

локацијама у нашем региону, на тај начин могу уживати у различитим културним и 

пејзажним атрактивностима и уживати у више врста гастрономских специјалитета. Ових 

7% може изгледати као неважна квота, али имајте на уму да је Венето регион са највећим 

туристичким токовима у Италији, у нумеричком смислу говори се о скоро милион 

долазака туриста странаца годишње. 

График 12. Број страних туриста који су посетили неке од дестинација у Венето (у %) 

 

Извор: Регионални завод за статистику регион Венето 
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 Ово је део који би могао бити проширен, предлажући туристима не само познате 

локалитете, али и привлачност и према другим драгоценим и вишеструким одредиштима 

на којима је наша територија испрекидана. Тренутно, које провинције у Венету су више 

укључене у путовањима? Изгледа очигледно, да већина путовања са више станих туриста 

у Венету дотиче само општине у главном граду (61,7%). Половина путовања су укључена 

у туре које такође утичу на друге италијанске дестинације. Путовања страних туриста 

која предвиђају више фаза на Венето, истичу јаку унију између две најпознатије 

дестинације на свет: Венеција и Верона. Заправо, 36,4% туриста се опредељује за 

комбинација Венеција-Верона као ексклузивне фазе или у ширем путовању.18 

  

  

                                                           
18Статистички извештај региона Венето за 2018. 
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III ДЕСТИНАЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И БРЕНДИРАЊЕ 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 

1. Управљање дестинацијом и брендирање дестинације 

 

 Као што је изнесено из недавне расправе међу стручњацима у овом сектору, и у 

сарадњи са маркетиншким приступом туризму, концепт дестинације је широко 

коришћен у литератури о управљању туризмом. Одлучили смо да усвојимо концепт овог 

одредишта који може интегрирати различите интерпретативне кључеве и бројне 

предлоге за анализу изнесене у националној и међународној литератури, а посебно да 

посредује између оних који привилегирају перспективу реизабраног питања и оних који 

подржавају ону понуду. Дестинација је у том смислу просторно одређена понуда 

заснована на збиру ресурса, активности и актера, чије функционисање мора бити 

прекинуто као систем. Перспектива дестинације има своју основу у концепцији локалног 

система туристичке понуде која је илустрована у уводу концепта и замишљена као 

сложен систем у којем вишеструки производи и облици агрегације могу коегзистирати и 

испреплетати се, а у којима су економска и одлучујућа међузависност од многих актера 

који су део тога могу да доведу до ситуација координације и интеграције које се 

разликују по степену и модалитету. Координација и интеграција између ресурса и 

заинтересованих страна представљају, као што ћемо моћи да продубимо, кључне 

стратешке димензије дестинацијског менаџмента. 

 У том смислу, туристичка дестинација се може идентификовати са еволуираним 

производом, али често представља укупну понуду неколико туристичких производа који 

инсистирају на истој територији. Територија је, у претпостављеној перспективи, 

подигнута у основну категорију економске акције. Идентификује се са окружењем у 

којем се одвија глобална конкуренција и преузима конфигурацију система односа са 

изузетно мобилним границама, у којем планирање (стејкхолдер) преузима улогу 

покретачке силе у развоју територије. Наравно, посебности туристичких система чине 

процесе управљања дистинкцијом изузетно сложеним. Ово није само у разматрању 

разноликости ресурса који доприносе њиховој дефиницији, већ пре свега у светлу 

различитих области планирања које укључују мноштво заинтересованих страна, 

вишеструки простор проблема који конфигурише глобална туристичка искуства и широк 

спектар искустава потрошње. Размотрите, на пример, различите референтне области 
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маркетинг процеса. Од дестинације у целини, до туристичких производа који комбинују 

мешавину ресурса повезаних с једним туристичким искуством, са појединачним 

актерима који нуде одређене производе и / или услуге. 

 Перспектива дестинације, у складу са усвојеним маркетиншким приступом, 

претпоставља примену принципа стратешког управљања територијом. Посебно, 

управљање вишеструким интересним групама које делују у ситуацијама снажне 

економске и одлучне међузависности и валоризације територијалних ресурса. Стога је 

дестинацијски менаџмент замишљен и као скуп stakeholdera који учествују у 

дефинисању интегралне туристичке понуде, као и скуп активности које омогућују 

реализацију процеса управљања дестинације. У том смислу, слажемо се са 

консолидованим гледиштем у привредним фирмама које кажу да је превазиђена 

подељеност менаџмент-стратегије - "управљање и стратегија су две стране понашања 

компаније" - и подржава стратешко управљање. Стратешко управљање дестинацијом 

односи се на скуп одлука, алата и управљачких приступа који обликују живот 

дестинације у својој комплексности. Отуда и потреба да се промовише систем 

међуорганизационих односа између субјеката који су способни да, кроз систематску 

организацију ресурса који су на располагању територији, дају животни пут систему 

туристичке понуде који је у стању да реализује процес креације вредности вођен од 

стране клијента. Дестинација као "релациона мрежа", као што ће бити приказано у 

наставку, наглашава кључну улогу квалитета. 

 Mаркетиншке одлуке су преузеле апсолутну централност у процесима управљања 

дестинацијом. Посебно су бројна истраживања показала успех имплементације 

ефективних стратегија брендирања дестинација, наглашавајући важност коју марка има 

у конкурентском динамизму и потреби да промовише и комуницира јединствену и 

заједничку слику која је различита према дестинацији. 

 Стратегија брендирања дестинација се бави "начином на који туристи 

перципирају дестинацију у свом „уму" и има за циљ промовисање јединствене слике која 

је заједничка, способна да изрази специфичне карактеристике дестинације и користи од 

ње да подрже успешно и препознатљиво позиционирање у односу на конкуренте. 

 Циљ му је да гарантује славу (свест о дестинацији) и јасноћу у перцепцији 

идентитета туристичке понуде (одредишни идентитет) и, наравно, стварању вредности 

за систем актера (првенствено купаца). Аналогно ономе што се открива за посао и његове 
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производе и / или услуге, и за туристичку дестинацију, присуство јасног и добро 

дефинисаног идентитета бренда, како унутар територијалног система тако и према 

тржишту, чини битан предуслов за оптимизацију, учинковитост процеса искуства. Бренд 

представља, у ствари, извор из кога ће систем извући микс вредности у односу на које ће 

се расправљати о искуству које је предложено туристи и кроз које ће овом искуству дати 

јединственост. 

 Бренд, аналогно ономе што се дешава за појединачну компанију, дефинисан је у 

перспективи потрошача-купаца, као име, препознатљив симбол који служи за 

идентификацију дестинације, одговарајуће га диференцира и пружа корисницима 

незаборавно искуство путовања. Бренд дестинације је у ствари: "име, симбол, логотип, 

реч или други знак који идентификује и разликује одредиште". Као што ће бити 

размотрено у наредним параграфима, бренд представља главни ресурс у основи 

компетитивне предности за своју високу генеративну моћ вредности, а препознатљива 

карактеристика бренда дестинације је њена релациона и "колективна" природа која се 

шири изван купаца, система заинтересованих страна које учествују у његовој 

дефиницији. 

 Процес стратешког менаџмента бренда дестинације је инструмент од велике 

важности јер побољшава ефикасност маркетиншких акција не само, и као што је већ 

наглашено, оних адресираних изван система - то јест, према различитим типовима 

купаца територије. - али изнад свега оних који делују унутар система, или према 

актерима који учествују у конфигурацији туристичке понуде. У другом случају, бренд је 

у стању да обавља функције усмеравања, координације и подршке механизмима 

функционисања система актера који су из различитих разлога позвани да учествују у 

процесу управљања дестинацијом. Оно што намеравамо да истакнемо у наредним 

параграфима, посвећено је продубљивању дестинацијског бренда и сродног процеса 

управљања, као и потенцијала покретања бренда дестинације, који делује не само на 

купце, већ посебно у мрежи субјеката (појединцима и организацијама) на различите 

начине, као носиоци интереса према дестинацији. 

 Нови концепт брендирања дестинације стога садржи проактивну димензију 

велике вредности. У ствари, он је конфигурисан као процес који може промовисати 

учешће и координацију активности заинтересованих страна за конкурентни успех 

дестинације. И у том правцу, сматрамо да процес стратешког управљања брендом нуди 

одлучујућу улогу у размишљању о будућности дестинације. Промовишући учешће 
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заинтересованих страна у формулисању јасне визије о томе шта је територија или која је 

намеравана да буде, она је у стању да генерише колективне процесе учења и широко 

распрострањених иновација и конфигурисана је као одличан алат за управљање.19 

1.1. Процес управљања дестинацијским брендом 

Фазе које се користе приликом управљања брендом дестинације су: 

 идентификација вредности бренда; 

 дефиниција архитектуре бренда; 

 избор позиционирања државе; 

 планирање и имплементација комуникацијских програма као подршка бренду; 

 мерење и тумачење перформанси бренда. 

Идентификација вредности бренда. Као што се дешава за бренд производа, први корак 

за изградњу или обнову бренда дестинације је избор атрибута који чине његов идентитет 

(идентитет бренда); ово друго, представљено позајмљивањем класичних принципа 

управљања брендом, може се дефинисати као јединствени скуп асоцијација које 

стратегија марке тежи да креира или одржава и која представља обећање купцима од 

стране свих актера који чине систем понуде дестинација. Идентитет бренда стога мора 

бити резултат визије оних који су одговорни за бренд и представља водич за дефинисање 

стратегија и избор маркетиншких алата. Имајући ово на уму, она мора саопштити 

спољашњој вредности, вредност засновану на функционалним предностима (које се 

односе на перформансе које се могу добити током посете дестинацији), емоционалне 

користи (повезане са сензацијама и емоцијама које проистичу из туристичког искуства) 

и користи од самоизражавања (повезано са психо-социјалним значењем које бренд 

преузима у смислу статуса и афирмације улоге). Према тврдњама Акера (1996.), да би 

био ефикасан идентитет бренда, мора се резонирати са клијентима, разликовати се од 

конкуренције и представљати вредности организације и оно што намерава учинити 

током времена; први корак за избор његових саставних елемената састоји се од 

прелиминарне анализе која се односи на карактеристике потенцијалних циљних група, 

стратегије конкурената и ресурсе и циљеве организације. 

 Када се идентификују вредности које сачињавају идентитет бренда, оне се требају 

одразити на све типичне елементе идентификације бренда као што су: име, лого, jingle и 

                                                           
19 Бенкардино, Ф.,Прециосо M., (2007.): Туристичка географија, Милано, стр.257. 
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слоган; будући да туристи могу бирати између бројних алтернативних дестинација, ови 

елементи би требали сажети јединствене атрибуте туристичке понуде, како би се 

створило знање, подстакнуло позитивне асоцијације и "предвидело" искуство и 

упућивање на туристичку понуду и посету дестинацији. Имајући то у виду, у елементе 

марке треба укључивати све категорије актера који учествују у туристичкој понуди 

дестинације и односе се на један или више когнитивних елемената који се могу 

приписати територији: на пример морфолошки аспекти, зграде или културна и 

археолошка налазишта, догађаји, културне традиције. 

Дефиниција архитектуре бренда. С обзиром на сложену природу туристичког 

производа, који се састоји од више ресурса, активности и услуга које могу привући 

различите групе корисника и често се деле на различите локације исте дестинације (на 

пример у провинцијама истог региона), управљање брендом дестинације мора развити 

структуру бренда која гарантује адекватну видљивост свим компонентама понуде, 

истовремено избегавајући ризик од стварања конфузије и ширења контрадикторних 

порука. У том циљу, неопходно је дефинисати брендирану архитектуру кроз коју ће се 

специфицирати улога и значај сваког одредишног сегмента дестинације, разјаснити 

односе између њих и расподелити расположиве ресурсе на исправан начин. На основу 

неких консолидованих принципа управљања брендом и неких тачака преузетих из нове 

литературе о брендирању места, могуће је идентификовати четири основне стратегије, 

постављене дуж континума који одражава степен аутономије појединачних компоненти 

система снабдевања у односу на дестинацију у њен комплекс: 

 "brand-name" стратегија, која се састоји у одабиру једног бренда за преношење 

имиџа читаве територије и представљање свих сегмената понуде који се стога 

односе на јединствени систем когнитивних знакова, вредности и асоцијација; 

 стратегија под-бренда, која се састоји у стварању под-брендова, који 

представљају специфичне сегменте понуде или лoкације у односу на које главни 

бренд игра водећу улогу и делује као "кишобран" који наглашава специфичне 

особине њиховог јединичног идентитета за сваку од њих; 

 стратегија гарантованих брендова, која се састоји у стварању независних под-

брендова у односу на које главни бренд делује искључиво као гарант с циљем да 

гарантовани бренд учини веродостојнијим и тиме охрабри  потенцијалне 

кориснике; 
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 стратегија "бренд куће" која се састоји од развоја специфичних и независних 

брендова за сваку од локација и / или сегмената понуде, од којих се сваки заснива 

на суштински аутономном идентитету и настоји максимизирати свој утицај на 

тржиште. 

 Очигледно је да кључни фактори које треба узети у обзир при дефинисању 

ширине и дубине брендиране архитектуре, се односе се на процену броја и разноликости 

туристичких производа које дестинација може понудити и стога важност коју треба 

приписати територијалном систему у свој комплекс у односу на појединачне 

компоненте.20 

Избор позиционирања државе. Када се развије идентитет бренда и дефинише његова 

архитектура, следећи корак је избор позиционирања бренда. Као што је познато, циљ 

позиционирања је, дати бренду - и систему понуде који је репрезентативан - јединствену 

и препознатљиву позицију у очима туриста. Стога сви елементи идентитета бренда неће 

бити саставни дио позиционирања, јер неки од њих, иако важни, не представљају 

елемент диференцијације или не одражавају у потпуности "обећање" бренда. Многе 

туристичке дестинације, на пример, промовишу атрибуте као што су "природне лепоте", 

"историја" и "култура". Међутим, ови атрибути, иако имају значај у процесу избора 

потрошача, заједнички су бројним алтернативним дестинацијама за које не дозвољавају 

да створе препознатљиво и различито удружење. Ефикасна стратегија позиционирања, 

напротив, захтева избор специфичних тржишних циљева, као и идентификацију 

референтних тачака, које омогућавају да се одредиште укључи у одређени скуп 

алтернатива и тачака забринутости (разликовати дестинацију у односу на конкурентске 

дестинације које спадају у исти скуп). Ове тачке разлике морају бити засноване на 

јединственим атрибутима бренда или у сваком случају на супериорнијим од 

конкурената; они такође морају бити веродостојни, релевантни и одрживи током 

времена. 

С обзиром на специфичне карактеристике туристичког производа који се, као што смо 

видели, може сматрати израдом сложене архитектуре бренда, није увек могуће 

користити једну изјаву о позиционирању за све групе потенцијалних туриста. У овом 

случају, стратегија позиционирања мора бити диференцирана за различите сегменте 

понуде и сродне под-брендове. Јасно је, међутим, да онај ко је одговоран за бренд 

                                                           
20Бенкардино, Ф.,Прециосо M., (2007.): Туристичка географија, Милано, стр. 266. 
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дестинације треба да идентификује конотације заједничке свим изјавама о 

позиционирању, како би одржао кохерентну слику и искористио синергије које 

произилазе из промотивних акција предузетих на различитим циљним тржиштима.21 

Планирање и имплементација комуникацијских програма као подршка бренду. 

Када је стратегија позиционирања дефинисана, могуће је успоставити комуникацијске 

стратегије и програме за подршку бренду. То укључује одлуке које се односе на 

комуникацијске алате који се користе и избор промоционог микса. Имајући у виду 

колективну природу бренда дестинације, очигледно је да такви избори захтевају 

сагласност и сарадњу, чак и економску, свих заинтересованих страна које учествују у 

територијалном систему понуде. Да би се гарантовала савршена подударност између 

идентитета бренда дестинације и слике која се доживљава изван и заправо је неопходно 

дефинисати интегрисани комуникацијски програм у којем сви елементи промотивног 

микса преносе поруку и истовремено омогућују надзор свих тачака контакт између 

јавности и бренда. У том смислу, ко управља брендом дестинације може бирати између 

широког спектра техника и промотивних алата и изнад линије и испод линије. 

Промотивне активности изнад линије укључују оглашавање путем масовних медија као 

што су новине, телевизија или радио. Као што је познато, оглашавање је високо 

ефективно средство за стварање препознатљивости бренда и утицање на избор 

потенцијалних купаца. Конкретно, међу могућим циљевима рекламне кампање може 

бити информисање познаваоца о постојању дестинације и објављивање његових главних 

карактеристика, тј. убеђивање потенцијалних посетилаца да изаберу дестинацију међу 

низом могућих алтернатива и да дестинација поврати своје постојање ван сезоне. 

 Коначно, улога коју игра Интернет је улога на зиду између инструмената за 

циљање бренда дестинације. Већ неколико година све већи број туристичких дестинација 

користи интернет страницу за пружање информација, пренос конотација везаних за 

туристичко искуство и заједнички промовишу различите компоненте система понуде. 

Као што се тврди да веб страница може бити стварно ефикасно средство за побољшање 

бренда, мора одражавати естетске атрибуте који карактеризирају свет марке, пружити 

информације које се односе на карактеристике производа / услуге, стварају синергију с 

другим алатима, комуникација се користи и ствара позитивно искуство кроз интеракцију 

и прилагођавање садржаја и навигационих алата. 

                                                           
21Бенкардино, Ф.,Прециосо M., (2007.): Туристичка географија, Милано, стр. 266 
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Мерење и тумачење перформанси бренда. Последњи корак у процесу имплементације 

је мерење и интерпретација резултата. Ова фаза представља основни тренутак 

верификације о квалитету и ефикасности предузетих акција и може пружити 

одговорност за управљање брендом кроз важна упутства за дефинисање стратегија. 

Књижевност и менаџерска пракса предлажу различите методологије за процену 

перформанси бренда; ове методе омогућавају употребу и економских и финансијских 

показатеља (прихода, трошкова, профита, вредности деоница) и квантитативне 

показатеља (разлика у цени, задовољство купаца, лојалност потрошача). Међу њима, 

методологија пружа скуп индикатора који се потенцијално могу применити на оцену 

учинка циљног опсега, њу је предложио Акер, а то је доминантни бренд под називом 

„Капитал 10“. Ова шема полази од конститутивних димензија вредности бренда 

(тржишне вредности бренда) које аутор препознаје (лојалност, знање, уочени квалитет и 

асоцијације брендова) и интегрише принципе коришћене у претходним методологијама 

и евалуационим праксама које предлажу десет врста индикатора груписаних у пет 

категорија међу којима бира оне који се сматрају најрелевантнијим. Детаљно, 

испитиване категорије су следеће: 

 лојалност бренду: мери се кроз задовољство корисника и спремност да се плати 

разлика у целини; 

 перципирани квалитет: мери се кроз уочени квалитет система надметања и 

вођство / популарност бренда; 

 препознавање бренда: мери се кроз индикаторе који се односе на препознавање и 

познавање бренда дестинације; 

 мере тржишног понашања: у случају бренда дестинације, може се мерити 

варирањем броја долазака / присутности на годишњој или сезонској основи у 

односу на главне конкуренте и степен покривености канала туристичког 

посредовања. 

Иако у литератури још увек не постоје оперативни предлози у том погледу, може се 

сматрати да овај скуп индикатора у целини може представљати корисну шему која 

подржава фазу еволуције учинка бренда дестинације.22 

                                                           
22Бенкардино, Ф.,Прециосо M., (2007.): Туристичка географија, Милано, стр. 269. 
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1.2. Туристички развој и дестинацијски бренд 

 Након пружања теоријских основа за дефинисање концепта бренда дестинације и 

развијање фаза процеса стратешког управљања овим алатом, у наредном одељку 

предлаже се низ успешних случајева из међународне литературе. Како би обогатили 

допринос туризма постоје две сврхе: прва је да покаже како се процес управљања 

дестинацијским брендом може применити у пракси; друга - а можда и најважнији - јесте 

да се истакне улога коју овај алат може имати за развој територијалних подручја која, 

иако поседују природне ресурсе и атракције, из неколико разлога нису успела потврдити 

свој имиџ и стицање препознатљивог положаја у утопљеном комплексу глобалног 

туризма. У светлу тога, верујемо да из ових међународних случајева можемо извући низ 

идеја и лекција од потенцијалног интереса за подстицање размишљања о новим 

границама примене маркетинг логике на територијалне системе, како на локалном тако 

и на националном нивоу.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23Бенкардино, Ф.,Прециосо M., (2007.): Туристичка географија, Милано, стр. 270. 
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2. Tуристички афирмисане дестинације у Венето 

2.1. Висораван Асиага 

 То је популарнa дестинација за зимски туризам (посебно за нордијско скијање) и 

летњи туризам (планинарење, брдски бициклизам). Асиаго, такође повезује своје име са 

млечним производима познатим широм света. Асиаго се налази на висоравни на 

просечној надморској висини од 1000 m надморске висине, северно од провинције 

Виценца уз границу с покрајином Тренто. На северу је окружен планинским масивом са 

рељефима који прелазе 2000 m у висину, и на југу другим ланцем планина са нижим 

висинама. И планине на северу и планине на југу су углавном покривене пространим 

шумама: посебно, изнад 1700-1800 m, преовлађујућа вегетација се састоји од муго 

борових шума са аришом, док су присутне и шуме смрека, бела јела и буква. 

Слика 8. Висораван Асиага 

 

Извор:https://www.google.com  

 Плато има хиљаду лица која задовољавају многе жеље њених посетилаца. Они 

који воле археологију и историју одлазе у потрагу за каменим гравурама Вал д Аса у 

Канове ди Роана, остацима 3000 година старог палеовенетског села Бостел а Ротзо  и 

шеталишта из Првог светског рата. Они који воле природу могу се уронити у густу шуму 

јеле и шетати зеленим пашњацима, где сусрећу мамоте, јелене, акамоске и срне, 

веверице, тетреба па чак и златне орлове. Ако се окренете према тлу, можете открити 

боје мартиналнoг љиљана и енцијана, еделвеиса и суморне дросере, месождерне биљке 

тресета.   
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У зимском периоду скијање (спуст, скијашко трчање, телемарк и планинарење), дуга 

шетња са скијама на ногама омогућавају да се осећате узбуђено на санкама које вуку пси.  

Слика 9. Традиционални сир са Асиага 

 

Извор:https://www.google.com 

 Лети, када се природа буди и пашњаци дочекују прва стада, можете прошетати, 

пешице или планинском бициклом дугим стазама које опкољавају висораван. Они који 

не могуодолети шарму звезданог неба имају на располагању Асиаго обсерваторијум, 

отворен за јавност чак и за посматрање неба аматерским телескопом. 

 Затим ту је и голф терен, па чак и мали аеродром, на којем можете полетети како 

бисте искусили узбуђење летења изнад тог подручја са тихом једрилицом. Знаци човека 

су једнако видљиви и интересантни. Највише атрактивности даје Војни споменик 

Лаитен, смештен на истоименом брду и симболу Асиага, који прикупља остатке више од 

50.000 италијанских и аустроугарских жртава из Другог светског рата као и остаци 

тврђаве планине Верена. До њега се долази жичаром која води од Ригугио Веренете до 

врха планине. 

 У тврђави ди Ротзо налази се црква Санта Маргарита, најстарија, саграђена око 

хиљаду година. Катедрала Сан Матео, у Асиагу, садржи радове Франческа Да Понте 

Старијег и Франческа Да Понте Млађег.24 

                                                           
24 Ортолано Ђ.,(2010.): 101 необично место у Италји, где требате отићи барем једном у животу, Рим, стр. 

56 
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2.2. Монте Балдо 

 Монте Балдо је планински ланац у италијанским Алпама, смештен у 

провинцијама Тренто и Верона. Њен гребен се простире углавном правцем североисток-

југозапад, а са југа је омеђен брдско-планинским крајем који се завршава на Каприно 

Веронесеу, са запада на језеро Гарда, са севера долином која спаја Роверето са Наго-

Торболеом, а са истока Вал д'Адиге.  

Слика 10. Монте Балдо 

 

Извор: https://www.google.com 

 Мала лука села Касоне - мали део Малцесине - домаћин је „Новог Музеја“ језера 

Гарда који нуди доказе о животу становништва које је населило ово подручје. Алати за 

риболов, свакодневни предмети и фотографије древних једрилица за транспорт 

материјала говоре о привреди везаној за језеро, његовим производима и његовој 

употреби као еколошком начину комуникације. Изван музеја налазе се два велика базена 

у којима тече Арилова вода, само 175 метара дуга и сматра се најкраћом реком на свету. 

Базен настањују јегуље, кленови и пастрмке,где се налази и мрестилиште за узгој рибе. 

У залеђу, одмах изнад језера налази се планина Балдо, чији врх досеже 2218m. Планина, 

лако доступна са модерном жичаром са ротирајућим кабинама, једна је од најлепших 

природних оаза алпског лука и позната је као Ботанички врт Италије. У ствари, на 

одређену микроклиму, ово подручје је домаћин стотина врста цвећа и других биљних 

врста које су проучавали и евидентирали обожаватељи широм Европе. Онима који су 

мање заинтересовани за ботанику на располагању је на десетине стаза за шетњу (неке 

проходне чак и за слепе људи са моторичким инвалидитетом) , као и дугачке маршуте за 

спуст за брдски бициклизам и зимске добро опремљене скијашке стазе.  
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Слика 11. Жичара Пра Алпесина 

 

Извор: https://www.google.com 

 Неколико минута хода одваја долазну станицу жичаре Малцесине Монте Балдо 

од жичаре Пра Алпесина, која се спушта до планинских колиба где можете пробати и 

купити домаће сиреве и саламе. Ако напуштате Малцесине и настављате на језеру, према 

северу, стижете у Рива дел Гарда, близу ушћа реке Сарке у Гарди, у подножју долине 

Брента. Прекрасни стари град у граду, сада у покрајини Тренто, садржи значајне зграде 

ломбардско-венецијанског стила, Градску већницу из 15. века, средњовековну капију 

обновљену у стилу Гарде по пројекту архитекте Ганкарло Марони. У просторијама 

средњевековне тврђаве налази се грађански музеј са изложбама о археологији и историји 

овог подручја, као и галерија слика.Већи део града и обала језера је мирна пешачка зона 

где је угодно шетати по трговинама и трговима, где  често излажу уметничке скулптуре 

италијани и странци, у оригиналном музеју на отвореном.25 

 

 

 

 

                                                           
25Ортолано Ђ.,(2010.): 101 необично место у Италји, где требате отићи барем једном у животу, Рим, стр. 
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2.3. Бродови као део туристичке понуде у Бренти 

 Ривиера дел Брента између венецијанских вила сваке године, од марта до октобра, 

нуди излете и мини крстарења бродом, пловећи кроз венецијанске виле Ривиере дел 

Бренте. 

Слика 12.Ривиера дел Брента 

 

Извор: https://www.vivovenetia.com/ 

 Бродови Бренте су група бродова и сликовитих моторних чамаца, који плове дуж 

ривијере Брента, од Падове према Венецији и обрнуто, између уметности и повести, дуж 

улица древног венецијанског буркиелија из осамнаестог века. 

 „Буркиело“ је био типичан венецијански брод за превоз путника, са великом 

дрвеном кабином, са три или четири балкона, фино израђен и украшен. Буркиели су 

коришћени од стране најбогатијих венецијанских класа како би дошли до својих вила на 

селу из градова. 

 Као и у прошлости, чак и данас Буркиело је постао регуларна туристичка 

атракција која омогућава крстарење дуж Бренте од Падове до Венеције и обрнуто. То је 

модеран и удобан брод, опремљен удобним намештајем,клима уређајем, рестораном са 

баром панорамском палубом која омогућава путницима максималну видљивост. 

 Осим Буркиела, и други бродови плове дуж Бренте: неки су модерни изграђени 

од метала, док су други традиционални дрвени бродови. Ови модерни и удобни бродови 

плове водом Бренте спорим темпом, док водичи на броду стручно објашњавајуисторију, 
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културу и уметност о којима сведоче венецијанске виле на Бренти.Пловидбу обавља 

група "Батели дел Брента" са бродовима од 50 до 120 путника. 

 Крстарења с водичем обично укључују излете бродом од Венеције до Падове 

(Венеција, Фусина, Малцонтента, Ориаго, Мира, Доло, Стра, Падова) или од Падове до 

Венеције (Падова, Стра, Доло, Мира, Ориаго, Малцонтента, Фусина, Венеција). Посете 

Вили Градениго у Ориагу, до Виле Видманн или Барцхесса Валмарана у Мира, до Виле 

Писани од Стра, до Виле Фосцари Малцонтента, други програми укључују венецијанску 

лагуну.Предложена екскурзија за цео дан укључује пловидбу, заустављање и интерну 

посету три венецијанске виле са водичом, ручак у ресторану на тераси брода дуж 

Ривијере Брента, где је брод пристао.Ту су и посебни полудневни програми и кратке 

вожње бродом. 

 Наша организација је и рецептивни оператер који може пружити услуге 

резервације хотела; најам тренера, излети и посете споменицима и парковима.26 

2.4. Кадоре 

 Пиеве ди Кадоре је познат као град уметности, захваљујући бројним историјским 

зградама које се могу видети у његовом центру, као што је Палацо дела Магњифика из 

15. века Комунита дел Кадоре, секуларна влада Кадора, која штити идентитет локалних 

ресурса, у оквиру којих се налази археолошки музеј са палатом Венетом, римским и 

келтским налазиштима из локалитета Лаголе и Центро Кадоре. То је родно место 

Тициана Вецелиа, где је подигнут и његов споменик, архиђаконска црква С. Марије 

Насценте, на којој су сачувана нека дела сликара, као и примери немачке дрвене 

скулптуре из 15. и 16. века. Кућа Сампиери Валензасца, Палазо Фабрис, Ђенова кућа и 

римско археолошко налазиште. 

 Важан је музеј наочара, где се излаже 2000 комада, који долазе из свих крајева 

света и датирају из различитих периода, који често угошћују значајне изложбе попут оне 

која је организована да прослави 400. годишњицу Галилеа Галилеја. 

 

 

                                                           
26Ортолано Ђ.,(2010.): 101 необично место у Италји, где требате отићи барем једном у животу, Рим, 

стр.65 
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Слика 13. Центар Кадора 

 

Извор:https://www.google.com 

 Територија Пиеве нуди неколико путева лаке и средње тежине, погодне за 

свакога. Путеви који воде кроз ариш, букову и јелову шуму, као она која води до Парка 

Сант'Алипио или Форте дел Монте Рицо изграђени су у предратном периоду, изграђени 

у исто време као и други одбрамбени системи као што је Монте Рите или до бране језера, 

где је опремљена пењалица, где је лети могуће посматрати пењање пењача. Постоји и 

Сас фонтана или водопад Писандро који су оспособљени за туристичку посету. За оне 

који воле бициклизам, из Пиеве ди Кадоре можете приступити бициклистичкој стази Ла 

Лунга Виа деле Доломити. 

 Током зимске сезоне у Пиеве ди Кадоре можете се забавити уз клизање у 

спортској дворани, вежбати скијашко трчање на два прстена средње тежине или слип. 

Најближе скијалиште је Ауронзо-Мисурина, али такође можете лако доћи до Кортине д' 

Ампека што је најпознатији туристички центар Доломита који располаже са плавим, 

зеленим и црним стазама. 

2.5. Острва Венеције 

 Мурано острво у Венецији је чувено по венецијанском мурано стаклу, а уједно је 

и једно од најпосећенијих туристичких дестинација града. Стотине или чак хиљаде људи 

га посете сваког дана у жељи да уживају у лепоти острва као и у многобројним 

продавницама мурано стакла, ресторанима и кафеима. Такође, на острву је могуће 

посетити фабрике стакла и научити о производњи мурано стакла које је успело да 

вековима осваја срца људи широм света. И данас је ово стакло изузетно на цени, 

нарочито међу туристима који посећују Венецију. 
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 Мурано је само једно од многобројних острва венецијанске лагуне а налази се на 

само два километра од историјског центра града. Данас је ово острво једно од 

најпознатијих острва Венеције међу туристима, који током своје посете граду често 

посвете један или два дана да би посетили острва венецијанске лагуне. Као и већина 

венецијанских острва, острво Мурано је такође сачињено од мањих острва (укупно седам 

острва) која су међусобно повезана мостовима, а одвојена каналима. 

 Верује се да је острво Мурано насељено у исто време када и остатак Венеције. 

Ипак, острво се по први пут званично спомиње тек у деветом веку. Иако само на око два 

километра од центра Венеције, острво Мурано је уживало извесну аутономију–Мурано 

острво је имало право да изгласава сопствене законе као и да кује свој новац. Аутономију 

острво губи 1923. године када званично постаје део Венеције. 

 По мишљењу многих, острво Бурано је једно од најлепших острва у 

венецијанској лагуни. Можете ли да замислите острво на коме је свака кућа офарбана 

другом бојом? Прегршт боја је нешто што засигурно одваја ово рибарско острво од 

других. Ипак, боје нису једина ствар која привлачи туристе на ово острво, постоји још 

нешто што није толико лако објаснити, можда гостољубивост острвљана и њихов начин 

живота који и поред тога што су током лета потпуно под најездом туриста који 

нарушавају њихов начин живота, житељи овог острва и даље показују своју 

гостољубивост и не затварају врата туристима. 

 Бурано острво се налази на око 11 километара североисточно од историјског 

центра Венеције. Вековима је ово острво било рибарско насеље, док данас претежно 

живи од туризма. 

 Верује се да је Бурано острво насељено у исто време када и Венеција и острво 

Мурано. У почетку, због плитких вода лагуне, све куће овог насеља су биле направљене 

од дрвета и постављене на стубове који су их уздизали изнад површине воде. Тек од 

почетка једанаестог века се почело са изградњом грађевина од цигле. Као и Мурано 

острво, острво Бурано је уживало (мању аутономију од Мурано острва) одређену 

аутономију све до двадесетог века, када званично постаје део Венеције. 

 Главна атракција острва су изузетно шаролико обојене куће острва. Неспремни 

туристи често остану потпуно очарани невероватним ефектом толиких боја, пошто је 

скоро свака кућа офарбана неком од нијанси јарких боја. Важно је напоменути да бојење 

кућа у јарке боје није скорија пракса са циљем да се привуку туристи, већ изузетно дуга 

традиција чији су зачеци до дана данас остали непознати. Постоје две теорије којима се 
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објашњава оволика шареноликост. Пошто су староседеоци острва подељени у само пар 

породица (велики број житеља са истим презименима), оваква пракса је могла имати за 

циљ да се различити огранци породица истог презимена додатно нагласе. Према другој, 

много реалистичнијој теорији, због изузетно густе магле која се јавља на острву током 

зимског периода, рибари острва су фарбали своје куће у јарке и различите боје, како би 

могли да их лакше пронађу приликом повратка кући. 

 Једна од интересантних атракција Бурано острва је његов “Криви торањ”. Наиме, 

звоник једине цркве на острву - цркве Сан Мартино, опасно се накривио на једну страну 

због темеља који су потонули. Скоро одмах после изградње торња у 18. веку, темељи 

овог торња су почели полако да тону а звоник да се нагиње на једну страну. Ова 53 метара 

висока кула је наставила да се нагиње све до 1970. године, када је одлучено да се покрену 

радови којима би се зауставило тоњење темеља и спречило неминовно рушење торња. 

 Острво Сан Ђорђо Мађоре је, можда, најпознатији пејзаж града, који заврши на 

свим фотографијама посетилаца Венеције. Сви посетиоци Венеције дођу до трга Светог 

Марка одакле сликају острво Сан Ђорђо. Ипак, само мали број њих се одлучи да заиста 

и посети овај драгуљ града. На острву нема ни ресторана, ни кафића, али посета овом 

острвузаиста вреди труда. 

 У почетку се ово острво звало острво чемпреса (или острво туја) због великог 

броја стабала ове породице дрвећа на острву. Дуги временски период су се на острву 

налазили виногради, баште, један млин и солана. Већ од 829. године на острву се 

налазила црква посвећена Светом Ђорђу. Године 982. монах по имену Ђовани Моросини 

је успео да на дар добије ово острво од стране венецијанског дужда Трибуно-а Меммо-а, 

чија породица је била власник острва, како би саградио манастир посвећен Светом 

Ђорђу. 

 У петнастом веку су започети обимни радови на реконструкцији острва, који су 

трајали све до седамнаестог века. Током овог периода грађевине које се данас могу 

видети на острву попримају своју коначну форму. По паду Венецијанске Републике, град 

прво пада у руке Француза, а затим Аустријанаца. Пошто је манастир расвештан, острво 

са манастиром се користило као војни камп, што знатно утиче на оштећење комплекса. 
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Тек од 1951. године, трудом фондације Гиоргио Цини, започиње реконструкција острва 

са циљем да му се поврати стари сјај.27 

 

Слика 14. Оствро Сан Ђорђо Мађоре у Венецијанској лагуни 

 

Извор: https://www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27http://kasadoo.com/sr/italija/venecija/ostrva 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Венето је регија у којој је равничарски крајолик употпуњен величанственим 

Доломитима који уједно чине северозападну границу Венета, језером Гарда, највећим 

италијанским језером, те лепотама одмаралишта и старих градова попут Венеције, 

Вероне, Виценце и Падове. Средњовековни градови Венета налазе се на важним 

трговачким путевима, као што је пут Серенисима који повезује градове Венецију и 

Ђенову са прелазом Бреннер, а коју су користили трговци из северне Европе при 

преласку Алпи. Венето је данас успешан извозник вина, произвођач текстила и 

пољопривредно средиште. 

 Туризам је у данашње време постао глобални тренд. Значај туризма и ниво 

туристичких кретања у свету, показују бројне организације широм света, које су 

повезане на националним, интеррегионалним, континенталном и светском нивоу. У 

развијенијим земљама света, са стабилнијим привредним системима, туризам омогућава 

остваривање позитивних  економских и велики број друштвених ефеката. Позитивно 

утиче на запошљавање и потрошњу националних и локалних производа и услуга. Неки 

туризам називају и „пасошем мира“ јер је упркос нестабилним политичким и војним 

ситуацијама у свету, туризам опстаје. Зближава народе, културе, афирмише нова места 

и настају нови видови туристичке понуде. Карактеристика потрошача туристичких 

услуга захтева све веће улагање људског елемента рада. Туристи имају нове захтеве, 

„софистицираније“, имају изоштрен укус при избору дестинације и спремни су да плате 

за квалитет услуге. Жељу за путовањима, поред уживања, употпуњује и потреба да се 

научи и доживи нешто ново. Сходно томе се јављају и нови трендови у туризму: туризам 

трећег доба, одрживи туризам, еко туризам, „wellness” туризам, гастро туризам итд. 

 Кретања и туристичке трендове евидентирају бројне организације. Битно је да оне 

предвиђају раст и да такав раст не бележи ни једна друга делатност.  Према прогнози 

Светске туристичке организавијe, Европа са аспекта промета страних туриста се налази 

на првом месту у свету са  50 – 60% учешћа. Прогнозе су да ће Европа остати 

најпосећенија, док се бележи тренд раста учешћа Источне Азије и Пацифика. 

 За Италију је за 2018. годину, према истраживањима и проценама WORLD 

TRAVEL & TOURISM COUNCIL прогнозирао позитивне стопе раста утицаја туризма на 

макроекономске ефекте привреде. Туризам Италије са ниским али константним стопама 
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раста, игра значајну улогу у њеном развоју. Допринео је пре свега, ублажавању 

економских разлика између севера и југа Италије, утиче на запосленост, образовање и 

стране инвеститоре. Са топлом медитеранском климом и разноликим пределима, 

туристи из Источне Азија и Северне Европе постају велики потрошачи туристичких 

услуга Италије и тиме омогућавају високе девизне приливе, мултипликативне ефекте као 

и утицај на развој свих делатности које Италија укључује у туризам. 
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