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УВОД 

На раст туристичке тражње делују следећи фактори: признавања права на 

одморе и праксу плаћених одмора, повећање слободног времена услед радне уштеде 

кроз иновације, друштвене политике у већини индустријализованих држава, 

промовисање локалног туризма без обзира на старосну доб, повећање нето личних 

доходака, као и понуде на тржишту рада које се могу приписати домаћем и иностраном 

туризму. Друштвени и економски значај туризма се кроз историју константно 

повећавао. Економска обележја туризма у суштини се увек своде на питање економских 

ефеката туризма. Историјски посматрано, уочено је врло рано да људске активности 

које резултирају туристичком тражњом стварају економске ефекте вршећи притом, 

снажан утицај на привредни развој државе, региона, па и туристичког места. Са друге 

стране, виши ниво развоја дозвољава формирање туристичке понуде на вишем нивоу, и 

квалитативно и квантитативно. Посебна важност се придаје међународном туризму.1 

Развој туризма базиран на повећању броја страних туриста и њихове потрошње 

има значајне економске ефекте, а то су: новоостварена вредност везана за туристичке 

активности, индиректни ефекти на друге делатности (пољопривредна - прехрамбена 

индустрија, енергија, транспорт, трговина, итд.), чија производња расте као резултат 

туристичке активности (вишеструки ефекти и индиректа новоостврена вредност), 

смањење регионалног јаза, директни и индиректни порези, приходи државних 

предузећа, итд.2 

У овом раду посебна пажња је усмерена узрочно последичној вези између 

развоја туризма у државама бивше Југославије и кретања БДП – а (бруто домаћег 

производа), платног биланса, инвестиционе активности и стопе запослености у свакој 

републици посебно. 

Рад се састоји из 2 дела, у првом делу посебна пажња је посвећена физичким и 

друштвеним географским карактеристикама у државама бивше СФРЈ,  док је у другом 

делу посебна пажња посвећена анализи макроекономских ефеката развоја туризма на 

овом простору.

 
1 Стефановић, В. (2003). Економика туризма, ПМФ Ниш, Ниш, стр. 32. 
2 Факултет за туризам и вањску трговину (1985 и 1989). Туризам Југославије - данас и сутра, Факултет за 

туризам и вањску трговину, Дубровник 
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1. ФИЗИЧКО И ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

1.1. Географски положај 

 

Србија је континентална држава која се налази у Jугоисточној Европи, на 

централном делу Балканског полуострва, између 41 ° 53 ′ и 46 ° 11 ′ северне географске 

ширине и 18 ° 49 ′ и 23 ° 00 ′ источне географске дужине. Због простирања Панонске 

низије на северу, Србија је припадала региону Средње Европе, а географски и 

климатски припада државама Југоисточне Европе. 

Србија се налази на раскрсници путева Источне и Западне Европе који моравско 

- вардарским и нишавско - маричким долином воде на обалама Егејског мора, у Малу 

Азију и на Блиском истоку. Европски саобраћајни коридори 7 (Дунав) и 10 (друмски и 

железнички) прелазе преко територије Србије и укрштају се у Београду. 

Главни град Србије, Београд лежи на Дунаву, пловном путу који повезује 

западне и средњоевропске државе са државама Источне Европе. У београдску луку 

долазе бродови из Црног мора, као и преко канала Рајна - Мајна – Дунав. Београд се 

налази на средини главног пловног пута Европе: Северно море - Атлантик - Црно море. 

Веза са Јадранским морем је железничка пруга Београд - Бар. У Београду се налази и 

Аеродром „Никола Тесла“, који спада у значајне европске ваздушне луке и спаја 

значајне европске ваздушне путеве. 

Дужина граница Србије је 2.114,2 km. На истоку Србија се граничи са Бугарскoм, 

на североистоку са Румунијом, на северу са Мађарскoм, на западу са Хрватском и 

Босном и Херцеговином, на југозападу са Црном Гором, на југу са Албанијом и 

Македонијом.3 

 

 

 

 

 
3 Туристичка организација Србије, www.serbiatravel.com 

 

http://www.serbiatravel.com/
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Слика бр. 1: Положај Србије на Европском континенту 

 

Извор: www.serbiatravel.com 

На северу Србије се налази плодна Панонска низија. Кроз њу протичу реке Тиса 

и Дунав, који се среће са Савом код Београда. Једине планине у равној Војводини су 

Фрушка гора (Црвени Чот 511 m) у Срему између Саве и Дунава и Вршачке планине 

(Гудурички врх 641 m) које су почетак Карпата. 

Јужно од линије Сава - Дунав се налази побрђе Шумадије. Према југу брда 

прелазе у планине. На крајњем југозападу (Проклетије и Шар - планина) и на истоку 

(Стара планина) планински врхови достижу преко 2.000 m (понекад и 2.500 m). 

Највиши врх Србије је Ђеравица, висок 2.656 m, на тромеђи Србије, Црне Горе и 

Албаније. Планине Србије усецају бројне клисуре. Једна од њих је Ђердапска клисура 

на Дунаву, која је усечена кроз Карпатске планине. Најнижа тачка Србије је ушће 

Тимока у Дунав и износи 28 m. Вертикална рашчлањеност рељефа у Србији износи 

2.626 m. 

 

 

 
 

http://www.serbiatravel.com/
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1.2. Рељеф 
 

Тектонски покрети и вулкански рад, који су се збивали у прошлости и њима 

разноврстан геолошки и петрографски састав, створили су веома сложену, претежно 

планинску област на територији Републике Србије. Старе, исконске планине Родопског 

масива, састављене од старих кристаластих шкриљаца и честих вулканских излива 

разломљене тектонским котлинама њихових сложених речних долина и неправилног 

пружања у највећем делу Поморавља - Јужне Мораве, а мање Западне и Велике, 

прелазе на југу у и исто тако планинску област највећег дела Повардарја, а на северу на 

њих се наставља област прелазних планина Шумадије, спуштајући се са пространим, 

ступњевито поређаним терасама у равнину јужног дела панонског басена, са кога се 

издиже Фрушка Гора, наставља се на њу динарска планинска област Србије (источна и 

југоисточна област великог динарског планинског сплета), почевши од доњег Подриња 

и горње Колубаре на југ преко Старог Влаха, Рашке и Метохијске котлине све до Шар 

планине. Издигнуте у новије геолошко доба уз стару родопску масу њене планине 

имају другачији правац пружања од правог динарског правца и измењен петрографски 

састав, али и просторних кречњачких предела са разним карсним облицима. На истоку 

родопска област прелази јужно од нишке и лужичке котлине, у Бугарску, а источно од 

Јужне и Велике Мораве, почевши од поменутих котлина на север до Ђердапске 

клисуре. Источну Србију заузима Балканско - карпатски сплет младих, веначних 

планина, постао у истом времену и по својим особинама сличан динарским планинама. 

У немирној геолошкој прошлости са многим померањима земљине коре формирано је 

богатство рудама и минаралним водама на територији Србије.4 

У морфолошком погледу се јасно издвајају 2 целине:5 

1. Панонска макро регија се налази на северу наше државе. Обухвата јужни део 

дна и обода Панонског басена на територији Србије. У њеном саставу су следеће 

регије: Војводина, Подриње са Ваљевском потолином, Посавска Србија, Велико 

Поморавље, Западно Поморавље, Шумадија, Стиг и Браничево. 

 

 
4  Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
5 Јовичић, Д. (2009). Туристичка географије Србије, Универизитет у Београду, Географски факултет, 

Београд 
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2. Планинско – долинско - котлинска макро регија обухвата централни, јужни, 

источни и југоисточни део Србије. У оквиру ове макро регије издваја се неколико мезо 

регија: Карпатско – балканска Србија, Власина и Крајиште, Јужно Поморавље, Топлица 

и Јабланица, Ибарско - копаоничка мезо регија, Стари Влах и Рашка и Косово и 

Метохија. 

Рељеф се јавља као битан климатски модификатор и утиче на климу Србије. 

Карпати на североистоку и Проклетије на југозападу спречавају чешће продоре 

хладних маса из источне Европе, односно влажних и топлих маса са Јадранског мора. 

Са друге стране, преко Панонске низије наша држава је широко отворена 

континенталним климатских утицајима са севера и истока. Долинама Колубаре, Велике 

и Јужне Мораве, олакшано је продирање хладног ваздуха правцем север - југ и обрнуто. 

1.3. Хидрографија 
 

Реке су у нашој држави најчешће хидрографске појаве. Различити геолошки 

састав, веома изражен планински рељеф, значајна количина падавина у појединим 

деловима државе и други чиниоци, условили су разноврсност речних токова. У нашој 

држави постоје велике пловне реке као што су Дунав, Тиса и Сава, затим бистри, брзи 

планински токови, реке богате хидроенергијом, равничарске реке, понорнице и др. Све 

реке Србије припадају словивима Црног, Јадранског и Егејског мора. Површина 

Црноморског слива у Србији је највећа. Покрива површину од 81.261 km2 или 92% 

територије Србије. Све веће реке Србије које припадају овом сливу (Сава, Дрина, Тиса, 

Велика Морава и др.) се преко Дунава уливају у Црно море. 

Јадрански слив у Србији захвата 5% површине Србије. Овај слив обухвата 

западни део Косова и Метохије са реком Бели Дрим, која се у Албанији спаја са Црним 

Дримом и онда се, стварајући реку Дрим, уливају у Јадранско море. 

Најмањи је Егејски слив који чини 3% од територије Србије. Покрива јужни део 

Србије до границе са Македонијом и Бугарском. Обухвата сливове трију река: Лепенац, 

Пчиња и Драговиштица. Лепенац и Пчиња се уливају у реку Вардар у Македонији, а 

Драговиштица се улива у Струму у Бугарској. Вардар и Струма се уливају у Егејско 

море.6 

 
6 Јовичић, Д. (2009). Туристичка географије Србије, Универизитет у Београду, Географски факултет, 

Београд 
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1.4. Бање 
 

Србију популарно зову „Републиком бања“. Такав епитет је она добила због 

бројности термоминералних извора, дуге традиције и познатости бања, као и њиховог 

значаја у туристичком промету. Са све већом угроженошћу површинских, па и плитко 

изданских вода, термоминерални извори добијаће на значају, не само због лековитости, 

већ и због хигијенских и физиолошких разлога. На територији Србији регистровано је 

око 300 извора минералних, односно термоминералних вода. Две главне зоне у којима 

су концентрисани термоминерални извори, односно бање су: 

• Слив Западне Мораве: Овчар, Горња Трепча, Матарушка, Врњачка, Богутовачка, 

Јошаничка, Новопазарска, Рајчиновачка бања и др. 

• Слив Јужне Мораве: Нишка, Сокобања, Куршумлијска, Пролом, Звоначка, 

Врањска, Сијаринска, Луковска и сл.7 

Марковић8 је на територији Републике Србије издвојио следеће бањске зоне:  

1. Шумадијска зона: Младеновачки селтерс, Буковичка бања и Паланачки кисељак. 

2. Западно – моравска зона: Овчар бања, Горња Трепча, Матарушка, Богутовачка и 

Врњачка бања. 

3. Копаоничко – јастребачка зона: Јошаничка, Рибарска, Луковска, Куршумлијска 

и Пролом Бања. 

4. Новопазарско – прибојска зона: Прибојска, Прилички кисељак, Новопазарска 

бања и Рајчиновачка бања. 

5. Јужно – моравска зона: Сијаринска и Врањска бања. 

6. Источно – србијанска зона: Брестовачка, Гамзиградска , Сокобања, Звоначка и 

Нишкабања. 

7. Западно – србијанска зона: бања Ковиљача и  бања Врујци. 

8. Војвођанска зона: Кањижа, бања Јунаковић, Русанда, Врдник, Сланкамен. 

9. Косовска зона: Илиџа и Клокот. 

У погледу минералног састава,највећи број извора познатих бања у Србији 

припада сумпоровитим, али и алкалним водама.  

 
7 Јовичић, Д. (2009). Туристичка географије Србије, Универизитет у Београду, Географски факултет, 

Београд 
8 Марковић, Ђ.Ј. (1987). Бање Југославије, Туристичка штампа, Београд. 
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Типични представници сумпоровитих вода су: бања Ковиљача, Матарушка 

бања, Рибарска бања, Куршумлијска бања, Врњачка вања; док се алкалне воде јављају у 

следећим бањама: Буковичка, Сијаринска, Богутовачка, Кањижа и Клокот. 

1.5. Клима 
 

Србија има умерено континенталну климу чије су обележје зиме са ниском 

температуром, насупрот летима када су велике врућине и високе температуре. Умерено 

континентална клима Панонске низије је под утицајем континенталне климе. Зими дува 

хладан северни ветар северац и кошава. Количина падавина није велика. У Србији 

постоје извесне блаже зоне као: Жупа код Александровца, Метохија итд. На климу 

Србије утичу и велике географске области: Арктик, Сибир, Атлански океан, афричко 

копно и Средоземље, у којима се формирају и из њих долазе ваздушне масе одређених 

физичких особина. Србија лежи у јужном делу северног умереног појаса, односно 

ближа је екватору него Северном полу.9 

1.6. Становништво 
 

Према проценама у Републици Србији је у 2018. години је забележено 6.982.604 

становника. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3.580.898), а 48,7% мушкарци 

(3.401.706). Настављен је тренд депопулације, што знаци да је и стопа раста 

становништва у односу на претходну годину, негативна и износи -5,5‰. 

У Републици Србији у 2018. години забележен је број живорођених који је 

износио 63.975, док је број умрлих износио 101.655, те је природни прираштај 

негативан – 37.680. Према реду рођења највише је рођено деце првог реда рођења 

30.327 (47,4%) и другог реда рођења 22.870 (35,7%). Посматрано по старости, децу 

првог реда рођења највише рађају мајке чија је старост у интервалу између 25 - 29 

година док децу другог реда рађају мајке старе од 30 - 34 година старости. Највише 

деце се рађа у јулу, августу и октобру. 

У Републици Србији је, према подацима за 2018. годину, регистровано 101.655 

умрлих лица (51,9% мушкараца и 48,1% жена). Просечна старост умрлих је 75,2 година.  

 
9 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
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Према попису из 2011. године већину становништва чине Срби са 5.988.150, 

затим Мађари са 253.899, Роми са 147.604, Бошњаци са 145.278 становника. У Србији 

највише живе припадници Хришћанске вероисповести (6.555.931), од тога 6.079.396 

становника чине Православци, а 356.957 становника чине Католици. Затим следе, 

Муслимани са 222.828 и Протестанти са 71.284 становника, док је 220.735 становника 

остало неизјашњено.10 

1.7. Културно – туристичке зоне 
 

Оне се поред релативне концентрације споменика културе одликују и богатим 

природно туристичким мотивима са очуваним еколошким и рекреативним 

вредностима, па имају карактер културно - туристичким зона. Ове зоне истовремено 

имају и повољан саобраћајно - географски положај, јер се налазе на важним транзитним 

туристичким правцима. 

1. Фрушкогорска културно - туристичка зона. Најлепши спој споменика културе, 

природе, рекреативног и излетничког туризма представља група од 16 манастира 

изграђених у периоду од 16. до 19. века (Крушедол, Хопово, Гргетег, Јазак, Мала 

и Велика Ремета, Раваница, Раковац, Беочин, Шиштовац и др.), Стражилово 

(локалитет на коме се налази гроб песника Бранка Радичевића) и  кулутурне 

вредности Сремских Карловаца (Карловачка гимназија, Саборна црква, 

Патријашијски двор и сл.). Све ово је интегрисано у природни амбијент Фрушке 

горе заштићено као национални парк и просторна културно - историјска целина. 

2. Дунавско - ђердапска културно - историјска зона. На десној обали Дунава налазе 

се многи значајни историјски трагови Старог Рима, средњег века, периода 

Отоманског царстава и Аустроугарске монархије. Континуирана споменичка 

обележја ове обалске зоне могу се пратити од Београда до Кладова у дужини од 

240 km. Дуж ове обалске линије наизменично су распоређени: моћне тврђаве, 

археолошки локалитети и изузетан природни амбијент, који одликују бројне аде, 

ушће већег броја већих и мањих река, ретке биљне врсте и јединствена 

Ђердапска клисура.  

 

 
10 Републички Завод за статистику Републике Србије, www.stat.gov.rs 

http://www.stat.gov.rs/
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Међу значајним споменицима су градови – тврђаве: Београдска, Смедеревска, 

Рам, Голубачки град и Фетислам код Кладова, док се између њих налазе 

Лепенски Вир, Караташ и многа мања археолошка налазишта у др. споменици 

културе. 

3. Културна - туристичка зона Рашке је природни наставак Ибарске зоне и део 

јединственог културно - историјског континуитета и идентитета српског народа. 

У њој су манастири  Сопоћани и Ђурђеви ступови, Петрова црква, стари градови 

Рас и Јелач, споменици Новог Пазара, бројни археолошки локалитети, 

Новопазарска и Рајчиновачка бања, као и врело Рашке. 

4. Овчарско - кабларска културно - туристичка зона је стешњена истоимена 

клисура,између планина Овчар (985 m) и Каблар (885 m). Клисура је дубока 700 

m, дуга 15 km, од Чачанске од Пожешке котлине. У живописном шумском 

амбијенту смештено је 10 манастира: (Ваведење, Вазнесење, Сретење, 

Преображење, Тројица, Илиње, Јовање, Успење, Никоље, Благовештење - који 

чине српску Свету гору, насталу у 16. и 17. веку), као и 2 вештачка језера и 2 

хидроелектране на Западној Морави.  

5. Ресавска културно - туристичка зона, са манастирима Манасија и Раваница, 

развучена је испод огранака планине Бељанице. Поред ових значајних 

манастира, зона је позната по лепим пејзажима, клисури и водопадима Ресаве, 

репрезентативној Ресавској пећини и прашумском заштићеном комплексу 

Винатовача. 

6. Ибарска кулутурно - туристичка зона. Ибар је као и Западна Морава колевка 

најзначајнијег културно - историјског наслеђа српског народа, поготово када се 

посматра у континуитету са долином Рашке. У живописном амбијенту ове реке 

налазе се репрезентативни српски манастири: Жича, Студеница, Градац, Стара и 

Нова Павлица и Бањска; тврђаве: Маглич, Брвеник и Звечан. Ту су и Матарушка 

и Богутовачка бања, сликовита клисура Ибра, брзе реке са слаповима и 

брзацима, као и долина Рашке у продужетку.11 

 

 

 

 

 
11 Јовичић, Д. (2009). Туристичка географије Србије, Универизитет у Београду, Географски факултет, 

Београд 
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2. ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ СРБИЈЕ 
 

Постоје 13 туристичких регија на простору Републике Србије према Николићу:12 

1. Београдска туристичка регија - У односу на остале регије има повољан туристичко - 

географски положај и низ предности саобраћајног повезивања са ближим и даљим 

дестинацијама. Град Београд је седиште транзитног, пословног, конгресног и 

манифестационог туризма. Овакве његове функције је потребно унапређивати, али 

је могуће и обогаћивање понуде развојем наутичког туризма на Дунаву и Сави. 

Предности Београда у односу на друге градове су бројне и разноврсне, поготову 

када је у питању инострани туризам. Међутим, српска престоница је и даље град 

кратког боравка домаћих и страних туриста. Иако прва по броју лежајева, броју и 

кадровској структури запослених, ова регија не даје економске ефекте какви би се 

очекивали од милионског града изванредног положаја, добре саобраћајне 

повезаности, развијеног транзита, као и места одржавања бројних манифестација, 

конгреса и других скупова. Разлози оваквог стања су бројни, субјективне  и 

објективне природе, а несумњиво је да су негативна кретања у нашој држави и 

непосредном окружењу током последње декаде 20. века битно допринела 

незадовољавајућим туристичким резултатима наше метрополе. Осмишљавањем 

туристичке понуде, уз савремену и перманентну туристичку пропаганду базирану 

на разноврсним садржајима током целе године, Београд може постати знатно јачи 

туристички центар него што је то био до сада. 

2. Ђердапска туристичка регија - је највећа туристичка регија у Србији са површином 

од око 6.600 km2. Налази се у источној Србији и у основи је опредељена физичко - 

географским елементима примарних природних мотива, док је њена материјална 

основа на релативно ниском нивоу. У питању је једна благо рашчлањена, али 

континурана и физичко - географска и туристичка просторна целина између 

Ђердапског дела Дунава, Неготинске крајине, Црног Тимока, Ресаве и доњег тока 

Млаве. У оквиру ове регије издвајају се 3 мање просторне целине: 

 

 
12 Николић, С. (1994). Регионални приоритети развоја туризма у СР Србији ван териоторија САП,“ 

Туристичка штампа“, Београд 
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1) Ђердапска туристичка зона налази се у северном делу регије, између Великог 

Градишта и Кладова, представљајући њен најзначајнији део због јединственог 

комплекса геоморфолошких, биогеографских и хидрографских вредности - зона 

у развоју. 

2) Бањска туристичка зона (јужни део регије) – укључује Брестовачку и 

Гамзиградску бању, Борско језеро, Црни врх, долину Злотске реке, Маљеник и 

део долине Црног Тимока.- зона у развоју 

3) Планинска туристичка зона (западни део регије) обухвата Бељаницу, Кучајске 

планине и Ресавицу са Ресавском пећином и манастиром Манасија -

потенцијална зона. 

Што се тиче положаја у односу на важније туристичке правце може се рећи да је 

северни, мањи део регије захваћен Ђердапским туристичким правцем. Периферним 

источним делом води тимочки, али мање значајан туристички правац, док је главни 

југоисточни правац (Коридор 10) само тангира на крајњем југозападном делу. 

Ђердапска регија је у погледу хомогености геоморфолошких мотива доста разуђена. 

Највећим делом је чине брдско - планинска подручја раздвојена речним долинама и 

котлинама, са благим морфолошким прелазима и богатим шумским комплексима под 

чијим утицајем се формира доста уједначена и свежа клима. Стога је на читавом овом 

брдско - планинском терену изражена једна складна регионална амбијентална 

туристичко - географска целина са благим прелазним облицима. Највећа 

концентарација основних мотива изражена је на северном делу регије, у зони Ђердапа, 

која се према југу наставља до Ртња у доста повезано брдско - планинско подручје са 

атрактивним природним и антропогеним мотивима. 

3. Копаоничка туристичка регија - има централни положај у Србији, али нешто 

неповољнији и слабије саобраћајне повезаности у односу на Златибор, Шумадије и 

Поморавље. Регија се простире између реке Јошанице на северу, Ибра  и Ситнице 

на западу, Лаба на југу и изворишних делова Расине и Топлице на истоку. Копаоник 

је седиште зимско - спортског  рекреативног, а све више и манифестационог 

туризма. Одликује се већим богатством природних и еколошких мотива, али и 

кулутурно - историјски споменици у ближем, а поготово даљем окружењу, имају 

велики туристички значај за креирање комплексне понуде ове регије. Уз планински, 

зимско - спортски, рекреативни и манифестациони туризам, потребно је 

промовисати и у погледу броја туриста учинити масовнијим летњи боравак на 
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Копаонику, уз афирмацију бањског туризма (Луковска и Јошаничка бања) у 

подножју ове планине. 

4. Златиборска туристичка регија - убраја се у најразвијеније у Србији. Обухвата Тару, 

језеро Перућац на Дрини, Златибор, Златар, Златарско језеро, Јадовник, Јавор и 

градске центре - Ужице, Бајина Башта, Сјеница, Пријепоље, Нову Варош и 

Чајетину. Ова регија је планинског карактера - у рељефу доминирају простране 

површи просечне висине од 900 до 1.100 m, са којих се уздижу планине средње 

висине и планинских гребени (Старовлашке планине и површи су део Западне зоне 

млађих веначних планина). Централни положај, друмска и железничка саобраћајна 

веза чине ову регију лако приступачном током целе године (уздужно је просеца 

Златиборска магистрала, а попречно путеви који воде ка Дрини, Бајиној Башти и 

Вишеграду). Изградња савременог аутопута од Београда до црногорског приморја 

учиниће ову регију приступачнијом Београду, Војводини, Подунављу и Мачви, што 

ће се позитивно одразити на туристички промет. Регија се може поделити на 3 зоне: 

Златиборску зону, зону Таре са кањононом Дрине, Перућцем и Бајином Баштом, као 

и зона Златара (језера реке Увац и планина Златар). Златибор, Златар и Тара 

карактерише сличан тип понуде, највише базиран на летњим рекреативним 

активностима. Златибор има око 20% учешћа  у планинским ноћењима у Србији. Он 

и Копаоник представљају два типска представника планинског туризма у Србији (на 

Златибору је акценат на летњој, а на Копаонику на зимској сезони). Проблем 

Златибора превасходно је везан за превелику урбанизацију која нарушава темељне 

природне вредности датог простора. 

5. Подрињско - ваљевска туристичка регија - чини релативно компактан низ средњих 

и ниских планина и побрђа са подгорином као опредељујућим елементом 

регионалног континуитета и бања - Врујци, Ковиљача, Радаљска бања и Доња 

Бадања. У овој регији се истичу Ваљевске планине као највећа просторна целина са 

Маљеном као туристичким центром у развоју, а могу се издвојити следеће зоне:  

1) Маљен са бањом Врујци, Ваљевом и Сувобором образује мању компактну 

туристичку зону са солидним нивом развоја туризма. 

2) Централни део Ваљевских планина чине Повлен, Јабланик и Медведник, 

образујући потенцијалну туристичко - рекреативну планинску зону. 

3) У западном делу регије може се издвојити мања туристичка зона која 

обухвата Ковиљачу, Гучево, Јагодњу, Крупањ, Белу Цркву и Тршић. 
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Изузев Дивчибара и Ковиљаче ова регија нема развијену материјалну туристичку 

базу, те спада у ред регија са почетним облицима развоја туризма. 

6. Нишко – сокобањска туристичка регија - представља најхетерогенију регионалну 

целину са аспекта физиономије простора, врсте мотива и облика туризма у Србији. 

Представља мозаик, по пореклу и особинама, врло разнородних мотива са широким 

спектром међузависних веза и елемената за туристичку валоризацију. Поред града 

Ниша, као великог саобраћајног чворишта наше државе, Балкана у целини, 

традиционалних центара бањског туризма, као што су Сокобања (друга по промету 

туриста у Србији) и Нишка бања (трећа по промету), ова регија обухвата и планине 

Озрен, Девицу и Ртањ, затим језеро Бован, Соко - град, Бању Јошаницу, Стару 

планину као нови перспективни центар зимско - спортског туризма, делове Суве 

планине и зону транзита (делове Коридора 10) дуж магистралних путева ка Скопљу 

и Софији. У оквиру регије могуће је издвојити следеће зоне:  

1) Планинска туристичка зона Старе планине са подгорином 

2) Сокобања као најзначајнији туристички центар и један од полова развоја 

туризма регије са мањом туристичком зоном 

3) Ниш и Нишка бања са ужом зоном као главном полом развоја туризма 

регије. 

Приоритети развоја везани су за две бање - Нишку и Сокобању. Обе имају повољан 

географски положај, са предностима Нишке бање, која је од међуконтиненталног 

пута удаљена мање од 1 km. Поред бањског, реално је очекивати да се овде све више 

развијају зимски и летњи планински туризам (Стара планина), као и транзитни и 

манифестациони туризам (Ниш). 

7. Врњачкобањска туристичка регија - има средишњи положај у Србији и одликује се 

добром друмском и железничком повезаношћу из готово свих смерова, посебно са 

севера, где доминира Београд као најјачи дисперизвни центар. Од виталног је 

значаја и Западно - моравски коридор, који пролази овом регијом повезујући Ужице 

са Крушевцем. Ово је развијена и комплексна регија са хетерогеним туристичким 

вредностима (бања - Врњачка, Матарушка, Богутовачка, планине – Гоч, Столови, 

Жељин, Чемерно, манастири - Жича, Љубостиња, Студеница, и град - Краљево). 

Посебно се истиче улога ове регије у бањском туризму Србије по промету, 

изграђености материјалне базе и лечилишним објектима. Треба истаћи да је 

Врњачка бања преко 130 година средиште здравствено - лечилишног туризма у 
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Србији. Летња сезона у овој регији бележи боље резултате од зимске, при чему је 

број гостију средњих платежних могућности знатно већи од клијентеле високог 

животног стандарда и посебних захтева. 

8. Голијска туристичка регија - је типича планинска регија и заузима централно место 

у југозападном делу Србије. Ужи појам планинског подручја Голије обухвата саму 

планину дужине 33 km, са највишим врхом, Јанковим каменом (1.833 m), која се 

својим јужним странама ослања на Сјеничко - пештерску висораван. Шире подручје 

осим Голије, обухвата Јавор и Мучањ, односно Чемерно и Радочело. Шире подручје 

чини мању туристичку регију, представљајући један од највећих еко - туристичких 

потенцијала Србије и пружајући повољне услове за развој спортско - рекреативног, 

сеоског и еко - туризма. Материјална основе развоја туризма је мала, 

најатрактивнији планински делови нису туристички валоризовани, па зато ова 

регија има статус потенцијалне туристичке регије. У овој регији нема основа за 

издвајање туристичких зона. У перспективи Ивањица може постати центар регије, 

чији је утицај на развој туризма до сада највише био усмерен ка Јавору. 

9. Јужно – моравска туристичка регија - простире се од Лесковца ка Власотинцу и 

долином Власине до Црне Траве, затим преко планине Грамаде и Варденика до 

Бесне кобиле, па Бањском реком и Јужном Моравом до Бујановца. Регију 

карактерише хетерогена структура мотива: геоморфолошки, хидрографски, 

биогеографски, културни - који пружају могућности различитог туристичког 

активирања. У погледу материјалне туристичке основе, ова регија је на доста 

ниском нивоу развоја, али се, ипак, може сврстати у групу туристичких регија у 

развоју. У просторном, мотивском и функционално - организационом погледу, на 

простору ове регије могу се издвојити следеће потцелине: 

1) Власинска зона са зачецима туристичког центра – носилац развоја планинско 

- рекреативног туризма у наредном периоду. 

2) Сијаринска бања као туристички центар у развоју који се темељи на 

богатству термоминералних извора, па има и улoгу регионалног пола развоја 

туризма, али је досадашњи развој обележила врло сиромашна понуда. 

3) Транзитно - рекреативна зона долине Јужне Мораве, од Лесковца до Врања, 

са најзначајнијим мотивима - Грделичком клисуром, Врањском бањом, 

Врањем као особеним културним центром и излетничко рекреативним 

локалитетима планине Кукавице.  
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У овој зони посебно је значајан део од Врањске бање до Врања, који се у 

перспективи може повезати комплементарним облицима понуде са Бесном 

кобилом. 

10. Новопазарска туристичка регија је једна од најмањих туристичких регија у Србији, 

са најгушћом мрежом и најхетерогенијом структуром мотива. Главни део ове регије 

је Нови Пазар и долина Рашке са бањама и богатим кулутрно историјским наслеђем 

(Стари Рас са Сопоћанима, Ђурђеви ступови), планина Рогозна, део долине Ибра до 

границе са Црном Гором, као и шумски и ловни комплекси источног дела Пештера. 

Комуникативност Новопазарске регије поспешује изузетна проходност и добре 

саобраћајне везе, али би квалитет саобраћајница морао бити на знатно вишем нивоу. 

У погледу достигнутог степена развоја туризма, Новопазарска регија поседује 

основне инфраструктурне елементе, али се налази тек на почетку туристичког 

обликовања уже новопазарске зоне, коју чини град Нови Пазар, две бање 

(Рајчиновачка и Новопазарска) и просторни комплекс Сопоћана, тако да спада у 

групу регија са почетним облицима развоја туризма. 

11. Фрушкогорска туристичка регија - има повољан  положај у односу на велике 

градове (Београд и Нови Сад) као снажне туристичко – излетничке дисперзивне и 

наглашену индивидуалност у односу на околну равницу. Фрушка гора спада у ниске 

„острвске“ планине. Простире се северним делом сремске равнице дуж десне обале 

Дунава и одликује се великим богатством морфолошких облика и појава. 

Антрополошке вредности Фрушке горе изражене су у археолошким локалитетима, 

српским православним манастирима, амбијенталним вредностима, сеоских насеља и 

културно - историјским споменицима из II светског рата. Овде је могућ развој више 

врста туризма од којих се истичу културно – образовни (школе у природи, еко - 

кампови, екскурзије), рекреативни, здравствени и ловни туризам. Међутим, 

генерално гледано, туризам је слабо организован - претежно је излетничког 

карактера и са малом просечном дужином боравка посетилаца. Регија располаже са 

само неколико мањих одмаралишта, мотелима и хотелима ниског ранга и без 

организованог наступа у презентацији својих туристичких вредности и садржаја. 

12. Шарпланинска туристичка регија - пружа се од реке Лепенац на североистоку, до 

албанске границе на западу и врела Вардара на југу. Територијално припада 

Северној Македонији и Србији. У питању је најдужи планински венац у нашој 

држави. Регија има периферан туристичко географски положај, који је уз релативно 
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слабу повезаност путевима и још лошије везе железничким саобраћајем, један од 

ограничавајућих фактора интезивније туристички валоризације простора. 

На Шар планини има довољно простора за различите врсте туризма, посебно оних 

везаних за зимско - спортски туризам, масовног и врхунског, односно такмичарског 

карактера. Проглашење Шар планине за национални парк је од велоиког значаја за 

туризам, међутим актуелна политичка ситуација на Косову и Метохији ни мало не 

погодује развоју туризма ове регије. 

13. Проклетијска туристичка регија - слично Шарпланинској, изразито је периферног 

положаја. Прооклетије представљају просторан и сложен планински ланац дуг око 

70 km, који се простире у Албанији, Црној Гори и Србији. Највиши је врх Ђеравица 

(2.656 m) и налази се у Србији (на Косову и Метохији), што је највиши планински 

врх наше државе. Због слабе саобраћајне повезаности  и недовољне материјалне 

базе. Проклетије су за сада туристички неискоришћена регија,иако погодују разоју 

алпинизма, зимско - рекреативног и зимско - спорстког туризма, као и 

организовању школа у природи. Неопходно би било прогласити Проклетије 

националним парком за шта је већ припремљена темељна докуметанција са јасно 

дефинисаним природним резерватима и просторима за туристичко активирање. 

Међутим, ситуација на Косову и Метохији као и у случају Шар - планине, тешка 

приступачност највишим деловима планине и недостатак туристичке традиције, 

главни су ограничавајући фактори развоја туризма. Узимајући у обзир актуелне 

проблеме туристичког активирања Проклетија, несумљиво је да будуће туристичке 

зоне и локалитете треба формирати у речним долинама, јер су оне истовремено и 

правци пружања важнијих саобраћајница. 
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3. ФИЗИЧКО И ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

 

3.1. Географски положај 
 

Република Хрватска се налази у северозападном и југозападном делу Балканског 

полуострва са површином од 56.594 km2 и са 4.284.889 становника.13Она се граничи са 

Мађарском на северу, Словенијом на северозападу, Србијом на истоку, Босном и 

Херцеговином на југу и североистоку а на југозападу и западу излази на Јадранско 

море. По свом облику Република Хрватска се састоји из два дуга и прилично уска 

појаса, који се пружају према истоку; они су раздвојени Босном и Херцеговином. 

Северни појас чине Славонија и Барања, а јужни Далмација. На западу су оба појаса 

спојена трећим такође уским појасом, који се пружа од севера према југу. Њега чине: 

Међумирје, Хрватско Загорје, Банија, Кордун, Лика и Хрватско приморје. Тај је појас 

проширен према западу Горским Котаром и Истром. Хрватска се простире преко сва 

три велика природна предела: приморског, панонског и планинског. 

Због тога су њене природне одлике разнолике. У склопу приморског предела 

налазе се: Истра, Хрватско Приморје и Далмација.14 

Слика бр. 2: Географски положај Хрватске 

 

Извор: https://jensop.files.wordpress.com 

 
13 Државни завод за статистику, Република Хрватска, www.dzs.hr 
14 Петровић, Р. (1952). Географија Југославије, Сељачка слога, Загреб. 

https://jensop.files.wordpress.com/
http://www.dzs.hr/
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3.2. Рељеф 
 

Североисточни део Хрватске, Славонија, припада Панонској низији са чије се 

површине издижу ниске планине Псуњ (984 m), Диљ (459 m) и Билорога (307 m) , које 

су приликом спуштања Панонског басена остале од старог копна као изоловане 

планине. Западно од њих настављају се Калник (643 m), Ивањишћица (1.061 m), 

Медведница (Загребачка Гора, 1.035 m) и Горјанци (1.181 m). Ове планине су обрасле 

шумом. На југу од горње Купе настаје Горски Котар ниска панонска површ и Личка 

Висија са свим облицима које карактеришу карст. На овој површини налазе се карсна 

поља: Личко, Крбавско и Гацко. На ободу Личке Висије налазе се Велика Капела (1.583 

m) и шумовита Пијешивица (1.657 m). Јужно од Личке Висије настаје ниска спуштена 

Кистањска Површ са које се издижу рудна планина Промина (угаљ и боксит) и нижи 

кршевити гребени. Југоисточно и источно од Книна се налази Сињско поље. 

Уз саму обалу су Приморске планине Козјак (780 m), Вилаја (738 m), Мосор 

(1.340 m) и Биоково (1.762 m). У Истри су Учка (1.396 m) и Ћићарија.15 

3.3. Хидрографија 
 

Хрватска поседује најдужи део јадранске обале са много острва, залива, канала. 

Јадранско море обилује дубоким заливима као што су: Ријечки, Сплитски и 

Дубровачки. Од острва треба поменути: Крк, Црес, Раб, Дуги оток, Брач, Вис, Корчула 

и Хвар. 

Реке Хрватске припадају црноморском и јадранском сливу. Црноморском сливу 

припадају река Сава са својим притокама: Купа, Уна, Крапина, Лоња, Орљава и Босут; 

Драва са Муром, река Вука и Карашница које се уливају непосредно у Дунав. Реке 

Сава, Драва и Купа су једним делом пловне. Река Корана која се улива у Купу отиче из 

Плитвичких језера степенасто поређаних једно испред другог насталих таложењем 

бигра и повезаних међу собом водопадима. Јадранском сливу припадају реке Зрмања, 

Крка и Цетина на чијим се токовима налазе водопади (Скрадински Бук, Манојловац, 

Велика и Мала Губавица (са великом хидрауличном снагом).16 

 

 
15 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
16 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
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3.4. Клима 

У Славонији и Барањи клима је умерено - континентална са утицајем 

континенталне климе. У осталој Хрватској је умерено - континентална. У северном 

приморју и Истри је измењена средоземна, а на острвима и у јужном приморју је 

средоземна. Ова два последња климатска типа налазе се само у уском појасу око морске 

обале и њихов утицај не продире дубље у унутрашњост, јер бива заустављен 

Динарским планинама које се пружају упоредо са морском обалом. У приморју дува 

бура, снажан хладан ветар, са копна на море, нарочито јак од Задра до Ријеке, снижава 

температуру и чини велике штете. Највећа количина падавина пада на приморским 

планинама (на планинама северног приморја и преко 3.000 mm), док у другим деловима 

ка унутрашњости постепено опада. У Барањи овај је од 600 - 700 mm годишње.17 

3.5. Становништво 
 

Просечна густина насељености је 75,7 ст/km2. Просечна старост становништва је 

41,7 година, код мушкараца 39,9, а код жена 43,4 година. Животни век Хрвата је 77,9 

година, код мушкараца 74,9, а код жена 80,9 година. Према подацима из 2015. године 

Хрватску је напустило 576.883 становника, односно 13,6% што је највећа стопа 

миграције у последњих неколико година.18 

3.6. Културно - историјско наслеђе 

Хрватска се може похвалити са 7 културно - историјских историјских и природних 

лепота уписаних у УНЕСКО-ву културну баштину:19 

1. Диоклецијанова палата у Сплиту – Римски император Диоклецијан провео је 

последње године својег живота у палати коју је саградио покрај града у коме се 

родио, Аспалатоса у Далмацији. Како су векови пролазили, оригинална 

структура палате се променила, но људи који су живели у граду, касније 

названом Спалатом, а затим и Сплит, користили су здање грађевине са врло 

малим изменама кроз период византијски, венецијански и аустроугарски период. 

 

 

 
17 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
18 Државни завод за статистику, Република Хрватска, www.dzs.hr 
19 Кампинг удружење Хрватске, www.camping.hr 

 

http://www.dzs.hr/
http://www.camping.hr/
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Тако се унутар римских зидина и развио хармоничан град. И данас се види 

лепота Перистила палате, Диоклецијановог маузолеја, Јупитеровог храма, 

колонада уздуж улица, ранохришћанских црквица, романских кућа и 

архитектонских дела Јурја Далмантинца. 

Слика бр. 3: Диоклецијанова палата у Сплиту 

 

Извор: www.savourytrips.com 

 

2. Еуфразијева базилика у Поречу - Један од најстаријих и најлепших споменика у 

Поречу који обухвата комплекс сакралних грађевина подигутих у време бискупа 

Еуфразија, налази се у североисточном делу урбано - историјског језгра града. 

Базилика која је саграђена на темељима знатно раније цркве, доминирају 

трострука апсида, нартекс, атријум и осмоугаона крстионица и бискупска 

палата. Данашњи је облик базилика је добила у 13. и 15. веку, а црквени торањ је 

изграђен у 16. веку. Апсида је богато украшена фигуративно мозаицима, који, 

заједно с мозаицима цркве Сан Витале у Равени представљају најзначајније 

примере уметности мозаика у Европи. Према подним мозаицима и сачуваним 

натписима могуће је пратити све фазе градње, адаптације и обнављања, а и 

реконструисати живот хришћанске заједнице у Поречу. 

3. Плитвичка језера – Река Корана створила је ланац од двадесетак бистрих, 

смарагдно зелених језера и базена, који се степенасто преливају одвојени 

доломитним баријерама насталим таложењем седимената. 

 

http://www.savourytrips.com/
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Вода тече из једног језера у друго у водопадима и тако ствара величанствени 

архитектонски феномен природе у покрету. Језера су окружена густим шумама 

букве, јеле и смрека у којима има медведа, вукова и ретких птица, попут 

љештарке и дугоухе сове. 

4. Романски град Трогир - Старо језгро Трогира основали су грчки колонисти са 

острва Вис у 3. веку пре нове ере. На том античком језгру лежи историјско 

језгро Трогира, које је најбоље сачуван романско – готички град не само на 

Јадрану, већ и у централној Европи. Трогирска средњевековно језгро, окружена 

зидинама, обједињује добро очуван дворац и кулу, те бројне грађевине и палате 

из романског, готичког, ренесансног и барокног периода. Најзначајнија 

грађевина је трогирска катедрала са порталом западних врата, ремек - делом 

мајстора Радована најзначајним примером романско - готичке уметности у 

Хрватској. 

5. Стари град Дубровник – Зидине старог Дубровника заокружују извандредно 

сачувани комплекс јавних и приватних, сакралних и световних грађевина из 

свих периода градске историје од самог оснивања у 7. веку. Ту морамо посебно 

поменути главну улицу старог града, Страдун, Кнежев двор, Цркву Светог 

Влаха, Катедралу, три велика самостана, зграду Царине и Већницу. Дубровачка 

Република представљала је посебну политичку и територијалну целину, 

поносећи се својом културом, успешном трговином и слободом коју су успели 

сачувати кроз бурна столећа. 

6. Шибенска катедрала – Катедрала Светог Јакова у Шибенуку, тробродна  

базилика са три апсиде и куполом (висина унутрашњости је 32 m). Конструкција 

катедрале је започета у венецијанском - готичком стилу, али је довршена у стилу 

тосканске ренесансе. Готово је 15 деценија прошло од тренутка када је донесена 

одлука о градњи катедрале 1402. године до њеног посвећивања 1555. године. 

Градња је започета 1431. године на месту где је раније постојала мања катедрала 

тако да се у градњи нове катедрале користио материјал раније постојеће цркве. 

Камен за градњу доносио се са Корчуле, Суска, Брача, Раба и Крка. Овај 

јединствени сакрални споменик изузетно је интересантан пример као једина 

грађевина која нема зидарских елемената, и где су зидови, сводови и куполе 

конструисане јединственом методом (коју је први употребио Јурај Далматинац) 

где се накнадно, у целину слажу прецизно исклесани камени делови, метода која 
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је коришћена у тесарском занату. Резултат је склад камене целине, методе 

слагања и апсолутне хармоније унутрашњости и вањског волумена катедрале. 

Техника градње најбоље се очитава у главној фасади (форма тролиста) као 

једном од најстаријих у Европи и као једином који се природно наставља као део 

тробродне основе цркве у хармонији са обликом и величином сводова. 

7. Стариградско поље – Стариградско поље је највеће и најплодније поље на 

Хвару, те на јадранским острвима уопште.Са својих 6 km дужине простире се од 

увале Врбоска до Староградског залива у правцу исток - запад. Специфичност 

Староградског поља је у томе што парцелизација истог потиче из времена грчке 

колонизације. На тим просторима откривено је више од 100 археолошких 

локалитета као што је неколико мањих господарских објеката из грчког доба 

(Грци су острво населили у 4. веку п. н. е.), те бројна римска ладањско - 

господарска имања. 
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4. РЕГИЈЕ ХРВАТСКОГ ПРИМОРЈА 
 

Највећи део западне обале Балканског полуострва припада Хрватској, чија је 

дужина обале, без острва, износи скоро 1.778 km, а индекс разуђености, не рачунајући 

острва износи 3,4. 

Основна геоморфолошка одлика приморја Хрватске су бројни архипелази и 

полуострва која се пружају паралелно са обалним планинама. Због тога се у 

географској литератури позната као тип ингресионе набране делове (далматински тип). 

Овај тип обале је настао потапањем уленгутих делова рељефа предиспонираних 

тангенцијалним кретањем масивних слојева стена и стварањем бора у облику снопова 

поређаних правцем северозапад - југоисток. Хрватско приморје је издиференцирано на 

две веће туристичко - географске регије, Истарско - кварнерску и Далматински регију. 

Регију Далмације се састоји из три мање регије: Северне, Средње и Јужне Далмације. 

4.1. Истарско - кварнерска регија 

 

Истра је са површином од 3.476 km2 највеће полуострво на западној обали 

Балканског полуострва. Према Кребсу и Пенцту20 у геолошком и геоморфолошком 

смислу у Истри су се издиференцирале три целине: Бела, Сива и Црвена Истра. Бела 

захвата северне и источне делове Истре. Сива зона обухвата средишње и северне 

делове изграђена од флишних и глиновити наслага. Црвена зона обухвата приморје 

западног, јужног и југоисточног дела полуострва. Ова зона је захваћена крашким 

ерозивним и педогенетским процесима који су довели до настајања црвенице. Шуме 

покривају око 1/3 површине полуострва, а дуж приморја расту приморски бор, макија и 

друге врсте жбунасте медитеранске вегетације. Истра спада у развијене туристичко - 

географске регије и регије са најдужом традицијом развоја туризма на источном 

Јадрану. Најзначајнија туристичка места су Умаг, Пореч, Ровињ, Пула и Опатија. Пореч 

је био насељен још у праисторијско време, али је језгро данашњег града био изграђен 

још у II веку. Прави рекордер по броју посета је Пореч, који је био први туристички 

центар бивше СФРЈ. Пореч располаже значајним смештајним капацитетима који су 

2014. године прихватили преко 403.000 туриста. У Поречу се налази готичка базилика 

Еуфразије, која је 1997. године уврштена у Унескову светску културну баштину. 

 
20 Kребс, Н. , Пенцт, А. (2010). Die Halbinsen Istrein, Landeskundliche Studie (1907), reprints. Kessinger Pub 

Co. 
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После пада Римског царства градом су владали Остроготи, Византија, Млетачка 

репулбика, Аустроугарска и Италија. Од 1945. године је у саставу СФРЈ, односно данас 

Републике Хрватске. Туризам у овом граду се развија средином 19. века када је овде 

одмарала аустроугарска аристократија. Симбол туризма у Поречу је комплекс „Плава 

лагуна“, која има 15.000 лежаја у камповима, 9.300 у хотелима и 2.700 у бунгаловима и 

апартманима. Ровињ је градско насеље типичног збијеног типа и значајан туристички 

ценар Истре. Овај град и његову околину је 2016. године посетило преко 470.000 

туриста. У Ровињу се налази 14 цркава, а најпознатија је црква свете Еуфемије из 5. 

века, која је током 18. века реновирана и реконструисана у барокном венецијанском 

стилу. У Ровињу је веома развијен културни туризам. Музеје, позоришта и културне 

манифестације током лета посећује велики број туриста. У овом граду се налази и 

центар за истраживање мора „Руђер Бошковић“, у којем се осим лабораторије за научна 

истраживања, налази се и акваторијум који се користи у научне сврхе. Пула је највећи 

градски и лучки центар Истре. Развија се током владавине Римског царства. 

Најзначајнији културно - историјски споменик Пуле и целе Истре је Пулска арена. 

Пулска арена је и данас место где се одвијају бројне културне приредбе и 

манифестације. Најпознатији је Пулски филмски фестивал, поред којег се одржавају 

још и музичке приредбе и концерти. Пулски форум је главни градски трг око 2.500 m2 

на којем се некада налазила три римска храма. Сачуван је Августов храм изграђен 

између 2. године п. н. е. и 14. године н. е. посвећен богињи Роми и цару Августу 

Октавијану. Значајни културно - историјски споменици су и Златна врата, висине 8 m, 

Мало Римско казалиште и Пулска катедрала из 5. века. Осим културног и 

манифестационог развијени су и купалишни туризам, роњење итд. Пулу је 2015. године 

посетило преко 280.000 туриста. Национални парк Бриони састоји се од 14 острва од 

којих је највећи Велики Брион. Острва су углавном грађена од кречњачких стена из 

периода креде. Биљни свет је представљен састојинама храста и црнике. Већи број 

алохтоних животињских врста у парку донет је у периоду када су они били Титова 

резиденција. У северном делу Великог Бриона се налази сафари парк који је уређен по 

жељи председника СФРЈ Јосипа Броза Тита. Уовом парку су настањене ламе, зебре, 

индијско говече зебу и чувени Титов папагај, какаду Коки, симбол Бриона. Ријека је 

највеће градско насеље Истарско - кваренерске регије, културни и универзитетски 

центар. Иако туризам није доминантна градска функција уовом граду се налазе 

сакралне и културне знаменитости значајне за културни туризам.  
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Најзначајније знаменитости су: катедрала Светог Вида из 17. века, црква 

Узнесења Свете Марије и Криви торањ из 15. века. Најзначајније манифестације су 

Ријечки карневал, Ријечке летње ноћи, једриличарска регата Фиуманка, итд. Западно од 

Ријеке је летовалиште Опатија које годишње посети око 400.000 туриста. Она носи 

епитет „краљице туризма источног Јадрана“. Опатија се развила поред цркве 

бенедиктанске опатије. Туристичка сезона траје током целе године, а шеталиште поред 

мора, познато као Лунго маре једно је од најлепших на источном Јадрану. 

4.1.1. Кварнерски архипелаг 
 

Кварнерским архипелагом су обухваћена велика острва Крк, Црес, Лошињ, Паг 

и Раб, као и бројна мања острва и острвске групе. Острво Крк, друго највеће острво на 

Јадрану, површине 405 km2. Одликује се крашким и брдовитим рељефом. Пећина 

Бисерујка је уређена за туристичке посете и одликује се атрактивним пећинским 

накитом. 

Међу најлепшим плажама су Вела Плажа у Башки, као и плаже Малинске 

ривијере. Иако на острву има више насеља, најзначајнија су Крк, Малинска, Башка, 

Врбник. У овим градовима су развијени велнес, здравствени и конгресни туризам као и 

наутизам. Крк је 2015. године посетило 682.000 туриста који су остварили преко 

3.900.000 ноћења. 

Црес је са површином од 406 km2 најеће острво Јадрана. Дужина обале Цреса је 

268 km. Рељеф је крашки, а у средишњем делу се налази 74 m дубоко Вранско језеро, 

криптодепресија из које се врши водоснабдевање острва Црес и Лошињ. Свети Блаж и 

Плава пећина су најатрактивнији природни делови цреске обале. Црес годишње посети 

114.000 туриста. 

Лошињ је острво југозападно од Цреса и представља његов природни наставак. 

Заузима површину од 74 km2. Град Мали Лошињ, једна је од најзначајних наутичких 

лука на хрватском Јадрану. Најатрактивнија плажа је Вели Жал. Острво Лошињ је 2015. 

године посетило 293.000 туриста. 

Острво Раб се налази између Цреса на западу и Велебитског приморја. Има 

облик трокраког кактуса и захвата површину око 86 km2.  
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Обала се одликује разуђеношћу, бројним приморским увалама и шљунчаним, 

песковитим и каменитим плажама, од којих су најатрактивније плаже Бањол, Кампор. 

Раб је 2015. године посетило око 170.000 туриста. 

Паг је најјужније кварнерско острво површине преко 284 km2. Са обалом дужине 

преко 300 km коефицијента разуђености од 5,1 спада у најразуђенија острва Јадрана. 

Острво је мостом повезано са копном Северне Далмације, односно Равних Котара, што 

му пружа могућност бољег комуницирања са осталим делом Хрватске, те и стабилнији 

привредни развој. Острво Паг је 2015. године посетило око 357.000 туриста. 

4.2. Регија Далматинског приморја 
 

Далматинско приморје захвата средишње делове западне обале Балкана и пружа 

се од Вирског мора до Бококоторског залива и полуострва Превлака. Клима Далмације 

је медитеранска и одликују је топла лета са великом инсолацијом и влажне зиме. 

Значајни реке су Крка, Церина и Неретва, а језера Вранско и Прокљанско. Далмација је 

део стеномедитеранске зоне у којој је значајно распрострањење алепског бора, дивље 

маслине, храста чесмина. Велике површине заузимају макије и ловори. Далмација има 

дугу традицију туристичког развоја. Осим повољне климе, бројних плажа, атрактивних 

острва и архипелага, Далмације је популарна туристичко - географска регија и због 

етнографских специфичности где се посено истичу бројне традиционалне туристичке 

манифестације. У овој регији су развијени купалишни, наутички, гастрономски,вински, 

манифестациони и културни туризам. 

Далматинско приморје се туристичко - географски састоји из три целине: 

Северно, Средње и Јужно Далматинско приморје. 

4.2.1. Северно Далматинско приморје 
 

Северно Далматинско приморје захвата простор од Вирског мора до увале Стари 

Трогир. На простору Северне Далмације се налазе и национални паркови: Корнати, 

Пакленица и Крка. Национални парк Пакленица, површине 96 km2, захвата јужне 

деловe Велебита, где се налази шумски комплекс Далмације. Статус националног парка 

је добио 1949. године. Највеће површине су под буковим шумама и састојинама црног 

бора.  
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У националном парку се налази мноштво пећина од којих су најпознатије 

Манита пећине, Велики склоп и Јама Водарица. Овај национални парк годишње посети 

око 120.000 туриста.  

Национални парк Крка захвата простор од 109 km2, који обухвата долину Крке и 

део од Книна до Прокљанског језера. Туристички најатрактивнији су Рошки слап који 

се састоји од ниских повезаних каскада, познатих као „огрлица“ и чувени Скрадински 

бук са 17 бигрених полица преко којих се прелива вода Крке, један од најлепших 

слапова у Европи.  

Национални парк Корнати обухвата архипелаг од 89 острва и заузима површину 

од 217 km2. Са површином свих острва архипелага Корнати су најразуђенији део 

Јадранског приморја. Статус националног парка добио је 1980. године. Архипелаг је 

популаран за туристичко крстарење између острва, обилазак и посматрање у оквиру 

туристичких тура. 

Дуги оток, површине око 113 km2 је највеће острво Северне Далмације. Западна 

обала је стрма и клифовита. На дугом отоку има око двадесетак плажа са чистим и 

топлим морем и плитком водом повољном за купалишни туризам. 

Највеће градско насеље Северне Далмације је Задар. Некадашње илирско насеље 

које 48. године п. н. е. постаје римска колонија. Током средњег века изграђени су црква 

Светог Доната, катедрала Светог Стошије, осам градских врата и други објекти. Задар 

је иначе и универзитетски центар кога годишње посети око 390.000 туриста. На ушћу 

Крке у Јадранско море налази се на просторној заравни Шибеник у коме су значајни 

сакрални објекти, палате и тврђаве: катедрала Св. Јакова из 15. века, Градска већница и 

Кнежева палата. 

4.2.2. Приморје Средње Далмације 
 

Средња Далмација захвата узани приморски појас од увале стари Трогир до 

ушћа Неретвена југоистоку и средње далматински архипелаг. Дуж обале налазе се: 

Трогирански залив, Сплитски, Хварски и Неретвански канал. 

Трогир је туристичко место двадесетак километара западно од Сплита, у којем 

се налазе неколико културно историјских споменика значајних за културни туризам 

(катедрала Светог Ловре). Значајније плаже су Медена, Округ и Пантон. 
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Сплит, највећи градски центар Далмације и западне обале Балканског 

полуострва, представља привредни, културни, универзитетски и туристички центар. 

Град је основао римски цар Диоклецијан 293. године.  

Његова палата у Сплиту (Диоклецијанова палата) се сврстава у најбоље очуване 

објекте из римског периода. Уврштена је у Унескову културну баштину 1979. године. 

Поред Диоклецијанове палате у Сплиту се налазе зграде Музеја града, 

Етнографског музеја, Сплитска катедрала, Сплитска рива и парк - шуми Марјан. Сплит 

има развијен и културни и манифестациони туризам. Најпознатије манифестације су: 

Сплитски карневал, Мрдујска регата, Ноћ музеја, итд. Сплит годишње посети близу 

пола милиона туриста 

Макарска ривијера је уски приморски појас јужног дела Средње Далмације 

изнад којег се издиже дугачки приморски планински ланац Биоково. Пружа се 

дужином од око 50 km. У овој регији се налази 15 туристичких места од којих највећи 

промет бележе Макарска и Башка Вода. Башка Вода је место развијеног купалишног 

туризма са шљунковитим плажама и дрворедима борова уз обалу. Башку Воду је 2015. 

године посетило близу 143.000 туриста. На првом месту према броју туриста је 

Макарска коју је 2015. године посетило 180.000 туриста. У току лета при стабилном 

времену дувају освежавајући ветрови маестарал, дневни ветар и бурин, ноћни ветар. 

Главну градску плажу дужине око 2 km грађену од ситнијег шљунка посећује велики 

број туриста па су и гужве велике. 

Острво Брач, површине 395 km2 је највеће средњедалматинско острво. Рељеф 

Брача је крашког типа, у северном приморју је нижи и постепено се издиже до јужне 

обале где се налази највиши врх Видова гора. Клима је слична као и у континенталном 

приморју, нема водених токова, вегетација је тврдолисна зимзелена у нижим деловима 

са доминацијом алепског бора на вишим деловима. На Брачу живи мање од 15.000 

становника. Најзначајнија плажа је Златни Рат на кијунастом спруду. 
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Хвар је острво са најразвијенијим туризмом међу далматинским острвима. 

Заузима површину од 297 km2 и одликује се крашким рељефом са веома повољним 

климатским и хидротермичким условима. Највећи број културно - историјских 

споменика је из периода средњег века. Међу најзначајнијим су Арсенал из 13. века, 

Градска ложа са сатом из 15. века. Дужина обале је око 270 km.  

Хвар и поред тога нема довољан број плажа, јер је највећи део обале захваћен 

примарном фазом абразије. Годишња инсолација је највећа у Хрватској и износи 

просечно 2.712 часова. 

 Године 2015, Хвар је посетило око 300.000 туриста. У близини западног дела 

острва налази Паклена острва изграђених од мезозојских кречњака, а од 1972. године су 

под заштитом Унеска. Паклинска острва су најзначајније летовалиште Хвара. 

4.2.3. Јужна Далмација 
 

Најјужнија далматинска регија се пружа од Баћинских језера до рта Оштро 

дужином око 140 km. У севернозападном делу регије се налази Неретванска делта, у 

којем се налазе три орнитолошка резервата са преко 300 врста птица. Као једна од 

специфичности се истиче језерска површ Баћинских језера. Са шест повезаних језера и 

једним језером које нема директну лимнолошку везу са осталим језерима, Баћинска 

површ има одлике криптодепресије. Полуострво Пељешац се пружа у северном делу 

регије наспрам ушћа Неретве у Неретвански канал. Издужен је правцем северозапад - 

југоисток на дужини преко 60 km. Полуострво је грађено од кречњака и доломита. 

Корчула је најјужније веће средњедалматинско острво. Дужина обале је 170 km, а 

коефицијент разуђености 3,3 што га чини погодним за наутички и купалишни туризам. 

Годишње Корчулу посети око 150.000 туриста.  
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Мљет је једно од најшумовитијих острва Далмације. Захвата површину од 98 

km2, а због велике разуђености дужина обалске линије му је 135 km. Западни део Мљета 

од 1960. године има статус националног парка на површини где је алепски бор. Острво 

Локрум, недалеко од Дубровника познато је као острво обрасло шумом, макијом и 

гаригом. Алохтоне врсте су развијене у оквриу ботаничке баште. Туристички 

куриозитет острва је језеро Мртво море, које се налази у пећини обрушеног свода са 

морем повезане подводним каналом. 

Дубровник је туристики центар Дубровачке ривијере и Јужне Далмације, али и 

туристичка метропола западне обале Балканског полуострва. Стари део града је 

препознатљив по градским зидинама које су грађене од 13. до 17. века како би се град 

штитио од напада са копна и мора. Од значајнијих културно – историјских објеката и 

споменика који се налазе у Дубровнику су: кула Минчета, која је изграђена 1461.  

године и њена намена је била одбрана града са северне стране, Кнежев двор је палата у 

којој је било седиште Владе и кнеза Дубровачке Републике из 15. века. Дубровачка 

катедрала, изграђена у 18. веку у барокном стилу. У ризници катедрале су чувају дела 

Тицијана и Рафаела, улица Страдун на којој се налази Орландов стуб са статуом 

средњевековног витеза,градски звоник, Велика и Мала Онофријева чесма итд.Године 

2015. Дубровник је посетило скоро 900.000 туриста.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Драговић, Р. (2017). Туристичко - географске регије света 1, Универзитет у Нишу, Природно 

математички факултет, Ниш. 
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5. ФИЗИЧКО И ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

 

5.1. Географски положај 
 

Крајњи северозападни део некадашње Југославије заузима Република Словенија 

са површином од 20.273 km2 и 2.066.880 становника.22Граничи се на северу са 

Аустријом, на истоку са Мађарском, југоисточно са Хрватском и на западу са 

Италијом. 

Слика бр. 4: Географски положај Словеније 

 

Извор: www.lovenijamaturski.weebly.com 

5.2. Рељеф 

Словенија је изразито висока планинска држава, чије планине прелазе преко 

2.000 m висине које су међусобно раздвојене Љубљанским пољем. У североисточном 

делу је ниско брдовито земљиште Прекомурја. Планине Словеније припадају 

динарском и алпском планинском систему које се карактеришу кречњачким саставом, 

оштрим гребенима, шиљатим врховима, стрмим странама и дубоким долинама. 

 

 

 
22 Статистични урад Република Словенија, www.stat.si 

http://www.lovenijamaturski.weebly.com/
http://www.stat.si/
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Неке од долина су постале радом леда (Крма, Врата, Планица). Јулијски Алпи са 

врхом Триглавом (2.863 m) су највиши масив у Словенији. 

Остали врхови и масиви Јулијски Алпа су Шкрлатица (2.738 m), Разор (2601 m), 

Канин (2.558 m), Чрна Прст (1.844 m) и др. Караванке се налазе на северу Словеније, 

највиши врх је Стол (2.236 m), а затим долазе Кепа (2.143 m), Кошута (2.088 m) и 

Бегуњшчица (2.036 m). Савински Алпи дижу се из Љубљанског поља, највиши врх  на 

њима је Гринтавец (2.558 m), а затим и Ојстрица (2.349 m). Од Дравограда до Марибора 

пружа се Похорје (Чрни врх 1.543 m), а даље ка истоку пружа се ниско бреговито 

земљиште Словенске Горице, које чине западни обод Панонске низије. У средњој 

Словенији су Кум (1.219 m) и Света Планина. Јужно од линије Толмин – Врхник - 

јужни обод Љубљанског Поља, настаје динарски систем који почиње Трнавским 

Гоздом (1.495 m), а наставља се Наносом (1.315 m) и Снежаником (1.796 m). Овај 

динарски део је изразито карсни са многобројним вртачама, пећинама, понорима и 

крашким пољима (Церкнишко, Кочевско и Рибничко). Словенија је богата рудама, 

посебно мрког угља, живе и цинка.23 

5.3. Хидрографија 
 

Реке у Словенији припадају црноморском и јадранском сливу и карактеришу се 

великим падовима, што значи јаком хидрауличном снагом, а истовремено речне долине 

су главне саобраћајне артерије. Црноморском сливу припада река Сава са Савињом и 

Крком и река Драва са Муром. Јадранском сливу припада река Соча. Језера Словеније 

су ледничког порекла и то су: Бледско, Бохињско и Триглавска језера.24 

5.4. Клима 
 

Словенија у својим највишим деловима има изразиту планинску климу, која се 

карактерише јаким и снажним зимама и врло кратким и свежим летима. У нижим 

деловима Словеније клима постепено прелази од планинске до умерено - 

континенталне са блажим жупама где успевају виногради (Словенске Горице). 

Словенија обилује великом количином падавина. У зони Јулијских Алпа пада преко 

3.000 mm падавина годишње, док остали делови имају мању количину.  

 
23 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
24 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
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У Словенији постоје многе лековите воде и бање као: Рогашка Слатина, Римске 

Топлице, Добрна, Лашко и друга климатска места.25 

5.5. Становништво 
 

Словенија има 2.084.301 становника и густину насељености од 102,7 ст/km2. 

Просечна старост  је 43,4 године, док је укупна стопа фертилитета 1,61%. Просечни 

животни век мушкараца је 78,32 година, а код жена 83,98 године. Емиграција издржаве 

је јако мала и износи свега 13.527 у 2018. години.26 

5.6. Културно - историјско наслеђе 
 

1. Пиран - град соли. Најлепши град на словеначкој обали је нарастао уз помоћ 

соли. Пиранска со, где се и данас производи „цвет соли“, били су разлог зашто је 

сликовити медитерански град са зидинама са црковом и културним атракцијама. 

Стари лучки град са остацима средњевековног града заштићен је као културно - 

историјски споменик. Уске улице са уско изграђеним кућама које се спуштају од 

брда и његове цркве до централног трга на обали само наглашавају његов 

медитерански карактер. Овај светски, приморски град, који се развио под 

утицајем Венеције, сматра се једним од најаутентичнијих и најфотогеничнијих 

градова на обали Јадрана. Поред архитектуре, Поморског музеја , акваријума и 

других атракција, посетиоци долазе у овај град како ви уживали у догађајима, 

кулинарској понуди и оближњим посебним природним вредностима. 

2. Постојнска јама - Најпосећенија туристичка пећина у Европи. Пруга унутар 

пећине је функционална већ 140 година. Предјамски дворац се налази у 

непосредној близини Постојнске јаме и највећи је пећински дворац на свету. 

Постојнска јама је једина крашка пећина са пругом која је саграђена пре више од 

140 година. Јединствени туристички воз одвешће вас до подземне мреже 

крашких ходника, галерија и дворана. Током обиласка који траје сат до сат и по 

времена, посетиоцима се пружају информације о најважнијим крашким 

карактеристикама: највећи 16 - метарски сталагмит познат као Небодер, 

кристално бели симбол Постојнске јаме - Брилијант, најстарија подземна пошта 

на свету и најпознатија подзенна животиња - олм или људска риба. 

 
25 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
26 Статистични урад Република Словенија, www.stat.si 

http://www.stat.si/
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3. Бледско језеро – Ово алпско језеро са јединим острвом у Словенији вековима је 

светски познати рај, који је импресионирао посетиоце својом природном 

лепотом,богатством легенде и посебним снагама за обнављање добробити. 

Традиционални дрвени чамци – плетне, вековима посећују острво усред језера. 

Овим чамцима управљају веслачи познати као плетнари. Након слетања, гости 

се пењу на 99 камених степеница како би дошли до цркве Узнесења Марије. На 

овом острву, које је предмет легендарних прича, посетиоци могу сами да звоне 

на звонику цркве и да ће се тада њихове жеље остварити које су пожелели. На 

језеру постоје и фијакери, чије кочије воде по обали језера. 

Слика бр. 5: Бледско језеро 

 

Извор: www.pogodak.rs 

4. Липица – Липица је важна колевка липицанерских коња на нивоу целе Европе. 

Словенци су поносни на Липицу и њену фарму коња која послује више од 400 

година. Најстарија кобиларна која узгаја исту сорту коња је културно - 

историјски споменик, који импресионира посетиоце својим коњима и 

задивљујућим пејзажом. Након уласка на имање, налази се најстарија стаја са 

представницима свих класичних липицанерских коња, музеј липицанера и 

кочије које возе преко авеније дрвећа и паркова у којима се налази и 

игралиште.27 

 

 
27 „I FEEL SLOVENIA“, www.slovenia.info 

http://www.pogodak.rs/
http://www.slovenia.info/
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5. РЕГИЈА СЛОВЕНАЧКОГ ПРИМОРЈА 
 

Словеначко приморје припада Републици Словенији и само уским делом излази 

на Јадранско море. Посебну целину и  туристички најпосећенији део представља 

Словеначко приморје. Оно се пружа од полуострва Миље, недалеко од Анкарна, до 

полуострва Сечовље, јужније од Порторожа. То је део великог Тршћанског залива 

Јадранског мора, који се одликује ситно разуђеном обалом, која је углавном ниска и 

лако приступачно. На малом простору развила су се насеља Анкаран, Изола, Копер, 

Пиран и Порторож, што значи да је Словеначко приморје густо насељено и привредно 

добро развијено. Обала дугачка је 45 km и изграђена је од моћних наслага флиша. Већи 

заливи су Коперски и Пирански, а мањи Валдотра, Мостички, Семдла и Сечовељски. 

Море поред обале је плитко, а због севернијег положаја и близини Алпа, нешто 

хладније од хрватског и црногорског. 

Копар је највеће насеље Словеначког приморја и највећа словеначка лука. 

Најстарији део града подигнут је на острву које је 1825. године спојено са копном. 

Насеље је припадало Грцима и назива је Егида, али су га Римљани прекрстили у 

Инсула Гапреа, да би се за време владавине Византинаца постало Јустинополис. 

Италијански назив му је Каподистриа. Данас у Копру, који је познат по индустрији 

моторних возила, пластичних маса, смола, сапуна и лекова, као и великим 

складитиштима у луци где живи више од 20.000 становника. Центар је италијанске 

културе у овом приморју. Туристи у граду могу разгледати преторску палату, градску 

лођу, катедралу Вазнесење, стара градска кућа и музеј. Шеталиште Белведере је 

средиште окупљања туриста. Изола је, слично Копару, подигнута на острву, које је 

касније спојено са копном. 

Из доба владавине Венеције потиче неколико историјски значајних и 

туристичких привлачних грађевина. Истичу се градска већница, жупна црква ,кућа 

Ловисто и базилика Светог Маура. У Изоли живи око 8.000 становника, који се баве 

риболовом, производњом грожђа, узгојем воћа и поврћа. 

Пиран је најсликовитији град Словеначког приморја. Најстарији део подсећа на 

Дубровник, те га симболично називају „северни Дубровник“. Из античког периода 

познато је насеље Аквилеја. Више од 5 векова био је под влашћу Венеције. Пошто је са 

три стране окружен морем, које се дубоко завлачи у центар града, назива се и „мала 

Венеција“.  
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Типичан је медитерански град, уских улица, које се стичу на Тартинијевом тргу 

где се налази Венецијанска палата из 15. века као и црква Св. Петра из 19. века. За 

туристе је интересантан Поморски музеј, где је приказана и мукотрпна експлоатација 

соли у некадашњим соланама. Пиран има акваријум и уметничку галерију. Неколико 

хотела и одмаралишта чини га привлачним туристичким центром. На путу из Пирана, 

према Порторожу пролази се поред туристичког комплекса Бернардин, са простораном 

марином за прихват јахти. Развој туризма је везан за уређење термалног купатила, које 

се и данас налази у склопу хотела „Палас“ који је по узору на најмодерније хотеле 

изграђен од 1909. до 1911. године. Развоју туризма погодују песковита плажа, добра 

заштићеност од северних ветрова, бујна вегетација, уређено шеталиште... 

Порторож је један од центара приморског туризма, који бележи око 250.000 и 

око 1,3 милиона ноћења на годишњем нивоу. Величину туристичког промета најбоље 

илуструје податак да Порторож има само неколико хиљада становника. Крај 

Порторожа је полуострво Сечовље. У његовом подножју налази се највећи ауто - камп 

у Словеначком приморју, а на падинама су изложене камене скулптуре, које уметници 

из разних делова света раде за време манифестације „Форма вива“. Овај град се 

одликује најдужом традицијом приморског туризма и хотелијерства као и значајан 

центар конгресног туризма.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије света, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Нови Сад. 
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7. ФИЗИЧКО И ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

7.1. Географски положај 
 

Босна и Херцеговина се налази у средини Балканског полуострва са површином 

од 51.209,2 km2 и са 3.531.159 становника. Са севера, северозапада и југозапада се 

граничи са Хрватском, на истоку са Србијом и Црном Гором а на југу малим делом 

излази на Јадранско море.29 

Слика бр. 6: Географски положај Босне и Херцеговине 

 

Извор: www.visitmycountry.net 

7.2. Рељеф 
 

Босна и Херцеговина је планинска држава. Планине Босне и Херцеговине 

припадају динарском планинском систему, чији је општи правац пружања северозапад - 

југоисток. Он је раседнут уздужним раседима, карстификован и образована су карсна 

поља као што су: Ливањска, Гламочко, Купрешко, Дувањско, Невесињско, Гатачко, 

Попово поље и друга мања поља. Од планина треба поменути босанске рудне планине: 

Козару, Влашић (1.943 m), Враницу (2.112 m), Битовињу (1.700 m), Звијезду (1.350 m), 

Коњух (1.328 m) и Мајевицу. 

 
29 Агенција за статистику Босне и Херцеговине (2018). Жене и мушкарци у БиХ, Агенција за статистику 

Босне и Херцеговине, Сарајево 

http://www.visitmycountry.net/
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Ове планине су покривене густим шумама и главни рудници Босне су у њима. У 

Западној Босни су Грмеч (1.604 m), Виторог (1.907 m), Цинцар (2.006 m), Шатор (1.872 

m) и др. У Херцеговини почиње предео високих динарских планина са Чврсницом 

(2.228 m), затим долазе Прењ (2.155 m), Вележ (1.969 m), Бјелашница (2.067 m), 

Трескавица (2.088m), Зеленгора (2.032 m) и Волујак са Маглићем (2.386 m) на граници 

са Црном Гором. Ове планине су обрасле у нижим у средњим деловима највише у 

четинарске шуме, док се у вишим регионима налазе пашњаци. Југоисточно и источно 

од Сарајевског Поља настају високе планинске површи са шумовитим као што су: 

Требевић (1.629 m), Јахорина (1.913 m), Романија (1.629 m), Јавор (1.537 m) и Деветак 

(1.417 m).30 

7.3. Хидрографија 
 

Реке Босне и Херцеговине припадају сливу Црног и Јадранског мора и 

карактеришу се великим падовима јаком хидрауличном снагом и што кроз њихове 

долине пролазе комуникације. Реке Босне и Херцеговине  припадају црноморском 

сливу као десне притоке Саве и то: Уне са Унцем и Саном, Врбас са Пливом и Врбњом, 

Босном са Миљацком, Кривајом, Спрчеом, Усором и Лашвом и река Дрина са својим 

левим притокама: Прачом, Дрињачом, Јањом. Крашке области Босне и Херцеговине са 

својим подземном хидрографијом припадају углавном сливу Јадранског мора, као и 

Неретва са својим притокама. У овим областима има понорница као што су 

Требишница која тече кроз Попово Поље, затим Заломска река у Невесињском Пољу, 

река Шујица код Дувна и др. Од језера има малих глацијалних језера на Чврсници, 

Трескавици, Шатору, Трновичко језеро и др.31 

7.4. Клима 
 

Босна и Херцеговина има у највишим деловима сурову планинску климу, док је 

у осталим деловима умерено континентална. У ниској Херцеговини је измењена 

средоземна клима која продире долином реке Неретве. Количина падавина у 

Херцеговини су веће нарочито у јесен и зиму. Најмања количина падавина је 

забележена у североисточној Босни.32 

 
30 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
31 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
32 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
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7.5. Становништво 
 

Према попису из 2013. године у Босни и Херцеговини живи 3.791.622 

становника, од којих 2.371.603 живи у Федерацији Босне и Херцеговине, а 1.326.991 у 

Републици Српској. У Босни и Херцеговини живи 1.732.270 мушкараца што је 49,1 и 

жена 1.798.889 што чини 50,9 % укупног становништва. Од укупног броја 

домаћинстава, 46 % живи у градском типу насељеног места, док 54 % живи у руралним 

срединама. Просечан број чланова домаћинства је 3,04 члана. Просечни животни век у 

Босни и Херцеговини према попису из 2013. години је 72,7 година за целокупно 

становништво, од тога 75,5 година живе жене, а 70 година мушкарци.33 

7.6. Културно - историјско наслеђе 
 

1. Бања Лука - Главни град Републике Српске који лежи на реци Врбасу у 

северном делу Босне и Херцеговине. Поред реке налази се тврђава Кастел која 

датира још са почетка 17. века. Тврђава Кастел је најстарији историјски 

споменик у Бањалуци. Најстарији трагови насеља на подручју Бањалуке су 

остаци неолитског градинског насеља коју су управо пронађени на простору 

градске тврђаве. У Кастелу се налази римски саркофаг нађен у Шаргоцу, римски 

путоказ са некадашњег пута Салона - Сервитиум. У прошлости је тврђава Кастел 

био јако војничнко утвређење и штитио је котлину Врбаса од непријатељских 

налета. У њеној унутрашњости поред летње позорнице налазе игралишта за 

децу,ресторан и Камена кућа која је у функцији галерије. У Бањалуци се од 

знаменитијих објеката налази и Народни музеј Републике Српске.34 

2. Мостар - привредни и културни центар Херцеговине на обе стране Неретве. У 

рату 90 - тих година је био веома уништен, том приликом је срушен и чувени 

стари мост изграђен у 14. веку, који је 2004. године обновљен и стављен под 

заштиту УНЕСКА. Живописан стари град са многобројним џамијама 

(Караџозбегова из 1557. године), старом православном црквом из 16. века. У 

непосредној околини се налази врело Буне и средњевековни замак. 

 

 
33 Агенција за статистику Босне и Херцеговине (2018). Жене и мушкарци у БиХ, Агенција за статистику 

Босне и Херцеговине, Сарајево 
34 Туристичка организација Бања Луке, www.banjaluka-tourism.com 

http://www.banjaluka-tourism.com/
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Слика бр. 7: Мостар 

+  

Извор: www.civitatis.com 

 

3. Сарајево - главни град државе у долини реке Миљацке. У овом граду се 

преплитао исламски и западни утицај култура: Башчаршија у старом делу града, 

многобројне џамије (најпознатија Бегова џамија, изграђена у 16. веку),35 

Алипашина џамија (16. век), Царева џамија (15. век), правнославна црква из 16. 

века, градска већница, Народни музеј, Музеј града Сарајева. У непосредној 

околини града налази се лечилиште Илиџа на изворима сумпорне воде (58оC) и 

крашко врело реке Босне. 

 

 

 
 

 

 
 

 
35 Натек, К. , Натек, М. (2000). Државе Света, Заложба Младинска књига, Љубљана 

http://www.civitatis.com/
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8. ФИЗИЧКО И ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

 

8.1. Географски положај 
 

Заузима југозападни део Балканског полуострва, граничи се на североистоку са 

Србијом, на југоистоку са Албанијом, јужно и југозападно излази на Јадранско море, 

док се на северозападу граничи са Босном и Херцеговином и Хрватском. Заузима 

површину од 13.812 km2 и 620.029 становника.36 

Црна Гора се дели на Брда и Црногорски крш, њихова граница ишла би од 

скадарске котлине долином реке Зете на Никшићко поље и Дугу. Северни и 

североисточни део су Брда док је јужни и југозападни део Црногорски крш. 

Слика бр. 8: Географски положај Црне Горе 

 

Извор: www.howtogetoutagain.blogspot.com 

8.2. Рељеф 
 

Брда су предео највиших динарских планина и површи. Тако се Биоч на граници 

са Босном и Херцеговином уздиже до 2.396 m, затим се између реке Пиве и Таре 

уздиже са Дробњачке Површи Дурмитор (2.522 m), а на југоистоку од њега 

Сињајајевина (2.203 m). 

 
36 Управа за статистику Црне Горе, www.monstat.org 

 

http://www.howtogetoutagain.blogspot.com/
http://www.monstat.org/
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Дуж леве обале реке Пиве уздиже се планина Голија (1.935 m), Војник (1.997 m) 

и Лола (2.157 m). На истоку налазе се Бјеласица (2.137 m), Комови (2.484 m) и 

Проклетије на југоистоку. Црногорски крш је предео који се пружа од поменуте линије 

ка Јадранском мору и карактерише се карсним облицима (карсна поља, вртаче, шкрапе 

и пећине), оголео је и безводан. Кречњачки гребени почињу уз саму обалу Јадранског 

мора. Овде су главне планине Орјен (1.895 m), Ловћен (1.749 m) и Румија (1.593 m).У 

Црногорском кршу налазе се крашка поља Никшићко и Цетињско.37 

8.3. Хидрографија 

 

Реке Црне Горе припадају сливу Јадранског мора и Црног мора. Оне су изразито 

планинског карактера, брзе, бистре, хладне и са великим падом. Црноморском сливу 

припадају Пива и Тара (у Шћепан пољу стварају Дрину), Лим који извире код Комова и 

река Ћотина. Јадранском сливу припада река Бојана која отиче из Скадарског језера. У 

Скадарско језеро се улива река Морача, која код Подгорице прима реку Зету и испод 

ње Цијевину. Река Зета је понорница која у југоисточном делу Никшићког поља 

понире, да би се после подземног тока поново текла по површини до ушћа у Морачу. 

Скадарско језеро је крашко поље под водом. Његов ниво није сталан већ расте за 2 - 3 m 

с јесени и пролећа и плави околно земљиште. Дубине је 4 - 44 m, док му се по дну 

налазе вртаче или ока чија је дубина до 44 m. На Дурмитору постоје ледничка језера 

(Црно језеро, Шкрчка језера и др.), а испод Проклетија је ледничког порекла Плавско 

језеро. Јадранско море запљускује обале Црне Горе од Херцег Новог до ушћа Бојане. 

Обала је слабије разуђена него у Далматинском делу, осим у Боки Которској и мањем 

заливу код Будве.38 

8.4. Клима 
 

Црна гора има средоземну климу дуж обале Јадранског мора која заузима уски 

појас. Она продире у унутрашњост само уз Бојану на Скадарско језеро и до Подгорице 

као измењена средоземна клима. Ова се карактерише дугим и топлим летима и благим 

зимама. У области Брда је планинска клима са јаким и снежним зимама, а кратким и 

свежим летима. Количина падавина је велика, а у Кривошијама испод Орјена је највећа 

- око 4.600 mm годишње. 

 
37 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
38 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
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8.5. Становништво 
 

Према попису из 2011. године у Црној Гори највише има Црногораца 278.865, затим 

Срба 178.110, Албанаца 30.439, Бошњака 53.605, итд. Од укупног становништва 

306.236 чине мушкарци (49,4 %) и 313.793 жене (50,6%). Према подацима из 2018. 

године однос рођених и умрлих у Црној Гори је износио 760 становника.39 

8.6. Културно - историјско наслеђе 

 

1. Скадарско језеро – национални парк површине 400 km2 у јужном делу Црне горе, 

јужно од Подгорице. Језеро има неколико притока (Морача, Зета, Рибница и 

Цијевна, Ријека Црнојевића), десетак мањих острва на којима су средњевековни 

манастири. Плићи део језера је под барском вегетацијом и ту слеће велики број 

птица. Језеро је богато рибом (укљева). У околини је неколико археолошких 

локалитета и утврђења (античка Дукља, утрврђења Жабљак и Лесендро). 

2. Цетиње - историјски и верски центар Црне Горе (1482 - 1946) који се налази на 

крашком пољу у подножју Ловћена. Цетиње обилује културно - историјским 

објектима, споменицима... Неки од најпознатијих су Манастир Св. Петра, 

утврђена Билијарда (1838. године, лична резиденција Петра II Петровића 

Његоша, сада Етнографски и Његошев музеј), дворац краља Николе I (изграђен у 

периоду од 1863. до 1871. године,), Влашка црква (изграђена у 15. веку). На врху 

Ловћена налази се маузолеј владие Петра Петровића Његоша. 

3. Дурмитор – национални парк у северном делу Црне Горе, површине од 390 km2. 

Пространа кречњачка планина (највиши врх Боботов кук, 2.522 m) са глечерским 

долинама (долина Сушице са прашумским резерватом) и глечерским језерима 

(Црно језеро). На територији националног парка Дурмитор се налази и кањон 

Таре дубок до 1.300 m. Национални парк је у саставу дела светске баштине који 

је под заштитом Унеска. 

 

 

 

 

 

 
39 Управа за статистику Црне Горе, www.monstat.org 

http://www.monstat.org/


44 
 

Слика бр. 9: Планина Дурмитор  

 

Извор: www.waytomonte.com 

 

4. Котор – стари утврђени град у дубоком заливу у  Бококоторском заливу. Лепо 

очуван средњевековни град са палатама богатих мештана који датирају из 

периода између 14. и 17. века, романичка катедрала Св. Трифуна (12. век), 

романичке цркве Св. Луке (12. век, православна) и Св. Марије (13. век), Сахат – 

кула (17. век). Поморски музеј који се налази у барокној палати Гргурин (17. 

век). На обалама залива насеља Рисан и Пераст, на острвцету крај Пераста 

налази се романичка црква Госпа од Шкрпјела (17. век). Котор и део залива део 

су светске баштине под заштитом Унеска. 

5. Ловћен - национални парк површине 64 km2, налази се на северној страни 

Бококоторског залива. Изразито кречњачко подручје са мноштвом јама, вртача, 

шкрапа, каменитих остењака. На Језерском врху налази се маузолеј владике 

Петра Петровића Његоша. На североистоку падина налази се познато излетиште 

Иванова корита.40 

 

 

 

 

 
40 Натек, К. , Натек, М. (2000). Државе Света, Заложба Младинска књига, Љубљана 

http://www.waytomonte.com/
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9. РЕГИЈЕ ЦРНОГОРСКОГ ПРИМОРЈА 

Црногорско приморје се пружа од рта Кобила до ушћа реке Бојане. Обухвата 

приморје и субпланински појас Орјен, Ловћена, Сутормана и Румије и мањи уравњени 

простор Грбаљ. 

Дужина обале Црногроског приморја је око 240 km, а коефицијент разуђености 

2,5. Одликује се медитеранском климом са инсолацијом око 2.438 часова годишње. На 

Црногорском приморју је широко распрострањена висока и ниска жбунаста вегетација 

макија и гарига, док од племенитих медитеранских култура има бројних врста агрума, 

смокви, нара, итд. 

На Црногорском приморју се могу издвојити две веће туристчко - географске 

целине, Приморје Боке и Средње и Јужно приморје. 

9.1. Приморје Боке 
 

Обухвата појасе четири залива, Херцегновског, Рисанског, Которског и 

Тиватског. Херцегновска ривијера се пружа дужином од око 15 km и обухвата 

туристички центар Херцег Нови и осам туристичких места (Игало, Ђеновићи, Баошићи, 

Бијела...). Херцег Нови је туристички центар ривијере и највећи град Боке. На 

територији општине Херцег Нови се налази преко 89 споменика културе што је око 

трећине укупног бројау Црној Гори. Најзначајнији сакрални објекат је Манастир 

Савина. На тргу Белависта налази се Црква Светог Арханђела Михаила из 19. века. На 

западној страни Горњег града је позната градска кула са сатом која је изграђена током 

турске владавине. Херцег Нови је 2014. године посетило око 215.000 туриста. 

Рисанско приморје је део Которске ривијере. Значајна два туристичка места на 

Рисанском приморју су Рисан и Пераст. Рисан су основали Илири у 3. веку. У њему се 

налази Манастир Светог Петра и Павла који је изграђен у 18. веку. Недалеко од града је 

и Манастир Бања. Пераст се налази на истуреном делу обале између Рисанског и 

Которског залива. Најзначајнији сакрални објекат је Црква Светог Николе из 17. века. 

Испред Прераста су острва Свети Ђорђе и Госпа од Шкрпијела. На острву Свети Ђорђе 

се налази истоимени манастир изграђен у 12. веку. 
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Которском ривијером је обухваћена обала од Дражиног врта до улаза у Вериге и 

обухвата позната туристичка места (Котор, Прчањ, Доњи Столив, итд.). 

Котор је један од најстаријих и туристички најатрактивнијих градова 

Црногорског приморја. Утрвђени Стари Град и средњевековна тврђава Свети Иван. У 

Старом Граду се налази већи број цркава, манастира и средњевековних палата. 

Најзначајнији културно - историјски споменик је Катедрала Светог Ивана из 12. века.У 

Котору се одржавају туристичке манифестације које окупљају локално становништво и 

туристе. 

Најпознатије су Бокељска ноћ и Дани Бокељске морнарице. Которску ривијеру 

је 2014. године посетило преко 56.000 туриста. 

Тиватско приморје годишње посети око 45.000 туриста. Јужна обала се одликује 

бројним увалама у којима се налазе атрактивне природне плаже. Позната плажа 

Жањице се налази у приморској ували на улазу у Бококоторски залив. Недалеко од 

Жањица налази се и пећина Плава шпиља која има два улаза. Један се налази испод 

површине воде и други кроз који се пролази чамцем. 

9.2. Средње и Јужно приморје 
 

Средње и Јужно приморје захвата средње и југоисточне делове приморског 

појаса где су се развили туристички центри Будва, Петровац и Улцињ, и лучки и 

привредни центар Бар. Стога се у овом делу приморја издвајају 3 ривијере: Будванска, 

Барска и Улцињска. 

Будванска ривијера обухвата средишњи део од увале Трстено до увале Печин. 

Ривијером је обухваћено 17 плажа (Јаз, Могрен, Словенска плажа,Св. Стефан, 

Краљичина плажа, Петровац, Лучице, итд.). Плажа Јаз се одликује ауто - кампом и 

позната је по томе што су се овде одржавали концерти популарних музичких звезда. 

Будва је туристички центар који привлачи највећи број туриста на Црногроском 

приморју. Најзначајнији културно - историјски споменици су црква Светог Ивана, 

изграђена у 7. века и Санта Марија, изграђена у 9. веку. У Будви се током лета 

одржавају бројне забавне и културне манифестације. Стари град је место где се 

одржавају позоришне представе, концерти и друга културна дешавања.  
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Најпознатија је Јадрански сајам на којом се окупљају привредници из суседних 

земаља. Међу најпосећенијим плажама Будванске ривијере је плажа Бечићи која је 

1935. године проглашена за најлепшу плажу Европе. Томболо Свети Стефан је 

првобитно острво које је стварањем шљунчано - пешчаног спруда претоврено у 

полуострво. Будванска ривијера је рекордер по броју туриста у Црној Гори. Године 

2014. је ову ривијеру посетило око 755.000 туриста. 

Барском ривијером је обухваћена обала од Чања до приморске хидрине Стари 

Улцињ и обухвата туристичка места: Чањ, Сутоморе, Златна обала, Добра вода и 

Утјеха. Бар је привредни центар и највеће градско насеље Црногорског приморја. Иако 

је у Бару туризам секундарна функција град је центар ривијере због административног 

управљања туристичким местима дуж обале. Међу најзначајнијим културно - 

историјским споменицима истиче се Барски аквадукт - мост, који се данас користи за 

водоснабдевање града. Други значајан споменик је Дворац краља Николе, изграђен 

1885. године. Барску ривијеру 2014. године је посетило око 157.000 туриста. 

Улцињска се протеже од Улциња до ушћа Бојане. Обухвата неколико 

приморских увала од којих је највећа Валданос. Најзначајније плаже су Велика и Мала 

Улцињска плажа и Ада Бојана. 

Велика Плажа се пружа дужином од 12,5 km и једна је од најдужих плажа у 

Европи. Ада Бојана је речноострво у облику троугла на којем се налази истоимена 

пешчана плажа. 

Улцињ је центар ривијере, купалишног и рекреативног туризма. Градом су 

владали Грци, Илири, Римљани, Млеци, Турци који су изменили физиономију града 

градећи тврђаве, џамије, амаме, итд. За Улцињ се тврди да је музеј на отвореном због 

остатака споменика из античког, византијског, српског и турског периода. Значајни 

споменици су остаци кнежевог двора и кула Балшића. У 2014. години ривијера је 

забележила 140.000 туриста.41 

 
 

 

 
41 Драговић, Р. (2017). Туристичко - географске регије света 1, Универзитет у Нишу, Природно 

математички факултет, Ниш. 
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10. ФИЗИЧКО И ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ 

 

10.1. Географски положај 
 

Заузима јужни део Балканског полуострва и граничи се са Србијом на северу, са 

Бугарском на истоку, на западу са Албанијом и на југу са Грчком. Заузима површину 

од 25.713 km2.42 

Слика бр. 10: Географски положај Северне Македоније 

 

Извор: www.globaltravelmate.com 

 

10.2. Рељеф 
 

Северна Македонија је планинска област са планинама које припадају родопској 

маси и планинама млађег постанка које припадају шарско - пиндском систему. 

Родопске планине заузимају средњу и источну Северну Македонију. Оне немају 

правилно пружање него се као неправилна планинска маса уздижу између котлина, од 

којих је састављена композитна долина Вардара и долине његових главних притока. И 

оне су као и остале родопске планине састављене од старих шкриљаца, еруптивних 

стена и западно од Вардара метаморфних стена. Мањи западни део Северне 

Македоније заузимају младе, веначне планине шарско – пиндског система растављене 

котлинама поменутих прелазних планина на истоку. Оне су стрмих страна, често 

кречњачког састава. 

 
42 Државен завод за статистика, Република Северна Македонија, www.stat.gov.mk  

http://www.globaltravelmate.com/
http://www.stat.gov.mk/
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Котлине су скопска, тетовска, гевгелиска, струмичка, пелагониска, кочанска и 

др. Родопском систему припадају планине: Скопска Црна Гора (1.651 m), Јакупица 

(2.540 m), Осоговске планине (2.252 m), Плачковица (1.754 m), Огражден (1.744 m), на 

југу планина Баба са врхом Пелистером (2.600 m), Ниџе са Кајмакчеланом (2.521 m), 

Конечка ланина (Серта 1.158 m) и Беласица. Шарско - пинском планинском систему 

припада Шар планина  са врхом Туричином (2.760 m), Кораб (2.764 m), Бистра (2.163 

m), Стогово (2.270 m), Дешат (2.375 m), Галичица (2.255 m) итд. Оне су често 

пошумљене, док се у вишим деловима налазе пашњаци. На Пелистеру, Шар планини и 

другим налазе се глечерски трагови (циркови и језерца).43 

10.3. Хидрографија 
 

Реке Северне Македоније припадају сливу Егејског и Јаданског мора. Сливу Егејског 

мора припада Вардар, брза река, која у горњем току тече на североисток кроз тетовску 

котлину до дервенске клисуре, одакле тече сложеном долином на југоисток до 

гевгелиске котлине. Десне притоке Вардара су: Треска, Лепенац, Пчиња и Брегалница. 

Река Струмица тече ка југоистоку и припада сливу Струме у Бугарској. Јадранском 

сливу припада Црни Дрим који отиче из Охридског језера. 

У Северној Македонији се налазе котлинска језера: Охридско (надморска висина 

695 m, дубоко 286 m), Преспанско (надморска висина 853 m, дубоко 54 m), подземно 

отиче у Охридско језеро, Дојранско (надморска висина 148 m, дубоко 10 m). Важна су 

за риболов нарочито Охридско и Дојранско.44 

10.4. Клима 
 

Северна Македонија има измењенз средоземну климу у долини Вардара до 

велешке котлине и у струмичкој котлини. Умерено - континентална клима са извесним 

утицајем измењено средоземне климе је у Пелагонији. Карактерише се топлим и 

сушним летима, док су зиме хладне. Ветар Вардарац доноси зими пад температуре. 

У високим планинама је планинска клима. Количина падавина је преко целе 

године мала. Најсиромашнији предео падавинама је Тиквеш. 

 
43 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
44 Геокарта (1952). Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
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10.5. Становништво 
 

Према подацима из 2011. године у Македонији има 2.072.487 становника. 

Биланс миграције у 2018.години износи 2.549 становника. Број рођених у 2018. години 

на 1000 становика износи 10,8. Стопа природног прираштаја у 2018. години на 1000 

становника износи 0,8. У 2018. години стопа фертилитета је забележена у износу од 

1,42.45У 2015. години, Северну Македонију је напустило 130.730 људи. Просечна 

густина насељености износи 80ст/km2. Према попису из 2011. године Македонија има 

1.035.480 мушкараца, а 1.037.007 жена.46 

10.6. Културно - историјско наслеђе 
 

1. Охдирско језеро - заузима површину од 349 km2, налази се на граници Албаније 

и Северне Македоније. У Северној Македонији заузима површину од 230 km2, 

дубину од 286 m и 695 m надморске висине. Већину воде добија из крашких 

извора на обали и под језерском површином, а из њега, код Струге, отиче Црни 

Дрим. На североисточној обали налази се град Охрид, заједно са језером чини 

део светске баштине под заштитом Унеска. 

На југоисточној обали се налази манастир Св. Наум са црквом Арханђела 

Михаила из 17. века. Охрид је културни центар Северне Македоније са 

многобројним средњевековним црквама и другим грађевинама. Црква Св. 

Софије из 11. века и прелепим фрескама које датирају из периода од 11. до 14. 

века, црква Св. Климента (11. век), црква Св. Јована Канеа (13. век) и многе 

друге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Државен завод за статистика, Република Северна Македонија, www.stat.gov.mk 
46 The World Bank, www.data.worldbank.org 

 

http://www.stat.gov.mk/
http://www.data.worldbank.org/
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Слика бр. 11: Охридско језеро 

 

Извор: www.trimtravel.rs 

2. Скопље - главни град, најважнији привредни, културни и образовни центар 

државе, на обалама Вардара, већи део поново подигнут након земљотреса 1963. 

године. Многобројне грађевине су из османлијског периода, нпр. Даут - пашин 

хамам (купилиште изграђено у 15. веку, данас музеј), Куршумли – хан (16. век, 

археолошки музеј), тврђава Скопско кале (музеј савремене уметности), 

Исабеговаџамија (15. век), Мустафа - пашина џамија (15. век), православна 

црква Св. Спаса (17. век). У околини се налазе многобројни православни 

манастири, Св. Никита на Скопској Црној гори (14. век), манастирска црква Св. 

Пантелејмона са фрескама (12. век) у Горњим Нерезима, Марков манастир над 

селом Драчевом са фрескама из 14. века. 

3. Стоби - ископине античког града на ушћу Црне реке у Вардар, на врхунцу је био 

у периоду од 4. до 5. века, а у 518. години срушен је у земљотресу. Позориште 

датира из 2. века, грађанске куће су украшене фрескама, а постоје и три 

хришћанске базилике.47 

 

 

 

 

 
47 Натек, К. , Натек, М. (2000). Државе Света, Заложба Младинска књига, Љубљана 

http://www.trimtravel.rs/
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11. ОЦЕНА ИЗАБРАНИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА У 

ДРЖАВАМА БИВШЕ СФРЈ 

 

Макроекономска стабилност се остварује кроз стабилан привредни раст, 

стабилност цена, пуну запосленост и уравнотежен спољно - трговински биланс. 

Анализа тренда кретања појединих макроекономских показатеља је изузетно значајна 

за сагледавање макроекономске стабилности. У овом раду су анализирани 

макроекономски индикатори (бруто домаћи производ, бруто домаћи производ по 

становнику, инфлација, незапосленост, девизне резерве, увоз и извоз) као и буџетски 

дефицит у државама бивше Југославије у периоду од 2008. до 2018. године.  

Бруто домаћи производ једне државе представља укупну количину  произведене 

робе и услуга у току једне календарске године што укључује производњу страних 

компанија у тој држави, а искључује вредност производње домаћих компанија у 

иностранству. Бруто домаћи производ заправо представља укупно остварен доходак 

националне економије.48 

Регионално посматрано, бруто домаћи производ у државама бивше Југославије 

је у периоду од 2008. до 2018. године забележио тренд раста. Хрватска у овом периоду 

бележи највећи раст бруто домаћег производа, док је најмањи раст бруто домаћег 

производа забележила Црна Гора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48Димитријевић, Б. (2014). Велика рецесија и неуспех економског либерализма, предлози за нову 

економију, Пети научни скуп са међународним учешћем, Велика рецесија и криза неолибералне 

економије, Универзитет Едуконс, Научно – истраживачки центар, С. Каменица 
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Табела бр. 1: БДП у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. до 2018. године ( у 

милијардама USD) 

Извор: https://data.worldbank.org 

На основу презентованих података у Табели бр. 1 долази се до неколико 

заједничних карактеристика својствених за регион држава бивше Југославије. У 2008. 

години, Словенија, Хрватска и Србија су забележиле највећи привредни раст.  

Након тог периода, цео регион бивше Југославије снажно је осетио последице 

три таласа светске економске кризе, 2009, 2012. и 2015. године, који се огледао у 

смањењу бруто домаћег производа као основног макроекономског показатеља. Највеће 

смањење бруто домаћег производа 2009. године забележено је у Хрватској у износу од 

7,7 милијарди, затим у Србији у износу од 7 милијарди, док је најмање смањење бруто 

домаћег производа забележила Црна Гора у износу од 0,4 милијарде. Након 

трогодишњег опоравка, регион се сусрео са другим таласом економске кризе 2012. 

године, када је поново дошло до смањења бруто домаћег производа. Хрватска је поново 

забележила највеће смањење бруто домаћег производа, као и Србија у износу од 5,9 

милијарде, а најмање смањење бруто домаћег производа поново је забележила Црна 

гора у износу од 0,1 милијарду. Највеће смањење бруто домаћег производа који се 

десио 2015. године претрпеле су Хрватска у износу од 8,1 милијарду и Србија у износу 

од 7,4 милијарде, а најмањи Црна Гора у износу од 0,5 милијарди. Након те године све 

државе бележе интензиван и стабилан привредни раст. 

 

 

Привредни 

раст (у 

милијардама 

USD) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 55,6 50,2 48 51,2 46,3 48,1 49,9 43,1 44,6 48,4 54,2 

Хрватска 70,4 62,7 52,8 62,4 56,5 58,1 57,6 49,5 51,6 55,2 60,8 

Србија 52,1 45,1 41,8 49,2 43,3 48,3 47 39,6 40,6 44,1 50,5 

Босна и 

Херцеговина 
19,1 17,6 17,1 18,6 17,2 18,1 18,5 16,2 16,9 18 19,7 

Северна 

Македонија 
9,9 9,4 9,4 10,4 9,7 10,8 11,3 10 10,6 11,2 12,6 

Црна Гора 4,5 4,1 4,1 4,5 4 4,4 4,5 4 4,3 4,8 5,4 

https://data.worldbank.org/
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Графикон бр. 1: Просечне вредности БДП у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. 

до 2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

 Хрватска је забележила највећу просечну вредност БДП у периоду од 2008. до 

2018. године, док је Црна Гора забележила најмању просечну вредност у посматраном 

периоду. Са аспекта просечне вредности БДП у посматраном периоду, Република 

Србија се налази на трећем месту, док се Словенија налази на другом месту. 

Табела бр. 2: Привредни раст у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. до 2018. 

године (раст БДП у %) 

Извор: https://data.worldbank.org/ 

На основу приказане Табеле бр. 2 највећи привредни раст у % 2008. године 

забележиле су Црна Гора и Србија, а најмањи Хрватска. Након 2008. године наступа 

светска економска криза, те долази до смањења привредног раста, тако да 2009. године 

све државе бележе негативну стопу привредног раста. Након тога, државе бележе 

интензиван и стабилан привредни раст, све до нове кризе у 2012. години када поново 

све државе бележе негативну стопу привредног раста.  
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Словенија

Хрватска

Србија

Босна и Херцеговина

Северна Македонија

Црна Гора

Привредни 

раст (у %) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 3,3 -7,7 1,2 0,6 -2,6 -1,1 2,9 2,3 3 4,8 4,4 

Хрватска 2 -7,2 -1,4 -0,3 -2,3 -0,5 -0,1 2,4 3,5 2,9 2,6 

Србија 5,6 -2,7 0,7 2 -0,6 2,8 -1,5 1,7 3,3 2 4,3 

Босна и 

Херцеговина 
5,4 -3 0,8 0,9 -0,8 2,3 1,1 3 3,1 3,1 3 

Северна 

Македонија 
5,4 -0,3 3,3 2,3 -0,4 2,9 3,6 3,8 2,8 0,2 2,6 

Црна Гора 7,2 -5,7 2,7 3,2 -2,7 3,5 1,7 3,3 2,9 4,7 4,8 

https://data.worldbank.org/
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У периоду од 2015. до 2018. године, посматране државе бележе позитивну стопу 

привредног раста. Највишу просечну стопу привредног раста у периоду од 2008. до 

2018. године је забележила Северна Македонија, а најмању Хрватска (Графикон бр. 2).  

Графикон бр. 2: Просечна стопа привредног раста у државама бивше СФРЈ у периоду 

од 2008. до 2018. године (раст БДП у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

 

Привредни раст по глави становника је показатељ животног стандарда, па се 

државе које имају висок БДП по глави становника сматрају државама са високим 

животим стандардом. Овај индикатор се посебно користи код упоредног приказа 

перформанси земаља и сигнализира актуелно стање једне економије. Табела бр. 3 

приказује БДП по глави становника у региону у периоду од 2008. до 2018. године. 
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Табела  бр. 3:  БДП по глави становника у државама бивше СФРЈ периоду од 2008. до 

2018. године (у хиљадама USD) 

Привр. раст 

по глави 

станонвика  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 27,5 24,6 23,4 25,0 22,5 23,4 24,2 20,9 21,6 23,5 26,2 

Хрватска 16,4 14,6 13,9 14,6 13,3 13,7 13,6 11,8 12,4 13,4 14,9 

Србија 7,1 6,2 5,7 6,8 6,0 6,8 6,6 5,6 5,8 6,3 7,2 

Босна и 

Херцеговина 
5,1 4,7 4,6 5,1 4,8 5,1 5,3 4,7 5,0 5,4 6,0 

Северна 

Македонија 
4,8 4,5 4,5 5,1 4,7 5,2 5,5 4,8 5,1 5,4 6,1 

Црна Гора 7,4 6,7 6,7 7,3 6,6 7,2 7,4 6,5 7,0 7,8 8,8 
Извор: https://data.worldbank.org/ 

Анализом података из Табеле бр. 3 долази се до закључка да је БДП по глави 

становника у периоду од 2008. до 2018. године у државама бивше СФРЈ забележио 

смањење у 2009, 2012. и 2015. години. Највеће смањење БДП по глави становника 2009. 

године је забележила Словенија за 2.868 долара, а најмање Северна Македонија за 380 

долара. Смањење БДП по глави становника по глави становника бележено је све до 

2011. године. У 2012. години, највеће смањење БДП - а по глави становника бележи 

Словенија за 2.453 долара, а најмање Босна и Херцеговина за 310 долара. Након 2012. 

године, долази до повећања БДП по глави становника који траје све до 2015. године 

када највеће смањење бележи поново Словенија за 3.307 долара (највеће смањење за 

обрачунати период), а најмање Босна и Херцеговина у износу за 600 долара. Након 

2015. године све државе бележе интензиван, стабилан и континуиран раст БДП по 

глави становника. 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.worldbank.org/
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Графикон бр. 3: Просечна вредност  БДП по глави становника у државама бивше СФРЈ 

у периоду од 2008. до 2018. године (у хиљадама USD) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

 Највећу просечну вредност БДП по глави становника у периоду од 2008. до 

2018. године забележила је Словенија, а најмање просечне вредности забележиле су 

Северна Македонија и Босна и Херцеговина. Са овог аспекта Република Србија се 

налази на четвртом месту после Словеније, Хрватске и Црне Горе.  

Табела бр. 4: Привредни раст у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. до 2018. 

године (раст БДП по глави становника у %) 

Привр. 

растпо глави 

становника 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 3,1 -8,6 0,8 0,4 -2,8 -1,2 2,8 2,2 2,9 4,8 4,4 

Хрватска 2 -7,1 -1,2 0 -2 -0,2 0,3 4,1 4,2 4,1 3,5 

Србија 6,1 -2,3 1,1 2,8 -0,2 3,3 -1,1 2,2 3,8 2,6 4,8 

Босна и 

Херцеговина 
5,6 -2,5 1,7 2,1 0,7 4,1 2,9 4,6 4,4 4,2 3,9 

Северна 

Македонија 
5,3 -0,4 3,2 2,2 -0,5 2,8 3,5 3,7 2,7 0,2 2,6 

Црна Гора 7 -5,9 2,5 3,1 -2,8 3,4 1,6 3,3 2,9 4,7 4,8 

Извор: https://data.worldbank.org/ 

На основу приказане Табеле бр. 4 може се видети да су 2009. године све 

републике бивше СФРЈ забележиле смањење БДП по глави становника у односу на 

претходну годину. Године 2009, највеће смањење БДП по глави становника забележила 

је Словенија у износу од -8,6%, а најмање Северна Македонија у износу од -0,4%. 
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Следеће смањење БДП по глави становника забележен је 2012. године када су све 

посматране државе осим Босне и Херцеговине забележиле смањење БДП по глави 

становника у односу на претходну годину. У периоду од 2015. до 2018. године, све 

посматране државе бележе повећање БДП по глави становника. Стопа раста БДП по 

глави становника има тенденцију повећања у Црној Гори, Србији и Словенији, док у 

осталим посматраним државама бележи тенденцију смањења. 

Графикон бр. 4: Просечна вредност БДП по глави становника у државама бивше СФРЈ 

у периоду од 2008. до 2018. године (у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

 Графикон бр. 4 указује да је највећу просечну стопу раста БДП по глави 

становника забележила Босна и Херцеговина, а најмању Хрватска. У односу на 

посматране државе, са аспекта просечне стопе раста БДП по глави становника Србија 

се налази на четвртом месту. 

Инфлација представља пораст општег нивоа цена и она је један од кључних 

индикатора макроекономске стабилности. Сама неуравнотеженост понуде и тражње у 

националној економији може довести до повећања инфлације, што ће се лоше одразити 

на стабилност, јер ниједна држава не може одржати стабилност уколико су стопе 

инфлације високе. Након 2000. године стопе инфлације у државама бивше СФРЈ биле 

су умерене, изузетак је Србија чије су инфлаторне стопе у просеку биле највише. Дaнас 

је стопа инфлације ниска у свим државама. 
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Табела бр. 5: Инфлација у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. до 2018. године 

 (у %) 

Инфлација (у 

%) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 5,6 0,8 1,8 1,8 2,5 1,7 0,2 -0,5 -0,05 1,4 1,7 

Хрватска 6 2,3 1 2,2 3,4 2,2 -0,2 -0,4 -1,1 1,1 1,5 

Србија 12,4 8,1 6,1 11,1 7,3 7,7 2 1,3 1,1 3,1 2 

Босна и 

Херцеговина 
7,3 -0,4 3,1 3,7 2 -0,1 -0,9 -1 -1 1,1 / 

Северна 

Македонија 
8,3 -0,7 1,5 3,9 3,3 2,7 -0,3 -0,3 -0,2 1,3 1,4 

Црна Гора 8,8 3,5 0,7 3,2 3,6 2,2 -0,7 1,5 -0,2 2,3 2,6 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 

Према анализираним подацима Светске банке из Табеле бр. 5 највишу стопу 

инфлације у периоду од 2008. до 2018. године забележила је Србија, 2008. године у 

износу од 12,4%. Остале државе су истом периоду бележиле контролисану тенденцију 

опадања инфлације, која је у свим државама 2016. године достигла најнижу стопу, па су 

тако све државе осим Србије имале негативну стопу инфлације. Већ је 2017. године, 

дошло до благог повећања стопе инфлације у свим државама региона осим у Србији. 

Овај тренд је настављен и 2018. године.  

Анализом просечне вредности стопе инфлације у периоду од 2008. до 2018. 

године, Србија је забележила највећу стопу инфлације у износу од 5,65%, док остале 

државе нису прелазиле стопу од 2,5%, која представља просечну вредност инфлације 

Црне Горе. Најнижу просечну стопу инфлације за обрачунати период забележила је 

Босна и Херцеговина у износу од 1,38%. Највиша стопа инфлације у региону 

постигнута је 2008. године када је забележена стопа инфлације у износу од 8,07%. 

Након тога следи смањење које је трајало до 2011. године. Од 2011. године се бележи 

поновни раст стопе инфлације у износу од 4,32 %.  
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Графикон бр. 5: Просечна стопа инфлације у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. 

до 2018. године (у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

Највишу просечну стопу инфлације у периоду од 2008. до 2018. године 

забележила је Србија, а најмању Босна и Херцеговина. Осим Босне и Херцеговине, 

просечну стопу инфлације која је мања од 2% забележиле су и Хрватска, Словенија и 

Северна Македонија (Графикон бр. 5). 

Незапосленост представља стање при коме се радно способни чланови друштва 

не могу запослити у складу са својим квалификацијама и способностима. Овај 

индикатор је један од основних циљева макроекономске политике који тежи постизању 

пуне запослености. У региону незапосленост је и даље висока и један је од највећих 

проблема посматраних држава. Немогућност запослења, утиче на младу популацију да 

напусте регион у циљу проналажења запослења у високо развијеним државама. На тај 

начин исељавање погоршава ситуацију на тржишту рада, што иницира вођење 

оријентисане политике како би се осигурало отварање нових радних места. 
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Табела бр. 6: Незапосленост у државама бивше СФРЈ у периоду од 2008. до 2018. 

године (у %) 

Незапосленост 

(у %) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 4,3 5,8 7,2 8,1 8,8 10,1 9,6 8,9 8 6,5 5,1 

Хрватска 8,5 9,2 11,6 13,6 15,9 17,2 17,3 16,1 13,1 11,2 8,4 

Србија 13,7 16,1 19,2 22,9 24 22,1 19,2 17,6 15,2 13,4 12,7 

Босна и 

Херцеговина 
23,4 24 27,3 27,5 28 27,4 27,5 27,7 25,4 20,5 18,4 

Северна 

Македонија 
33,7 33,1 32 31,3 / 29 / 26 23,7 22,3 20,7 

Црна Гора 17,1 19 19,6 19,6 19,9 19,4 18 17,5 17,7 16 15,1 
Извор: https://data.worldbank.org/ 

Анализирајући податке из Табеле бр. 6 у периоду од 2008. до 2018. године, 

посматране државе осим Словеније су забележиле високу стопу незапослености. Након 

настанка економске кризе највиши тренд незапослености забележила је Северна 

Македонија, где је стопа незапослености достигла износ од 33,7% (2008. година), док је 

најмању стопу незапослености забележила Словенија у износу од 4,3% (2008. година). 

Ширењем економске кризе све државе региона сусреле су се са додатним повећањем 

незапослености. 

Србија је у периоду од 2008. до 2009. године успела да смањи стопу 

незапослености, али је већ 2011. године дошло до драстичног повећања стопе на 22,9%. 

Након 2013. године долази до тенденције опадања стопе незапослености. Након 

настанка другог таласа кризе и периода опоравка привредног раста у региону стопе 

незапослености почињу се смањивати. 

У периоду од 2008. до 2018. године највећу просечну стопу незапослености 

забележила је С. Македонија у износу од 27,98%, док је најмању просечну стопу 

незапослености забeлежила Словенија у износу од 7,49%. Регион је највећу просечну 

стопу незапослености забележио 2013. године у износу од 20,87%, а најнижа просечна 

стопа незапослености 2018. године износила је 13,40%. 

 

 

 

https://data.worldbank.org/
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Графикон бр. 6: Просечна стопа незапослености у државама бивше СФРЈ у периоду од 

2008. до 2018. године (у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

 

Увоз подразумева набавку производа и услуга на међународном тржишту и 

сматра се делом међународне трговине. Повећан увоз указује на недовољну развијеност 

привреде једне државе. Почетак транзиције је кроз либерализацију, у државама бивше 

Југославије довео до повећања увоза што је иницирало повећање спољнотрговинског 

дефицита. 
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Табела бр. 7: Увоз у државама бивше СФРЈ од 2008. до 2018. године (у милијардама 

USD) 

Увоз (у 

милијардама 

USD) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 37,8 27,8 30,1 35,1 31,9 33,1 34,1 29,4 30,6 35,4 41 

Хрватска 32,7 23,9 22,7 25,4 23,2 24,6 25 22,6 23,7 27 30,3 

Србија 26,2 17,9 18,5 22,5 21,4 23,2 23,6 20,7 21,7 25,2 30 

Босна и 

Херцеговина 
11,3 8,5 8,8 10,4 9,6 9,8 10,5 8,6 8,8 10,2 11,2 

Северна 

Македонија 
6,7 5,1 5,4 6,9 6,5 6,6 7,3 6,5 7 7,8 9,2 

Црна Гора 4,2 2,7 2,5 2,9 2,7 2,7 2,7 2,4 2,7 3,1 3,6 
Извор: https://data.worldbank.org/ 

На основу анализираних података из Табеле бр. 7, дошло се до закључка да су 

све државе у региону забележиле значајан увоз. У периоду од 2008. до 2018. године у 

Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори забележен је тренд смањења увоза. У 

2008. години забележен је највиши увоз у Словенији у износу од 37,8 милијарди, док је 

нешто мањи увоз забележила Хрватска у износу од 32,7 милијарди. Најмањи увоз те 

године забележила је Црна Гора у износу од 4,2 милијарди. Ширењем кризе, 2009. 

године дошло је до смањења увоза у свим државама региона, чији је опоравак почео тек 

2010. године. Други талас економске кризе 2012. године, иницирао је поновно смањења 

увоза. Након 2012. године долази до постепеног раста увоза, осим у 2015. години када 

је услед нове економске кризе дошло до смањења увоза у свим државама. У периоду од 

2016. до 2018. године, све посматране државе забележиле су повећање увоза. 
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Извоз подразумева пласирање роба и услуга на међународном тржишту, где се у 

условима већег извоза од увоза долази до спољнотрговинског суфицита. Овај 

индикатор је кључ за опорављање националне економије и остваривање 

макроекономске стабилности. Највећи извоз (у апсолутном износу) у посматраном 

периоду у државама бивше СФРЈ, остварен је у Словенији. Ипак, настанком економске 

кризе дошло је до смањења извоза. Целокупна ситуација утицала је на пораст 

спољнотрговинског дефицита. 

Табела бр. 8: Извоз у државама бивше СФРЈ од 2008. до 2018. године (у милијардама 

USD) 

Извоз (у 

милијардама 

USD) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 36,7 28,7 30,8 36 33,8 35,8 37,8 33,1 34,7 40,1 46,2 

Хрватска 27,1 21,6 22,5 25,1 23,4 24,8 26,1 23,8 25,1 28,2 31,1 

Србија 14,8 11,8 13,4 16,2 15,5 19,2 19,8 17,9 19,7 22,3 25,7 

Босна и 

Херцеговина 
5,1 4,4 5,1 5,9 5,5 6,1 6,3 5,6 6 7,2 8,1 

Северна 

Македонија 
4,2 3 3,7 4,9 4,4 4,7 5,4 4,9 5,4 6,2 7,6 

Црна Гора 1,7 1,4 1,5 1,9 1,7 1,8 0,18 1,7 1,7 2 2,3 
Извор: https://data.worldbank.org/ 

Анализом презентованих података који се односе на извоз (Табела бр. 8) може се 

закључити да је период од 2008. до 2018. године био „турбулентан“ за цео регион. 

Наиме, десетогодишњи период карактерише се умереним растом и смањењем извоза. 

Почетком 2008. Године, највећи извоз забележила је Словенија (износ од 36,7 

милијарди долара), а следила ју је Хрватска (са износом од 27,1 милијардом), док је 

најмањи извоз забележила Црна Гора (износ од 1,7 милијарди). Ескалацијом кризе све 

државе региона су 2009. године оствариле драстично смањење извоза, при чему су све 

државе забележиле већи увоз у односу на извоз. 

Опоравак је успостављен 2010. године, али је већ 2012. године дошло до 

поновног смањења извоза услед новог таласа кризе. Нови талас економске кризе 2015. 

године доводи до поновног смањења вредности извоза, након чега долази до 

постепеног повећања извоза из године у годину. Највећи извоз забележила је Словенија 

у 2018. години (у износу од 46,2 милијарде долара), а најмањи Црна Гора 2009. године 

(у износу од 1,4 милијарде долара). 

https://data.worldbank.org/
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Девизне резерве представљају девизна потраживања која служе за обезбеђење 

међународне ликвидности једне државе и лакши приступ међународном тржишту 

капитала. Оне су алат за спровођење монетарне политике, а сам ниво девизних резерви 

је показатељ квалитета економске политике. Од држава бивше СФРЈ, Словенија је 

забележила највећи раст девизних резерви у посматраном периоду. 

Табела бр. 9: Девизне резерве удржавама бивше СФРЈ од 2008. до 2018. године (у 

милијардама USD) 

Девизне 

резерве 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 1 0,8 0,7 0,8 0,9 

Хрватска 12,9 14,8 14,1 14,4 14,8 17,7 15,4 14,9 14,2 18,8 19,9 

Србија 11,4 15,2 13,3 15,5 14,4 15,4 12 11,3 10,7 11,9 12,8 

Босна и 

Херцеговина 

4,4 4,5 4,4 4,2 4,3 4,9 4,8 4,7 5,1 6,4 6,8 

Северна 

Македонија 

2,1 2,2 2,2 2,6 2,8 2,7 2,9 2,4 2,7 2,8 3,2 

Црна Гора 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 

Извор: https://data.worldbank.org/ 

На основу Табеле бр. 9 уочавамо да су све посматране државе, осим Словеније, 

забележиле повећање девизних резерви у периоду од 2008. до 2018. године. Највеће 

повећање девизних резерви забележила је Хрватска, а најмање Словенија. 
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Графикон бр. 7: Кретање просека девизних резерви удржавама у периоду од 2008. до 

2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: Аутор на основу World Bank Group 

 Највећу просечну вредност девизних резерви у периоду од 2008. до 2018. године 

забележила је Хрватска, а најмању Црна Гора. Са аспекта просечних вредности 

девизних резерви у посматраном периоду, Србија се налази на другом месту. 

Буџетски дефицит се дефинише као појава у коме су расходи државе већи у 

односу на приходе једне државе. Буџет се сматра уравнотеженим када су укупни јавни 

расходи једнаки укупним јавним приходима. Данашњи буџети су често 

неуравнотежени јер су расходи често већи од прихода, па се спроводи политика 

буџетског дефицита, која је настала на бази Кејнсове књиге „Општа теорија 

запошљавања камата и новца“. Политика буџетског дефицита подразумева да у 

периоду депресије и незапослености држава треба да спроводи политику буџетског 

дефицита кроз подстицање јавне потрошње (повећање јавних расхода и финансирање 

привредних пројеката доводи до повећања потрошње и производње). Наведено ће 

довести до успешне стабилизационе политике, а то је непоходно за превазилажење 

кризе. Према мишљењу поборника кензијанске екомонске политике трошкови 

привременог дефицита су пожељни као део фискалне политике, као и да дефицит не 

треба да буде трајан. То даље значи да Владе треба да покрену дефицит током рецесије 

како би се надокнадио мањак агрегатне тражње,односнотреба намерно да стимулишу 

економију ради дефицита. 
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Став зачетника неолибералног концепта је у одбацивању кензијанизма, јер по 

њима држава треба да води уравнотежен буџет (златно правило класичне економске 

теорије), док је подизање јавне потрошње погрешна политика. Данас се буџетски 

дефицит финансира кредитима или спољним дугом у циљу постизања тражње и 

остварења равнотеже привреде. 

Табела бр. 10: Учешће буџетског дефицита или суфицита у БДП у државама 

бивше СФРЈ у периоду од 2008. до 2018. године (у %) 

Буџетски 

дефифицит 

(у  %) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Словенија -1,4 -5,8 -5,6 -6,7 -4 -14,7 -5,5 -2,8 -1,9 0 0,7 

Хрватска -2,8 -6 -6,3 -7,9 -5,3 -5,3 -5,1 -3,2 -1 0,8 0,2 

Србија -2,5 -4,2 -4,3 -4,5 -6,4 -5,1 -6,2 -3,5 -1,2 1,1 0,6 

Босна и 

Херцеговина 
-2,1 -4,3 -2,3 -1,2 -2 -2,2 -2 0,7 1,2 2,6 / 

Северна 

Македонија 
-0,9 -2,6 -2,4 -2,5 -3,8 -3,8 -4,2 -3,5 -2,7 -2,7 / 

Црна Гора 0,5 -4,4 -3,6 -4,2 -5,9 -3,9 -2,8 -7 -7,2 -2 -2 
Извор: https://tradingeconomics.com/country-list/government-budget 

 У периоду од 2008. до 2014. године све посматране државе бележе буџетски 

дефицит. Године 2015. и 2016, све државе осим Босне и Херцеговине су забележиле 

буџетски дефицит. Буџетски суфицит су забележиле Словенија, Хрватска и Србија 

2018. године. 
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12. МАКРОЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 

У релативно кратком раздобљу туризам је постао феномен и с обзиром на број 

учесника сигурно најмасновнија појава у светским релацијама. Глобални значај 

туризма за процес развоја не произилази само из чињенице да туризам представља 

„водећу светску индустрију“, него и из чињенице да његов утицај на процес развоја 

постаје све интензивнији. Глобализација међународног туризма, као део свеопштег 

тренда глобализације, уочљива је најпре унутар већих регионалних скупина, али 

захвата и државе у развоју и државе у транзицији. Дакле, и туризам, будући да је постао 

саставни део животног обрасца савременог човека, је свакодневно изложен притиску 

турболентних промена.49При дефинисању туризма као привредне делатности, потребно 

је посматрати туристе као потрошаче који се јављају на страни тражње, од делатности 

које сачињавају туристичку привреду на страни понуде. Туризам је разнородна 

привредна делатност, која се састоји из различитих привредних и непривредних 

активности, а све заједно учествују у задовољавању потреба домаћих и страних 

туриста.50 

12.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 
 

Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, тј. на њихову 

територијалну прерасподелу, остварује се преко туристичке потрошње тако што она 

стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, 

као и преливањем дохотка из других држава. Туризам, исто тако, утиче да се један део 

друштвеног производа и националног дохотка економски најразвијенијих држава света 

одлива у државе са нижим нивоом привредног развоја. У развоју домаћег туризма сваке 

државе долази до преливања дохотка из привредно развијенијих у недовољно развијене 

регионе, који су, по неписаном правилу, туристички развијени региони. Када се овоме 

дода међународни туризам слика утицаја постаје упечатљивија.51 

 

 

 
49 Стефановић, В. (2003). Економика туризма, ПМФ Ниш, Ниш, стр. 26. 
50 Стефановић, В. (2003). Економика туризма, ПМФ Ниш, Ниш, стр. 31. 
51 Стефановић, В. , Глигоријевић, Ж. (2016). Економика туризма, ПМФ Ниш, Ниш, стр. 85. и 86. 
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Туризам врши значајан утицај на друштвени производ и национални доходак 

конкретних држава. Туристичка потрошња посредно утиче на друштвени производ и 

национални доходак на тај начин што стимулише развој области материјалне 

производње које снабдевају туристичку привреду. Поред посредног утицаја, туризам са 

друге стране непосредно утиче на друштвени производ и национални доходак по 

основу преливања доходка из других држава. Непосредан утицај се остварује преко 

промета страних туриста преко кога се, посредством остварене иностране туристичке 

потрошње, врши директно преливање иностране акумулације у туристичке дестинације 

у привреду посећене државе. Реч је о дохотку, створеном ван националне територије, у 

привредама из које туристи долазе, а путем туриста прелази у националну економију. 

То је разлог велике заинтересованости земаља за развој иностраног туризма. 

У развијеним туристичким државама које остварују високе приходе од страних 

туриста и бележе значајне проценте учешћа ових прихода у друштвени производ, 

видљив је и значај директног утицаја туризма на друштвени производ. 

Табела бр. 11: Директан допринос туризма БДП – у у државама бивше СФРЈ у периоду 

од 2007. до 2018. године (у %) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

 

 

 

Директан допринос БДП - у 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина 

% 2,96 2,72 2,52 2,36 2,35 2,08 2,15 2,17 2,32 2,40 2,62 2,76

Хрватска

% 9,59 10,05 9,15 8,39 9,12 8,80 9,45 9,81 10,12 10,41 10,80 10,93

Северна Македонија

% 1,55 1,52 1,41 1,24 1,39 1,49 1,61 1,69 1,76 1,73 1,90 1,96

Црна Гора

% 9,89 10,47 6,52 6,60 6,84 8,02 8,20 8,01 10,32 10,11 9,93 10,38

Србија

% 1,66 1,77 1,79 1,79 1,83 1,91 1,90 2,03 2,24 2,33 2,45 2,42

Словенија

% 3,15 3,19 3,32 3,31 3,38 3,37 3,43 3,35 3,31 3,30 3,39 3,44

Извор : WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Табела бр. 12: Директан допринос туризма БДП - у у државама бивше СФРЈ у периоду 

од 2007. до 2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

На основу Табела 11. и 12. видимо да је у Србији је забележено учешће туризма 

у БДП - у износу од 2%, односно да је туризам директно допринео БДП - у 0,9 

милијарди долара. Највећи директни допринос туризма БДП - у је Србија остварила 

2017. године у износу од 2,45% и 1,15 милијарди долара (2018. година). 

У Хрватској је просечна вредност директног доприноса туризму БДП - у највећа 

у региону и износи 9,72%, односно 5,6 милијарди долара. Највећи директан допринос  

туризма БДП - у у Хрватској је забележен 2018. године у износу од 10,93%, односно 

6,69 милијарди долара.  

Највећи директан допринос туризма БДП - у у Словенији забележен је 2018. 

године у износу од 3,44%, односно 1,89 милијарди, а у Босни и Херцеговини забележен 

је у износу од 2,96% (2007. година), односно 0,54 милијарде долара (2018. година). У 

Црној Гори, директан допринос туризма БДП - у забележен је у износу 8,78% (учешће у 

БДП - у), односно 0,42 милијарде долара. Највећи директан допринос туризма БДП - у у 

Црној Гори забележен је у износу од 10,47% (2008. година), односно 0,57% (2018. 

година). Највећи директан допринос туризма БДП -у  у Северној Македонији забележен 

је 2018. године у износу од 1,96% (учешће туризма у БДП - у), односно 0,25 милијарди 

долара. 

 

Директан допринос БДП - у 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

милијарде (USD) 0,50 0,48 0,43 0,40 0,41 0,36 0,38 0,39 0,43 0,46 0,52 0,54

Хрватска

милијарде (USD) 5,79 6,19 5,22 4,72 5,12 4,83 5,16 5,35 5,65 6,01 6,42 6,69

Северна Македонија

милијарде (USD) 0,15 0,16 0,14 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,21 0,23 0,25

Црна Гора

милијарде (USD) 0,42 0,47 0,28 0,30 0,32 0,36 0,38 0,38 0,51 0,51 0,52 0,57

Србија

милијарде (USD) 0,70 0,78 0,77 0,77 0,80 0,82 0,84 0,88 0,98 1,05 1,12 1,15

Словенија

милијарде (USD) 1,56 1,62 1,56 1,57 1,61 1,57 1,58 1,59 1,60 1,65 1,78 1,89

Извор : WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Графикон бр. 8: Предвиђање директног доприноса туризма БДП - у у државама бивше 

СФРЈ за 2028. годину (у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

На Графикону бр. 8 приказана су предвиђања директног учешћа туризма у БДП– 

у. Према овим предвиђањима ће у Хрватској 2028. године бити забележено највеће 

директно учешће туризма у БДП – у у износу од 12,4%, затим у Црној Гори у износу од 

9,5%. Најмање директно учешће туризма у БДП – у забележиће Северна Македонија у 

износу од 2%. 
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Графикон бр. 9: Предвиђање директног доприноса туризма БДП - у у државама бивше 

СФРЈ за 2028. годину (у милијардама USD) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

На Графикону бр. 9 приказана су предвиђања директног учешћа туризма у БДП 

– у.  Према предвиђању ће у Хрватској 2028. године бити забележен највећи директан 

допринос туризма БДП – у у износу од 9,3 милијарди долара, затим у Словенији у 

износу од 2,6 милијарди долара. Најмањи директан допринос туризма БДП - у у 

забележиће Северна Македонија у износу од 0,3 милијарде долара. 

Табела бр. 13: Укупан допринос туризма БДП – у у државама бивше СФРЈ у периоду од 

2007. до 2018. године (у %) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 
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Укупан допринос БДП - у 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

% 10,97 10,01 9,38 8,85 8,63 7,73 7,84 8,05 8,52 8,74 9,64 10,20

Хрватска

% 24,37 25,01 22,52 20,33 21,69 20,72 22,10 22,73 23,35 24,02 24,70 24,92

Северна Македонија

% 5,56 5,55 5,28 4,57 5,08 5,44 5,92 6,24 6,50 6,46 6,94 7,21

Црна Гора

% 18,52 20,78 12,16 12,52 12,18 14,52 15,03 14,80 20,06 20,70 20,69 21,59

Србија

% 4,93 5,29 5,27 5,13 5,42 5,60 5,60 5,89 6,39 6,64 6,92 6,86

Словенија

% 11,11 11,45 12,23 12,20 12,56 12,33 12,56 12,24 12,15 11,97 12,24 12,29

Извор : WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Када се посматра укупан допринос туризма, највеће учешће туризма у БДП - у је 

забележила Хрватска и Црна Гора, а најмање учешће Србија 2018. године. У периоду 

од 2008. до 2018. године, Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Словенија су 

забежиле повећање учешћа туризма у БДП - у када се посматра укупан допринос 

туризма привредном расту. 

Табела бр. 14 показује да је највећи укупан допринос туризма БДП - у забележен 

у Хрватској, а најмањи у С. Македонији 2018. године. Све посматране државе су у 

периоду од 2008. до 2018. године забележиле повећање укупног доприноса туризма 

БДП - у. 

Табела бр. 14: Укупан допринос туризма БДП – у у државама бивше СФРЈ у периоду од 

2007. до 2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан допринос БДП - у 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

милијарде (USD) 1,84 1,77 1,60 1,51 1,49 1,34 1,39 1,44 1,58 1,68 1,91 2,00

Хрватска

милијарде (USD) 14,72 15,40 12,86 11,44 12,17 11,37 12,06 12,40 13,04 13,89 14,69 15,24

Северна Македонија

милијарде (USD) 0,54 0,57 0,54 0,48 0,55 0,59 0,66 0,72 0,78 0,79 0,85 0,91

Црна Гора

милијарде (USD) 0,79 0,93 0,53 0,56 0,56 0,65 0,70 0,70 0,98 1,04 1,09 1,18

Србија

милијарде (USD) 2,06 2,33 2,25 2,20 2,36 2,41 2,47 2,56 2,79 2,98 3,17 3,28

Словенија

милијарде (USD) 5,50 5,83 5,73 5,78 6,00 5,75 5,79 5,80 5,88 5,97 6,43 6,75

Извор : WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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12.2. Утицај туризма на платни биланс 
 

Утицај туризма на платни биланс се огледа у „невидљивом увозу“ и 

„невидљивом извозу“ који се одвијају у оквиру туристичке делатности. Због тога је 

свака држава заинтересована да стимулише девизни прилив, а дестимулише девизни 

одлив. У многим државама приходи од туризма су важна ставка у платном билансу. 

Кроз туризам неразвијене државе се лакше укључују у међународне економске односе. 

Због тога је подједнако важно контролисати утицај туризма и на активну и на пасивну 

страну платног биланса, па је зато установљен посебан инструмент за праћење кретања 

- такозвани туристички биланс. 

Туристички биланс, представља и један од критеријума за утврђивање 

доприноса туризма привредном развоју, при чему се посебна пажња обраћа на нето - 

девизни ефекат. Он показује висину прихода од туризма умањеног за девизне расходе 

за увоз производа, без којих се девизна потрошња не би реализовала. 

Према неким истраживањима, свега десетак процената девиза остварених у 

туризму троши се за потребе туризма. Дакле, нето – девизни ефекат показује ниску 

увозну зависност туристичке делатности, јер се она може развијати на темељу домаћих 

ресурса. Виши степен привредног развоја ствара предуслове за још виши нето - 

девизни ефекат, јер се тиме аутоматски смањује увозна зависност.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Стефановић, В. , Глигоријевић, Ж. (2016). Економика туризма, ПМФ Ниш, Ниш, стр. 89. 
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Табела бр. 15: Потрошња страних туриста у државама бивше СФРЈ у периоду од 2007. 

до 2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

На основу Табеле бр. 15 видимо да је највећа просечна потрошња страних 

туриста забележена у Хрватској у износу од 9,83 милијарди долара, а најмања 

потрошња страних туриста забележена је у Северној Македонији у износу од 0,29 

милијарди долара. Највећа потрошња страних туриста је забележена у Хрватској у 

износу од 12,6 милијарди долара (2018. година), а најмања у Северној Македонији у 

износу од 0,22 милијарде долара (2010. година). Србија је у посматраном периоду 

забележила повећање потрошње страних туриста са 1,05 милијарди долара (2007. 

година) на 1,93 милијарди долара (2018. година). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потрошња страних туриста 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина 

милијарде (USD) 0,85 0,82 0,70 0,64 0,65 0,64 0,68 0,69 0,75 0,83 0,93 1,00

Хрватска

милијарде (USD) 9,67 10,17 8,48 7,81 8,64 8,64 9,15 9,54 10,18 11,02 12,00 12,60

Северна Македонија

милијарде (USD) 0,25 0,27 0,25 0,22 0,25 0,26 0,27 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38

Црна Гора

милијарде (USD) 0,77 0,84 0,83 0,83 0,94 0,94 0,97 0,99 1,14 1,13 1,20 1,30

Србија

милијарде (USD) 1,05 0,99 0,98 1,02 1,06 1,13 1,17 1,31 1,54 1,70 1,86 1,93

Словенија

милијарде (USD) 2,47 2,65 2,51 2,65 2,71 2,70 2,73 2,75 2,79 2,89 3,12 3,38

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Табела бр. 16:  Потрошња домаћих туриста у државама бивше СФРЈ у периоду од 2007. 

до 2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

На основу података из Табеле бр. 16 видимо да је највећу просечну потрошњу 

домаћих туриста забележила Хрватска у износу од 2,14 милијарди долара, а најмању 

потрошњу домаћих туристаје забележила Црна Гора у износу од 0,14 милијарди долара. 

Највећа потрошња домаћих туриста забележена је у Хрватској уз износу од 2,44 

милијарде долара (2008. година), а најмања потрошња домаћих туриста забележена је у 

износу од 0,11 милијарди долара (2008. година и 2009. година). Србија је у 

посматраном периоду забележила повећање потрошње домаћих туриста са 0,74 

милијарди долара (2007. година) на 0,83 милијарди долара (2018. година). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Потрошња домаћих туриста 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

милијарде (USD) 0,53 0,53 0,51 0,49 0,50 0,39 0,41 0,42 0,50 0,51 0,58 0,58

Хрватска

милијарде (USD) 2,35 2,44 2,17 2,15 2,14 1,95 2,02 2,08 2,12 2,06 2,07 2,13

Северна Македонија

милијарде (USD) 0,19 0,19 0,17 0,17 0,20 0,21 0,24 0,26 0,28 0,28 0,30 0,31

Црна Гора

милијарде (USD) 0,13 0,11 0,11 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,18 0,18 0,18 0,18

Србија

милијарде (USD) 0,74 0,85 0,86 0,88 0,87 0,87 0,86 0,81 0,80 0,79 0,81 0,83

Словенија

милијарде (USD) 1,69 1,68 1,62 1,54 1,64 1,53 1,51 1,49 1,48 1,52 1,65 1,70

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway


77 
 

12.3. Утицај туризма на запосленост 
 

Да би се организовао процес репродукције, у туризму, неопходно је обезбедити 

неопходне чиниоце тог процеса:   

а) средства рада,   

б) предмете рада и   

в) људске ресурсе.  

Туризам је радно интензивна делатност, јер је због карактера услуга тј. потребе 

непосредног контакта са потрошачима приликом пружања туристичких услуга 

немогуће, као у неким другим делатностима, извршити значајнији обим 

аутоматизације. Генерално гледано ово важи за оне делатности које непосредно чине 

његову сложену структуру, али исто тако, до већег запошљавања у низу других 

делатности и активности за које је туристичко тржиште тзв. "секундарно" тржиште за 

пласман сопствених производа и услуга.  

Најшире посматрано, развој туризма у одређеном подручју пружа значајну 

могућност за директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али у оним 

које су у туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, 

пољопривреда и др.). Поједина занимања у туризму, посебно у угоститељству, тј. 

хотелијерству и ресторанству, погодују запошљавању жена. У развијеним туристичким 

државама, учешће жена у укупном броју запослених у туризму је и до 70%.  

Веома битна чињеница је то, да туризам омогућава запошљавање људи разних 

степени стручности. Наиме, укључивање оних који у процесу призводње непосредно 

пружају услугу (конобари, собарице и слично), који раде у разним техничко - 

технолошким процесима (кувари, посластичари и аниматори) као и оних креативних 

кадрова који формирају модерне туристичке производе и баве се развојном политиком 

(високостручни образовни кадрови). У последњем случају ради се о разним профилима 

стручности економисти правници, филолози, архитекте, психолози.  
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Веома је битно нагласити да карактеристика сезоничности у туристичком 

пословању рађа потребу запошљавања и додатке (тзв. "сезонске") радне снаге која се 

укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у летњем 

педиоду), а са циљем да се без застоја и сходно повећаном обиму потражње у том 

раздобљу (вршно оптерећење потражње) пласирају прозводи и услуге иностраним и 

домаћим туристима. 

Табела бр. 17: Директан утицај туризма на запосленост у државама бивше СФРЈ 

периоду од 2007. до 2018. године (у %) 

 

Извор : https://www.wttc.org/datagateway 

На основу Табеле бр. 17 видимо да је Хрватска забележила просечно највеће 

учешће запослених у туризму (9,43%), у односу на укупан број запослених, док је 

Северна Македонија забележила просечно најмање учешће запослених у туризму 

(1,43%), у односу на укупан број запослених у посматраном периоду. Србија је у 

посматраном периоду забележила повећање стопе запослених у туризму са 1,80% 

(2007. година) на 2,08% (2018. година) запослених у туризму.  

 

 

 

 

Директан утицај на запосленост 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

% 2,88 2,66 2,46 2,29 2,97 2,46 2,58 2,69 2,80 2,90 3,18 3,21

Хрватска

% 9,84 10,21 9,20 8,36 8,99 8,59 9,13 9,38 9,58 9,75 10,02 10,04

Северна Македонија

% 1,31 1,26 1,17 1,05 1,16 1,25 1,43 1,53 1,60 1,57 1,73 1,79

Црна Гора

% 8,22 8,42 5,68 5,17 5,78 6,15 6,98 6,89 7,83 7,57 6,88 6,83

Србија

% 1,80 1,89 1,63 1,67 1,75 1,82 1,82 1,81 1,91 1,90 1,99 2,08

Словенија

% 3,58 3,64 3,78 3,77 3,83 3,83 3,84 3,79 3,73 3,74 3,86 3,94

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Табела бр. 18: Директан утицај туризма на запосленост у државама бивше СФРЈ у 

периоду од 2007. до 2018. године (у хиљадама запослених) 

 

Извор : https://www.wttc.org/datagateway 

 

На основу Табеле бр. 18 видимо да је највећи број запослених у туризму 

забележила Хрватска у износу од око 140,88 хиљада запослених (2018. година), а 

најмањи број запослених у туризму забележен је у Северној Македонији у износу од 

6,69 хиљада запослених (2010. година). Хрватска је у периоду од 2007. до 2018. године 

забележила смањење броја запослених са око 150,48 хиљада запослених на око 140,88 

хиљада броја запослених у туризму. Србија је у посматраном периоду забележила 

повећање броја запослених у туризму са 41,40 хиљада запослених (2007. година) у 

туризму на 44,27 хиљада запослених у туризму (2018. година). 

 

 

 

 

 

 

 

Директан утицај на запосленост 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

хиљаде запослених 19,22 19,37 17,07 15,64 20,39 16,77 18,34 19,75 20,81 22,05 24,91 25,69

Хрватска

хиљаде запослених 150,48 161,12 142,64 122,09 130,65 121,84 127,70 128,83 133,29 134,11 136,81 140,88

Северна Македонија

хиљаде запослених 7,73 7,67 7,37 6,69 7,50 8,11 9,73 10,58 11,30 11,38 12,84 13,50

Црна Гора

хиљаде запослених 12,86 14,00 9,90 8,36 9,42 10,25 11,96 11,96 13,74 13,47 12,54 13,01

Србија

хиљаде запослених 41,40 43,42 35,20 34,82 35,26 36,40 36,05 35,56 37,88 38,25 41,12 44,27

Словенија

хиљаде запослених 30,54 32,04 32,41 31,45 31,53 31,01 30,49 30,24 29,98 30,54 32,67 34,19

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Графикон бр. 10: Предвиђање директног утицаја туризма на запосленост у државама 

бивше СФРЈ за 2028. годину (у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

На основу приказаног Графикона бр. 10 видимо да се очекује да ће Хрватска 

забележити највиши број запослених у туризму (10,3%) у односу на укупан број 

запослених. Најмање учешће запослених у туризму у односу на укупан број запослених 

очекује се у Србији (1,9%) и Северној Македонији (1,9%). 

Графикон бр. 11: Предвиђање директног утицаја туризма на запосленост у државама 

бивше СФРЈ за 2028. годину (у хиљадама запослених) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

Предвиђања на основу Графикона бр. 11 указују да ће у Хрватској бити 

запослено око 138 хиљада радника у туризму у 2028. години. Истовремено очекује се 

најмањи број запослених у туризму у Црној Гори у износу од око 12 хиљада радника и 

Северној Македонији у износу од око 15 хиљада радника. 
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Табела бр. 19:  Укупан утицај туризма на запосленост у државама бивше СФРЈ у 

периоду од 2007. до 2018. године (у %) 

 

Извор :https://www.wttc.org/datagateway 

 

На основу Табеле бр. 19 можемо закључити да је највеће учешће укупног 

доприноса туризма у укупној запослености забележено у Хрватској у износу од 25,3% 

(2008. година), а најмање у Северној Македонији у износу од 3,9% (2010. година). 

Србија је забележила повећање учешћа доприноса туризма запослених у укупној 

запослености у периоду од 2007. до 2018. године са 4,21% на 5,30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан утицај на запосленост 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

% 10,62 9,70 9,07 8,56 10,39 8,76 9,02 9,52 9,80 10,08 11,17 11,70

Хрватска

% 24,90 25,33 22,63 20,26 21,44 20,32 21,49 21,93 22,34 22,80 23,24 23,26

Северна Македонија

% 4,80 4,69 4,48 3,95 4,32 4,64 5,30 5,67 5,91 5,88 6,33 6,59

Црна Гора

% 15,86 17,30 10,75 10,48 10,58 12,06 13,25 13,16 16,82 17,33 16,78 17,15

Србија

% 4,21 4,47 4,32 4,27 4,57 4,72 4,74 4,71 4,92 4,95 5,14 5,30

Словенија

% 11,56 11,93 12,73 12,73 13,06 12,82 12,90 12,65 12,49 12,35 12,66 12,76

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Табела бр.  20:  Укупан утицај туризма на запосленост у државама бивше СФРЈ у 

периоду од 2007. до 2018. године (у хиљадама запослених) 

 

Извор :  https://www.wttc.org/datagateway 

Из наведене Табеле бр. 20 приказани су подаци према којима највећи допринос 

укупно запослених у туризму бележи Хрватска у износу од 399.600 запослених (2008. 

година), а најмању Црна Гора у износу од 17.000 запослених (2010. година). Србија је 

забележила повећање учешћа доприноса туризма запослених у укупној запослености у 

периоду од 2007. до 2018. године са 97.000 запослених на 112.900 запослених. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан утицај на запосленост 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

хиљаде запослених 70,9 70,7 62,9 58,4 71,3 59,7 64,0 69,9 72,9 76,7 87,5 93,5

Хрватска

хиљаде запослених 380,8 399,6 350,9 296,0 311,5 288,1 300,5 301,1 310,8 313,4 317,4 326,3

Северна Македонија

хиљаде запослених 28,3 28,5 28,2 25,2 27,8 30,2 36,0 39,2 41,7 42,6 46,9 49,7

Црна Гора

хиљаде запослених 24,8 28,8 18,7 17,0 17,3 20,1 22,7 22,8 29,5 30,8 30,6 32,7

Србија

хиљаде запослених 97,0 103,0 93,3 88,9 92,2 94,4 93,7 92,6 97,7 99,5 105,9 112,9

Словенија

хиљаде запослених 98,7 104,9 109,3 106,3 107,6 103,8 102,4 101,0 100,5 100,9 107,1 110,7

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Графикон бр. 12: Предвиђање укупног утицаја туризма на запосленост у државама 

бивше СФРЈ за 2028. годину (у %) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

Из Графикона бр. 12 можемо закључити да ће Хрватска забележити највећи 

допринос укупно запослених у туризму у 2028. години у износу од 24%, док ће најмањи 

допринос укупно запослених у туризму у 2028. години забележити Србија у износу од 

5%. 

Графикон бр. 13: Предвиђање укупног утицаја туризма на запосленост у државама 

бивше СФРЈ за 2028. годину (у хиљадама запослених) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

Из Графикона бр. 13 можемо закључити да ће са аспекта укупног доприноса 

туризма запослености Хрватска забележити највећи број запослених у 2028. години у 

износу од 321.451 запослених, док ће најмањи број забележити забележити Црна Гора у 

износу од 31.244 запослених. 
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12.4. Утицај туризма на инвестициону активност 
 

Туризам врши утицај и на инвестициону активност, као и на структуру 

инвестиција (модернизација саобраћаја, развој хотелских капацитета, ресторана итд.). 

Инвестирање у развој туризма, као и у осталим услужним делатностима, 

окарактерисано је од стране многих инвеститора као високо ризично инвестирање. 

Наиме, многе банке нерадо дају кредите за туристичке пројекте, а исто тако и многи 

предузетници нису вољни да предузимају инвестиционе ризике. 

Наведене чињенице наводе на закључак да се туризам не може успешно 

развијати све док држава не буде спремна да покрене развој сопствене економије, тј. да 

инвестира капитал уз ризик, како би се подстакао развој туризма. При томе, развој 

туризма се може подстаћи разним субвенцијама и кредитима са ниском каматном 

стопом, који би се одобравали инвеститорима. На другој страни, туристи неће 

посећивати одређене дестинације док не стекну уверење да у њима има довољно 

интересантних ствари, које би их привукле да баш ту проведу свој одмор. Када се, 

међутим, нека дестинација покаже успешном инвеститори постају заинтересовани да 

инвестирају у тој дестинацији, из простог разлога што: успех води успеху. У 

економској теорији то се назива ефекат акцелерације.53Развој туризма, у одређеној 

области, може постати привлачан за инвестирање и у другим делатностима, које могу 

пронаћи своје користи како од великог прилива туриста, тако и од повољног радног 

окружења.54 

 

 

 

 

 

 

 
53 Велике, односно највеће, користи од овог економског феномена,у периоду од 1960. до 1990. године, 

имале су и то респсктивно : Шпанија, Мексико, Хаваји, Тунис, Турска и Грчка. 
54 Стефановић, В. , Глигоријевић, Ж. (2016). Економика туризма, ПМФ Ниш, Ниш, стр. 86. и 87. 
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Табела бр. 21: Капиталне инвестиције у туризму у државама бивше СФРЈ у периоду од 

2007. до 2018. године (у %) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

На основу Табеле бр. 21, закључујемо да највеће учешће капиталних 

инвестиција у туризму у укупним инвестицијама бележи Црна Гора у износу од 20,65%, 

а најмање учешће капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама бележи 

С. Македонија у износу од 2,17%. 

Највеће учешће капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 

забележила је Црна Гора у износу од 29,26% (2008. година), а најмању С. Македонија у 

износу од 1,90% (2011. година). Србија је забележила повећање учешћа капиталних 

инвестиција у туризму у укупним инвестицијама у периоду од 2007. до 2018. године са 

2,88% на 4,09%. 

 

 

 

 

 

 

 

Капиталне инвестиције 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

% укупне инвестиције 5,34 4,46 4,86 5,78 4,74 4,50 4,17 4,65 4,99 5,42 5,45 5,65

Хрватска

% укупне инвестиције 14,25 12,08 10,33 10,33 10,33 10,27 10,27 10,25 10,76 10,95 10,93 10,93

Северна Македонија

% укупне инвестиције 2,07 2,09 2,15 2,04 1,90 1,96 2,09 2,25 2,36 2,41 2,45 2,28

Црна Гора

% укупне инвестиције 20,70 29,26 11,83 16,41 12,14 15,04 15,27 17,05 26,48 27,76 27,36 28,49

Србија

% укупне инвестиције 2,88 3,01 3,11 2,93 3,55 3,24 3,94 4,23 4,14 4,11 4,10 4,09

Словенија

% укупне инвестиције 5,83 6,72 6,87 8,13 9,08 9,86 9,62 9,14 8,90 8,74 8,72 8,94

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Табела бр. 22: Капиталне инвестиције у туризму у државама бивше СФРЈ у периоду од 

2007. до 2018. године (у милијардама USD) 

 

Извор: https://www.wttc.org/datagateway 

Из наведене Табеле бр. 22 проистиче да највеће учешће капиталних инвестиција 

у туризму у укупним инвестицијама бележи Хрватска у износу од 1,39 милијарди 

долара, а најмање учешће капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 

бележи Северна Македонија у износу од 0,07 милијарди. Највеће учешће капиталних 

инвестиција у туризму у укупним инвестицијама забележила је Хрватска у износу од 

2,31 милијарди (2007. година), а најмању Северна Македонија у износу од 0,5 

милијарди долара (2007. година и 2010. година). Србија је забележила повећање учешћа 

капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама у периоду од 2007. до 

2018. године са 0,30 милијарди долара на 0,37 милијарди долара. 

 

 

 

 

 

 

 

Капиталне инвестиције 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Босна и Херцеговина

милијарде (USD) 0,20 0,18 0,15 0,16 0,15 0,14 0,12 0,15 0,16 0,16 0,21 0,23

Хрватска

милијарде (USD) 2,31 2,09 1,49 1,23 1,17 1,10 1,10 1,08 1,18 1,27 1,30 1,35

Северна Македонија

милијарде (USD) 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10

Црна Гора

милијарде (USD) 0,16 0,24 0,14 0,16 0,11 0,13 0,14 0,15 0,26 0,35 0,39 0,41

Србија

милијарде (USD) 0,30 0,33 0,26 0,23 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35 0,37

Словенија

милијарде (USD) 0,82 1,01 0,79 0,83 0,88 0,88 0,88 0,84 0,81 0,77 0,85 0,87

Извор: WTTC

https://www.wttc.org/datagateway
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Графикон бр. 14: Предвиђање капиталних инвестиција у туризму у државама бивше 

СФРЈ за 2028. годину (у милијардама USD) 

 

Извор: Аутор на основу World Travel & Tourism Council 2017 

 

На основу Графикона бр. 14 можемо закључити да ће највеће учешће 

капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама у 2028. години 

забележити Хрватска у износу од 1,76 милијарди долара, а најмање учешће капиталних 

инвестиција у туризму у укупним инвестицијама забележити Северна Македонија у 

износу од 0,19 милијарди долара. 
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14.  ЗАКЉУЧАК 

 

Као што се могло уочити из претходно изложеног, утицај туризма на друштвени 

производ и национални доходак, тј. на њихову територијалну прерасподелу, остварује 

се преко туристичке потрошње тако што она стимулише развој оних привредних 

делатности које снабдевају туристички комплекс, као и преливањем дохотка из других 

држава. Туризам, исто тако, утиче да се један део друштвеног производа и националног 

дохотка економски најразвијенијих држава света одлива у државе са нижим нивоом 

привредног развоја. У развоју домаћег туризма сваке државе долази до преливања 

дохотка из привредно развијенијих у недовољно развијене регионе, који су, по 

неписаном правилу, туристички развијени региони.  

У развијеним туристичким државама које остварују високе приходе од страних 

туриста и бележе значајне проценте учешћа ових прихода у друштвени производ, 

видљив је и значај директног утицаја туризма на друштвени производ. Директан 

допринос туризма привредном расту, израчунава се из укупне интерне потрошње, тако 

што се „покрећу“ куповине различитих туристичких индустрија. 

Према економским истраживањима у периоду од 2008. до 2018. године, од свих 

држава са простора бивше СФРЈ највећа просечна вредност директног доприноса 

туризму је у Хрватској, а најнижа у Северној Македонији. Овај однос важи у мерењу 

свих макроекономских индикатора (бруто домаћи производ, бруто домаћи производ по 

глави становника, инфлација, незапосленост, девизне резерве, увоз и извоз). Из 

резултата ових мерења, које смо навели на претходним странама овог рада, може се 

извести закључак да највеће приходе и најмању стопу незапослености имају оне државе 

које су у туризму препознале изузетно важну привредну грану. 

С обзиром на велики физичко - географски потенцијал и културно – историјско 

наслеђе које поседују републике бивше Југославије уз неминовно улагање у развој 

туризма на овим просторима и подизање свести о значају туризма као битном фактору 

за развој привреде једне државе стиче се утисак да би у будућности ове државе могле 

да постану једне од најзначајних дестинација Европе. Гледајући њихов потенцијал, на 

овим просторима могу се развити готово све врсте туризма, по којима би ове републике 

биле познате на светској туристичкој мапи. Хрватска и Црна Гора са још развијенијим 

приморским туризмом, Словенија и Босна и Херцеговина са планинским, Србија са 

бањским итд. 
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 Уколико се приступи планском развоју туризма на овим просторима уз 

стрпљиву и мудру туристичку политику и уз очување животне средине, можемо 

сматрати да ће се број како домаћих тако и страних туриста у надолазећим годинама 

све више повећавати. 

Од домаћег туризма који је мање уноснији од иностраног, од бивших 

југословенских република највеће приходе су забележиле Хрватска (25,6 милијарди 

долара) и Словенија (19 милијарди долара). Најмање приходе од домаћих туриста 

бележи Црна Гора, која је за десетогодишњи период зарадила свега 1,7 милијарди 

долара. Разлог томе јесте то што су инострани туристи који долазе на ове просторе веће 

платежне моћи од домицилног становиштва. 

Од потрошње страних туриста у периоду од 2007. до 2018. године, највећи 

профит забележиле су Хрватска са 117,9 милијарди долара и Словенија са 33,3 

милијарде долара. Најмањи профит од страних туриста остварила је Северна 

Македонија са 3,4 милијарде долара.  

Гледајући приложене податке стиче се утисак да републике бивше Југославије 

прате светски тренд повећавања развоја туризма и утицај на БДП, запосленост, 

потрошњу страних и домаћих туриста и капиталне инвестиције. Све ово говори да ће се 

у будућности од туризма очекивати велики допринос привреди и да ће се све већи део 

средстава улагати у туристички развој. 
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