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УВОД 

 

Kао земља која се налази у Југоисточној Европи, на Балканском полуострву, а 

једним делом своје територије и у Средњој Европи, Република Србија има веома важан 

географски, геостратешки и макрорегионални положај који јој обезбеђује транзитну и 

посредничку улогу у односу на своје ближе и даље окружење. Повољан географски 

положај Србије, уз специфичности њеног рељефа и климе, биљног и животињског света, 

река и језера, бања, заштићених области природе, културно-историјских споменика и 

осталог, представља базу њеног богатог туристичког потенцијала. Наведено указује да 

Србија има значајне компаративне предиспозиције за развој туризма и унапређење 

конкурентности на међународном тржишту.  

Са постојањем више од једне дестинације јавља се конкурентски однос између 

њих. Сходно томе, свака туристичка дестинација мора да се суочи са истим или сличним 

дестинацијама у свом окружењу, на које гледа као своје конкуренте. Сваким даном број 

дестинација које нуде своје туристичке производе на туристичком тржишту се повећава. 

Стање на светском туристичком тржишту је такво да само најбољи могу опстати у 

турбулентним променама. Настојање да се буде бољи од конкурената довело је до тога 

да конкурентност дестинације буде једно од главних питања у савременом туризму.   

Конкурентност туристичке дестинације огледа се у њеној способности да привуче 

туристе, пружи им квалитетне и атрактивне туристичке услуге и тиме освоји тржишни 

удео како на домаћем, тако и на страном тржишту. У раду посебна пажња биће посвећења 

анализи конкурентности Србије као туристичке дестинације. 

Рад је подељен на три поглавља. У првом делу приказан је досадашњи развој 

туризма у Србији, као и њени потенцијали, попут географског положаја, природних и 

антропогених вредности, са освртом на туристички промет који је директан показатељ 

степена развоја туризма Србије. Обзиром да Србија представља праву ризницу 

природног и културног богатства, у раду су приказане најзначајније вредности, које 

привлаче највећи број туриста. У другом делу дат је теоријски приказ туристичке 

дестинације, где је акценат стављен на конкурентност туристичке дестинације, односно 

моделе конкурентности. У последњем делу приказана је анализа конкурентности Србије 

као туристичке дестинације, на основу модела конкурентности Светског економског 
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форума (T&T Competitiveness Index). У овом делу указано је на мере које је неопходно 

прихватити у циљу унапређења Србије као туристичке дестинације. 
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ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, ЗАДАТАК И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

 

Циљ мастер рада је да се укаже на смернице по којима треба да се креира будући 

конкурентски профил Србије као туристичке дестинације. Стога је акценат стављен на 

оне туристичке производе који представљају важан елемент просперитета, дугорочног 

развоја и конкурентности једне дестинације, у овом случају Републике Србије. 

Специфични циљ рада је да се укаже на типичне позиције Србије као и на неопходност 

репозиционирања, како би она у што скорије време постала атрактивна и респектабилна 

туристичка дестинација на регионалном и међународном туристичком тржишту. 

Предмет истраживања рада је анализа конкурентности Србије као туристичке 

дестинације током XXI века. Задатак рада је утврђивање конкурентске позиције Србије 

на међународном тржишту, у односу на друге туристичке дестинације, пре свега 

упоређвањем са дестинацијама у околини према критеријумима Светског економског 

форума. Уз помоћ савремене литературе, досадашњих Стратегија развоја туризма Србије 

и Индекса конкурентности, покушали смо да укажемо на главне конкурентске 

предности, али у исто време и на главне недостатке конкурентске позиције Србије као 

туристичке дестинације. 

За потребе израде рада користиће се различите научне методе. Општи научни 

методи као и специјални методи карактеристични за туристичко-географско изучавање 

простора, статистички метод, просторни метод и компаративни метод, као једана од 

најзначајнијих за утврђивање конкурентности Србије као туристичке дестинације. 

Аналитичка метода којом ће се анализирати ресурсна основа у туристичкој дестинацији. 

Квалитативна анализа која омогућава потпуније сагледавање туристичке 

конкурентности, квалитативно-квантитативна анализа Индекса конкурентности. Зарад 

јаснијег презентовања и релевантних статистичких података, биће коришћени табеларни 

и графички прикази. Методом синтезе и генерализације који омогућују сумирање и 

повезивање података и закључака до којих ће се у раду доћи.  
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I КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СРБИЈИ 

 

1. Развој туризма у Србији у другој половини XX века и почетком XXI 

века 

 

„Развој туризма у Србији, почео је у другој половини XX века. Од 1965. године, 

број домаћих и страних туриста се знатно повећао и достигао ниво до преко 2,6 милиона, 

док је тај број 1955. године износио нешто више од 1 милиона. Број ноћења се такође 

повећао, са 2,9 милиона на 8,1 милион у осматраном периоду. У Србији су у периоду од 

1970. године до 1985. године, постигнути знатни резултати у области развоја привреде у 

целини, а туризам је представљао приоритетни правац привредног развоја земље. 

Међутим, наша законска регулатива је у поменутом периоду имала низ недостатака, а 

све до 1994. године „област туризма и угоститељства била је уређена у оквиру следећа 

три законска прописа:  

(а) законом о угоститељској делатности,  

(б) законом о условима вршења услуга туристичких водича и туристичких 

пратилаца, 

(в) законом о кампирању.“1 

 Овим су регулисани само неки делови туристичке и угоститељске делатности, 

док је агенцијска делатност била потпуно изостављена. Као последица тога јавља се 

перманентно опадање туристичког промета почев од 1985. године, па све до 1994. године 

када је ово опадање заустављено у време монетарне реконструкције и стабилизације 

укупних привредних кретања. Већ године 1995. долази до укидања санкција и 

формирања стабилног курса динара. Тада почиње раст домаћег и иностраног 

туристичког промета, а потрошња страних и домаћих посетилаца имала је позитивне 

ефекте на укупну привреду. Међутим, 1996. године долази до пада домаћег туристичког 

промета и благог повећања промета страних туриста. Период од 1997. до 1999. године, 

представља период када долази до смањења укупног туристичког промета. Туризам је 

учествовао са свега 2,2% у вредности друштвеног производа. 

                                                             
1 Стефановић, В. (2016). Економика туризма, Универзитет у Нишу, Ниш,  стр. 312. 



 

5 
 

Према подацима Републичког завода за статистику, од 1960. године до 2000. 

године забележен је пораст промета у туристичким местима, са 76 на 412 места у Србији. 

Током шездесетих година XXвека, највећи број туристичких места чинила су градска 

насеља, затим бањска, планинска и остала. Пораст броја нових туристичких места у 

којима ће се остваривати туристички промет и која ће се уводити у званичну државну 

статистичку евиденцију наставиће се и у будућности. 

Неповољна кретања у туризму Србије у последњој деценији XX века, јављају се 

као последица дејства негативних политичких и економских фактора.  Туризам као 

привредна делатност, био је под утицајем укупне друштвено економске стагнације и 

рецесије. Ниједна земља у процесу трансформације привреде није претрпела толико 

снажан утицај окружења као што је то био случај са Србијом. Тај утицај се одразио на 

целокупни привредни развој па и на развој туризма. Као последица тога јавља се 

негативни раст страног туристичког промета и прихода од туризма у земљи.  

У периоду од 1989. до 2000. године, долази до смањења укупног туристичког 

промета за 35,6%. Негативне тенденције у развоју туризма у овом периоду одразиле су 

се преко смањења броја туриста и њихових ноћења, пада девизног прихода од туризма, 

смањења значаја ове привредне делатности за привредни развој,непостојања 

инвестирања у туризму, ниског степена искоришћења смештених капацитета као и 

немотивисаност запослених због ниских зарада. Након 1990. године распад СФРЈ и други 

негативни процеси условили су драстично „пропадање“ националне привреде, а посебно 

туризма. Са смањењем промета и „осиромашењем“ привреде долази и до великих 

поремећаја материјалне туристичке базе. Као последица тога долази до нерентабилности 

у пословању, многи објекти се затварају, а неки мењају намену. Такође, туристичка 

понуда је била битно „осиромашена“. Туристички промет је 1993. године био мањи за 

50% у односу на 1986. годину, најуспешнију туристичку годину. 

Почетком XXI века у Србији је туризам сагледаван као важно средство привредног 

раста и развоја. Тада је дошло до враћања државе у међународне институције, кроз 

нормализовање односа са битним међународним чиниоцима и повратком државе на 

међународно туристичко тржиште. Међутим, остварени туристички промет 2001. године 

је био мањи за скоро половину у односу на остварени промет у 1989. години, а инострани 

промет је био мањи за 75%.  
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Структура туристичког промета по врстама туристичких места у Србији, 

дугорочно посматрано, након Другог светског рата, показивала је значајне промене. 

Најпре су бање имале највеће учешће у туризму Србије. Када је њихово учешће почело 

да опада учешће планинског туризма се повећавало, да би се касније разлика између њих 

све више смањивала. Трећи, и све битнији мотивски облик промета у Србији, односи се 

на градски туризам, који има транзитно-пословни и транзитно-културни карактер. 

Учешће градског туризма у укупним ноћењима кретало се око 30 %. 

Досадашњи развој туризма у Србији зависио је највише од привредног и 

друштвеног развоја. Туризам је делатност од великог значаја за укупни привредни развој 

Србије. У функцији економског развоја Србије неопходно је остварити услове за већу 

туристичку валоризацију природних, географских, културно-историјских и других 

вредности који нису довољно искоришћени. Међутим, без обзира на остварене услове за 

развој туризма, степен валоризације туристичких потенцијала и достигнути ниво развоја 

туризма у Србији заостаје по свим параметрима.   

2. Потенцијали за развој туризма у Србији 

 

Србија је земља са изузетним природним богатством, богатом историјом, 

културним и уметничким вредностима. Због свог изузетног географског положаја, 

специфичности рељефа и климе, биљног и животињског света, великим бројем термо-

минералних извора, река и језера, као и заштићених области и културно-историјских 

споменика, Србија има велики туристички потенцијал. Међутим, ови туристички 

потенцијали нису на одговарајући начин валоризовани. 

Према мишљењу експерта, Србија има више него довољно потенцијала и 

простора за интензивни развој различитих видова туризма и то на релативно малом 

простору. Предност у туризму Србији даје чињеница да се на њеној територији 

прожимају традиционалне и модерне туристичке понуде, услед дуге историје, очуваних 

природнихресурса, добре комуникације и сл. Све ове предности се, међутим, требају 

трансформисати у конкурентске предности. 
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3. Географски положај 

 

Србија је континентална земља која се налази у југоисточној 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 дела Панонске низије на 

северу, Србија припада и региону средње Европе, а географски и климатски својим 

јужним делом се убраја и у медитеранске земље.Србија је на раскрсници путева Источне 

и Западне Европе који моравско-вардарском и нишавско-маричком долином воде на 

обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски исток. Европски саобраћајни коридори 7 

(Дунав) и 10 (друмски и железнички) прелазе преко територије Србије и укрштају се у 

Београду.2 

За Србију велики значај као међународни пловни пут свакако представља Дунав. 

Треба истаћи и да се на Дунаву налази највећа пробојница Европе, Ђердап. Он повезује 

Панонско и Влашко подунавље, тако да Ђердап чини ''врата'' Дунава. Изградњом 

хидроенергетског система ''Ђердап'' I и II и бродске преводнице, знатно су побољшани 

услови пловидбе Дунавом за речне и морске бродове. Велики значај представља и Канал 

Дунав – Тиса - Дунав. Пуштањем у промет Рајне, Мајне и Дунава 1992. године 

успостављен је речно - поморски саобраћај од Северног до Црног мора, што Србији даје 

још већи значај. 

  

                                                             
2Туристичка организација Србије: http://www.srbija.travel/ 

http://www.srbija.travel/%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8/%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98.110.html
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Слика 1 – Карта Србије 

 

Извор:https://geografijazaradoznale.wordpress.com 

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

и средњоевропске земље са земљама Источне Европе. У његову луку долазе бродови из 

Црног мора, а преко канала Рајна – Мајна – Дунав нашао се у средишту главног пловног 

пута у Европи: Северно море – Атлантик – Црно море. Веза са Јадранским морем 

је железничка пруга Београд – Бар. У Београду је и Аеродром „Никола Тесла“, који 

сеналази на раскрсници главних европских ваздушних путева.Дужина граница Србије је 

2114,2 km. На истоку Србија се граничи са Бугарском, на североистоку са Румунијом, на 

северу са Мађарском, на западу са Хрватском и Босном и Херцеговином, на југозападу 

са Црном Гором, а на југу са Албанијом и Македонијом (данашња Северна Македонија).3 

Физичко-географски положај Србије је сложен и разноврстан. Србија је: 

- балканска (јужно од Саве и Дунава – 75,6% површине Србије), 

                                                             
3Туристичка организација Србије: http://www.srbija.travel/ 

https://geografijazaradoznale.wordpress.com/2015/09/23/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86/
http://www.srbija.travel/%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8/%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98.110.html
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- панонска, средњеевропска (северно од Саве и Дунава је Панонска низија и 

Средња Европа), 

- подунавска (кроз Србију протиче најзначајнија половна европска река Дунав, која 

нас повезује са 9 европских држава, 

- континентална земља (Србија нема излаз на море). 

 

Слика  2 – Физичко-географски положај Србије 

 

Извор: https://geografijazaradoznale.files.wordpress.com/2015/09/balkan_topo_sr-svg.png 

 

Геополитички положај Србије одређен је њеним положајем на Балканском 

полуострву, на ком су се одувек укрштали интереси светских центара економске и 

политичке моћи. Данас је Србија окружена са 8 суседних држава, од којих је већи број 

учлањен у НАТО или је на путу да то учини. Неке суседне земље су чланице ЕУ 

(Мађарска, Румунија, Бугарска и Хрватска). 

Повољан географски положај Србије, уз специфичности њеног рељефа и климе, 

биљног и животињског света, река и језера, бања, заштићених области природе, 

културно-историјских споменика и осталог о коме ће бити речи у наставку, представљају 

базу њеног богатог туристичког потенцијала. 

  

https://geografijazaradoznale.files.wordpress.com/2015/09/balkan_topo_sr-svg.png
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4. Природне туристичке вредности 

 

На територији Србије заступљени су различити природни услови за развој 

туризма, који се одликују високим степеном атрактивности и просторном 

разноврсношћу. У овој сложеној структури просторне композиције налазе се сви облици 

рељефа и све врсте предеоних целина, од просторне панонске низије на северу до 

високопланинских ланаца на југу. Овакви услови пружају могућности за развој 

разноврсних спортско-рекреативних активности, како у зимској тако и у летњој сезони, 

затим за опоравак и рехабилитацију, бављење ловом и риболовом и другим активностима 

која су у вези са туристичким боравком у бројним дестинацијама.  

4.1. Рељеф 

 

Рељеф на територији Србије пролазио је кроз различите фазе тектонске 

активности. Основни, најкрупнији облици рељефа, велика узвишења и удубљења 

(планине, низије и котлине) настали су тектонским покретима, а обликовани су 

процесима ерозије и акумулације. Према облицима рељефа у Србији се могу издвојити 

две велике целине: панонска и планинска Србија. На надморској висини до 500 mналази 

се око 60% територије Србије, што је изузетно повољно за различите привредне 

делатности. Просечна надморска висина Србије износи 473 m. Највиша тачка у Србији 

је врх Ђеравица на 2.656 m(на Проклетијама), а најнижа тачка је на ушћу реке Тимок у 

Дунав на 28 m надморске висине. На тлу Србије заступљене су стене различите старости, 

састава и порекла. Најзаступљеније су седиментне, а затим магматске и метаморфне 

стене. 

Две велике области у Србији, панонска и планиска се могу поделити на десет 

мањих целина, које су приказане на следећој слици. 
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Слика 3 – Природне целине Србије 

 

Извор: https://www.shtreber.com/postanak-raspored-srbije#1474_0 

Данашњу територију Србије пре око 500 милиона година прекривао је океан 

Тетис, који се простирао од Атлантског океана преко јужних делова Европе и Азије до 

Индонезије. У палеозоику је снажним тектонским покретима издигнуто најстарије копно 

на простору наше земље, Српско-македонска маса, које је са Родопским копном 

представљало језгро Балканског полуострва (протезало се од Мале Азије, преко Грчке, 

Северне Македоније, Бугарске и долина Јужне и Велике Мораве све до Панонског 

копна). У мезозоику снажни тектонски покрети доводе до набирања и издизања Алпских, 

Динарских, Шарских и Карпатско-балканских планина. 

Истовремено Панонско копно је спуштено и претворено у басен који је испунила 

вода океана Тетис и на тај начин је створено Панонско море. Усецањем Ђердапске 

клисуре Панонско море је отицало ка истоку у Влашко-понтијско. По потпуном отицању 

воде Панонског мора, пре око 200.000 година, на његовом месту настаје Панонска низија.  

  

https://www.shtreber.com/postanak-raspored-srbije#1474_0
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Слика 4 – Рељеф Србије 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/ 

Планине Србије представљају јединствено природно богатство, са кристално 

бистрим језерима и слапова, густих шума, пашњака и ски центара, укључујући и 15 

врхова који прелазе висину од 2.000 m. Оне су већ годинама понос Србије и 

најатрактивнија места за разоноду и уживање, а на њима се налазе светски познати 

туристички центри – Kопаоник, Тара, Златибор, Стара планина, итд. Јединствени 

екосистеми, добро уређене стазе за скијање и шетњу, могућности за авантуре 

планинарења као и велики број сунчаних сати годишње, на планинама у Србији већ 

годинама привлаче велики број посетилаца из земље и света. Обронци српских планина 

богати су термоминералним изворима, па се највеће бање Србије налазе управо у 

подножју ових масива.  

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Serbien_topo.png
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Слика 5 – Планина Копаоник 

 

Извор: https://www.tckopaonik.com/kopaonik-reljef.php 

Приликом процене рекреативног значаја рељефа требало би истаћи његов утицај 

на климатске и хидролошке одлике одређеног подручја. Поред развоја рекреативних 

активности, геоморфолошки мотиви привлаче туристе и својим естетским и 

специфичним облицима. Као пример можемо узети клисуре. Клисуре често привлаче 

туристе другим географским особинама него својим изгледом. Оне имају вишеструки 

значај за развој туризма: рекреативни, климатски, олакшавају проходност и 

приступачност планинским пределима, имају велики значај у стратегијском положају, 

саобраћајне проходности и транзитном промету и др.  

У Србији су клисуре чести природни објекти. Највећа клисура је Ђердапска 

клисура,  у Европи и у Србији. Познате клисуре су и Овчарско-кабларска, Сићевачка, 

Грделичка и Ибарска. У овим клисурама су изграђене саобраћајнице, па су доступне за 

посету туриста, имају изграђене туристичке капацитете и инфраструктуру. Такође, кроз 

ове клисуре се налазе најзначајније саобраћајнице које повезују Eвропу са 

медитеранским делом Европе.  

  

https://www.tckopaonik.com/kopaonik-reljef.php
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Слика 6 – Ђердапска клисура 

 

Извор: http://zajecarskahronika.rs/derdapska-klisura-medu-najlepsim-mestima-na-svetu/ 

Као маркантни делови рељефа издвајају се кањони. То су веома узане и дубоке 

долине са стрмим странама, и као морфолошке реткости веома су атрактивни и 

привлачни за туристе. Овде се истичу кањон Увца, кањон Дрине и кањон Лазареве реке.   

Слика 7 – Кањон Увца 

 

Извор:https://zlatarinfo.rs/+/obilazak-kanjona-uvca-meandara-vidikovca-molitva-i-ledene-pecine 

 

 

Пећине спадају међу најзначајније туристичке куриозитете у рељефу. Бројност 

пећина у Србији је последица великих површина под кречњаком. До данас је делимично 

http://zajecarskahronika.rs/derdapska-klisura-medu-najlepsim-mestima-na-svetu/
https://zlatarinfo.rs/+/obilazak-kanjona-uvca-meandara-vidikovca-molitva-i-ledene-pecine
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истражено око 50 пећина. Најзначајније пећине (26) заштићене су законом, а њих 9 је 

уређено за туристичку посету. Ресавска, Рајкова, Верњикица, Лазарева (Злотска), 

Рисовача, Потпећка, Церемошња, Петничка и Мермерна пећина. Оне поседују значајне 

естетске и туристичке атрибуте као што су пећински накит, пећинска хидрографија, 

акустика, археолошке збирке и др.  

Изузетну туристичку привлачност имају заштићена природна добра која 

представљају добро очуване делове природе посебних природних вредности и одлика. 

Због тога оне имају трајни еколошки, културни, научни, туристички и други значај. 

Површина коју захватају заштићена природна добра у Србији чине преко 6% територије 

наше земље. У категорију заштићених природних добара спадају: национални паркови, 

паркови природе, резервати природе, споменици природе, природне реткости и предели 

изузетних одлика. У националним парковима може се развијати комплетна туристичка 

понуда.  

Табела 1 – Појединачна и укупна површина националних паркова Србије 

Национални парк Површина (ha) 

Копаоник 11.809 

Тара 19.200 

Ђердап 63.608 

Фрушка гора 23.000 

Шар планина 39.000 

Укупно 156.617 

Извор: https://srbin.info/ 

У Србији постоје природна добра као самостални туристички мотиви. Међу њим 

се може издвојити група значајних, просторно већих природних добара, на којима се 

организује или се може организовати самостална туристичка понуда. Ту спадају: 

Делиблатска пешчара, Стара планина, Власина, Обедска бара, Голија, Вршачке планине, 

Палић-Лудаш, Царска бара. Насупрот њима постоји већи број заштићених природних 

добара које карактерише мала површина, која не узрокују масовни туристички промет. 

Већа природна добара – споменици природе и природни резервати, који имају карактер 

комплементарних туристичких мотива у Србији су: кањон Лазареве реке и Ђавоља 

варош (споменици природе), горња Ресава (предео изузетних одлика и строги природни 

резерват), клисура реке Увац и Засавица (резервати природе). 

https://srbin.info/
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Слика 8 – Национални парк Тара 

 

Извор: https://www.pinterest.com/pin/747808713098523350/ 

 

4.2. Хидрографија 

 

На територији Србије налази се више од 1.000 изворишта хладне и топле 

минералне воде као и велико богатство природно-минералног гаса и лековитог блата. 

Регистровано је преко 50 термалних локалитета који су коришћени још у доба Римљана. 

Бањске терапије прилагођене су лечењу широког спектра здравствених проблема, а 

примењују се пијењем лековите воде и/или лековитим купкама. Термоминерални извори 

су значајни хидрографски објекти и ретке природне појаве са вишеструким употребним 

могућностима, а спадају у природна добра од изузетног националног значаја. Србију зову 

и „Републиком бања“ која је добила овај назив због бројности термоминералних извора, 

дуге традиције и њиховог значаја у туристичком промету. Са већим загађењем 

површинских и плиткоизданских вода, термоминерални извори добијаће на значају, не 

само због своје лековитости већ и због хигијенских и физиолошких разлога.  

https://www.pinterest.com/pin/747808713098523350/
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На основу истраживања регистровано је око 300 извора минералних односно 

термоминералних вода. Међутим, знатно је већи број нерегистрованих појединачних 

извора, које би требало каптирати, заштитити и утврдити њихов минерални састав. Ово 

богатство и разноврсност термоминералних вода убраја Србију у ретке државе у свету 

које на релативно малој површини има обиље минералних и термоминералних вода.  

Две главне зоне у којима су концентрисане бање у Србији су слив Западне Мораве 

и слив Јужне Мораве. У сливу Западне Мораве налази се Врњачка бања са 

најразвијенијим бањским туризмом у Србији. На подручју бање се налази 7 извора топле 

и хладне минералне воде са температуром од 36,5°С. Оне су погодне за лечење реуме, 

болести везане за абдомен, шећерну болест, инхалацију и др. Од других туристички 

развијенијих бања можемо поменути бању Кањижу, бању Јунаковић, бању Врујци, Соко 

бању, Пролом бању, бању Ковиљачу, Нишку бању, Рибарску бању, Сијаринску бању итд. 

На основу наведеног можемо рећи да бањски туризам у Србији данас има највеће 

могућности и најбољу базу за развој. 

Највећим делом бање се налазе у подножју планина, окружене су шумом, имају 

благу климу, па представљају еколошки чисте средине. То су, дакле, климатска места 

која имају дугу традицију и одувек су била омиљена места за одмор. 

Слика 9 – Врњачка бања 

 

Извор: http://www.hotelkralj.rs/o-vrnjackoj-banji/ 

Поред бања и планина природно богатство чине и реке. Оне припадају 

црноморском, јадранском и егејском сливу. Целим својим током кроз Србију пловне реке 

http://www.hotelkralj.rs/o-vrnjackoj-banji/
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су Дунав, Сава и Тиса, а делимично пловне су Велика Морава и Тамиш. У Србији се 

налазе бројна природна и вештачка језера, од којих је највеће вештачко акумулационо 

језеро на Дунаву, Ђердапско језеро. Туристички атрактивна језера су и Палићко, 

Сребрно, Власинско, Лудошко и друга језера. Та чињеница даје добру основу за развој 

наутичког туризма. Наутички туризам на Дунаву је делимично развијен и заснива се на 

пловидби у већим или мањим пловилима, спортско-рекреативним активностима 

(купање, једрење, риболов и др.).  

Слика 10 – Власинско језеро 

 

Извор: https://www.serbia.com/srpski/posetite-srbiju/prirodne-lepote/reke-i-jezera/vlasinsko-jezero-

otkrijte-plutajuca-ostrva/ 

4.3. Клима 

 

Клима Србије је разноврсна. На климу Србије утичу велике географске области у 

којима се формирају ваздушне масе различитих физичких особина. То су, пре свега, 

области високог ваздушног притиска: Арктик и Сибир, Атлантски океан, афричко копно 

и Средоземље.4 

Србија се простире између 41. и 47. степена северне географске ширине. 

Средишња 45 - а паралела северног умереног појаса пролази кроз јужни Банат и Срем. 

                                                             
4 Јовичић, Д. (2009). Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд 

 

https://www.serbia.com/srpski/posetite-srbiju/prirodne-lepote/reke-i-jezera/vlasinsko-jezero-otkrijte-plutajuca-ostrva/
https://www.serbia.com/srpski/posetite-srbiju/prirodne-lepote/reke-i-jezera/vlasinsko-jezero-otkrijte-plutajuca-ostrva/
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Највећи део територије Србије лежи у јужном делу северног умереног појаса тј. ближе 

екватору него Северном полу. 

Простирање Србије од крајње јужне до крајње северне тачке, у ваздушниј линији, 

износи око 495 km, и то има значајне последице. Интезитет сунчевог зрачења је већи на 

југу него на северу, јер овде сунчеви зраци падају на Земљину површину под већим 

углом. Средње месечне температуре и годишње температуре ваздуха опадају од југа 

према северу.У том правцу се повећавају амплитуде средњих годишњих температура. 

Простирање Србије од крајње западне до крајње источне тачке, у ваздушној линији 

износи око 425 km.У том правцу опадају маритимни утицају. Па се зато вредност 

средњих годишњих температура смањује, а амплитуде температуре ваздуха повећавају. 

Температуре зимских месеци у истим географским ширинама опадају од запада ка 

истоку. Летње температуре се неправилно и у малој мери повећавају од запада према 

истоку. 

Температурни режими у Србији зависе од географске ширине, географске дужине 

и надморске висине. Са повећањем географске ширине смањују се по правилу 

температуре. Са повећањем географске дужине, односно повећањем степена 

континенталности, повећавају се годишње амплитуде. Због тога источна половина 

Србије има ниже зимске и нешто више летње температуре у односу на западну Србију. 

Са повећањем надморске висине опадају температуре ваздуха у нашој земљи и то, више 

у летњим него у зимским месецима. Може се констатовати и висок степен хомогености 

температурног режима у Вoјводини, за разлику од средишње Србије, где долинско - 

котлинска дисецираност рељефа условљава и знатну варијабилност температура. Без 

обзира на географску ширину, јул је најтоплији, а јануар најхладинији месец. Када су у 

питању јулске температуре, оне су више на југу земље. ,,Најхладнији" јул је на 

Копаонику (средња месечна температура у јулу је 12,6˚C), што се објашњава надморском 

висином. Пештерска висораван представља најхладније подручје у Србији, где је 

забележена и апсолутна најнижа температура од - 39˚. 
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Табела 2 - Средња годишња температура ваздуха у неким местима Србије за 

2012. 

годину 

Метеоролошка 

станица 

Средња годишња 

температура (˚C) 

Максимална (˚C) Минимална (˚C) 

Палић 12,3 38,1 -21,5 

Београд 14,1 39,9 -15,5 

Копаоник 5,0 27,4 -19,0 

Неготин 13,2 40,4 -27,5 

Ниш 13,1 40,1 -18,0 

Ужице 10,7 36,6 -18,5 

Сјеница 8,0 32,4 -22,0 
Извор: Републички хидрометеролошки завод Србије www.hidmet.gov.rs 

„На температурна кретања у Србији утичу и топлије ваздушне масе, које 

долинама Вардара и Дрима продиру са Медитерана до Метохије и Врањске котлине у 

унутрашњост. Из овог разлога, као и због заштићености од продора хладног ваздуха са 

севера, Врањска котлина и Метохија имају више просечне годишње температуре у 

односу на своју надморску висину.“5 

„Влажност ваздуха зависи од удаљености од извора влажности и температуре 

ваздуха. Због тога се влажност ваздуха у нашој земљи смањује од запада према истоку и 

од севера према југу. Оптимална влажност се креће између 50 – 75 %, па се може рећи да 

су летњи месеци у Србији повољни за туристичка кретања. У периоду јун – август 

влажност ваздуха варира између 60 и 75 %. Повишена влажност у зимским месецима 

(преко 80 %), нарочито на планинама, смањује негативан ефекат релативно ниских 

температура.“6 

Облачност се по правилу смањује од запада према истоку и нарочито од севера ка 

југу. Облачност се такође повећава и са надморском висином. Децембар је најоблачнији, 

а август најведрији месец. Јесењи месеци су ведрији од пролећних, што повољно утиче 

на продужавање туристичке сезоне.  

„Инсолација стоји у обрнутој сразмери са облачношћу и знатно је више зависна 

од рељефа. Због тога планинске области примају годишње мању количину сунчевог сјаја 

                                                             
5 Јовичић Д. (2009). Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд. 
6 Јовичић Д. (2009). Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд. 

http://www.hidmet.gov.rs/
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од низијских региона. У ведре области убрајамо Јужно Поморавље, Косово и Метохију, 

а затим Војводину. Планине западне Србије одликују се повећаном облачношћу.“7 

Падавине су условљене кретањем влажног ваздуха. На количину и распоред 

падавина у Србији, пре свега утичу влажне ваздушне масе које долазе са Атлантика и 

Средоземног, односно Јадранског мора.У Панонској области падавине су недовољне и у 

току године неравномерно распоређене. Најмање падавина у току године прима 

Војводина. У појединим годинама у Војводини не падне ни 400 mm падавина.Од 

централног дела Панонске низије према југу, западу и истоку, количина падавина се 

повећава. Најмање падавина се излучи зими, највише у мају, а нарочито у јуну. Фебруар 

је најсувљи, а јун најкишовитији месец у години. Обимна количина падавина у касно 

пролеће и рано лето благотворно утиче на развој биљних култура. Јесен је кишовита, 

нарочито октобар. Јесење кише настају под утицајем југозападних ветрова који доноси 

влагу из Средоземља. 

Јужно од Панонске области се налази планинска област, коју одликују више 

падавина, у просеку 1.070 mm годишње. Регионална расподела годишње суме падавина 

је неједнака и неправилно распоређена. Она зависи од географске ширине и дужине 

области, удаљености од мора, рашчлањености од рељефа, односно надморске висине. 

Годишња сума падавина опада од запада према истоку, а повећава се са порастом 

надморске висине. Најкишовитије подручје у Србији протеже се преко Таре, Голије, 

Копаоника, Јуничких планина и Паштрика, које прима годишње између 1.300 и 1.338 mm 

падавина.8 

Најзначајнији ветрови Србије су: 

- кошава (хладан и сув ветар карактеристичан за север Србије), 

- северац (хладан и сув северни ветар), 

- моравац (хладан и сув; долази са севера и дува долином Мораве), 

- јужни ветар (топао и сув; дува са југа долином Мораве), 

- југозападни ветар (топао и влажан; долази са Јадрана и допире до Западне 

Србије). 

 

                                                             
7 Јовичић Д. (2009). Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд. 
8 Павловић, М., Родић Д. (1994). Географија Југославије I,Савремена администрација, Београд. 
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5. Друштвене вредности Србије 

 

Друштвене претпоставке за развој туризма у Србији обухватају бројне чиниоце. 

То су антропогени чиниоци који чине основу расположивих укупних туристичких 

вредности као и други друштвени чиниоци за развој туризма, пре свега становништво. 

 

5.1. Демографске карактеристике 

 У табели 3 дато је кретање становништва у периоду од 1921. до 2013. године. У 

периоду од 1921. до 1991. године у Републици Србији се бележи повећање броја 

становника. Након тога забележен је тренд смањења броја становника. Све посматране 

године, изузев 2013. представљају пописне године. Број становника Републике Србије у 

периоду од 2002. до 2018. године континуирано опада. Београдски регион на 

регионалном нивоу једини бележи раст броја становника, док је најизраженији пад у 

Региону Јужне и Источне Србије. 

„Према подацима  Републичког завода за статистику, процењен број становника 

у Републици Србији у 2018. години је 6.982.604. Посматрано по полу, 51,3% чине жене 

(3 580 898), а 48,7% мушкарци (3 401 706). Настављен је тренд депопулације, што значи 

да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -

5,5‰. Истовремено, процес демографског старења становништва манифестује се ниским 

и стално опадајућим учешћем младих и високим и континуирано растућим уделом 

старих у укупном становништву. Према подацима за Републику Србију у 2018. години 

удео лица старих 65 и више година износи 20,2%, а млађих од 15 година има 14,3%.“9 

  

                                                             
9Републички завод за статистику Републике Србије: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/ 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
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Табела 3 – Број становника Србије у периоду од 1921. до 2013. године 

Година Бр. Становника 

1921. 5.112000 

1931. 5.737000 

1948. 6.528000 

1953. 6.979000 

1961. 7.6420000 

1971. 8.447000 

1981. 9.313000 

1991. 9.729000 

2002. 7.498000 

2011. 7.187000 

2013. 7.243000 

Извор: https://cloud.pmf.uns.ac.rs/s/tEXKm8HnZpEw3cW#pdfviewer 

Поред промена у укупном броју становника, евидентна је и промена у старосно-

полној структури становништва. Она се најбоље уочава на старосној пирамиди, где је у 

2002. години најзаступљенија популација старосне доби 45–49 години, док је у 2018. 

највећи удео мушкараца 40–44 година и жена 60–64 година у укупној популацији.10 

  

                                                             
10Републички завод за статистику Републике Србије: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/ 

https://cloud.pmf.uns.ac.rs/s/tEXKm8HnZpEw3cW#pdfviewer
http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
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Графикон 1 - Старосна пирамида становништва 2002-2018. 

 

Извор: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/ 

Удео лица млађих од 15 година у периоду од 2002.–2018. је смањен са 16,1% на 

14,3%, док је истовремено удео старих (65 и више година) повећан са 16,6% на 20,2%. 

Учешће женског фертилног становништва (15–49 година) у укупном становништву у 

истом периоду је смањено за 2,3%.Нажалост овакви трендови утичу и на смањење 

учешћа становништва радног узраста (15–64) у укупној популацији, са 67,3% (2002) на 

65,5% (2018). Просечна старост становништва у истом временском интервалу је порасла 

са 40,2 на 43,2 године. На повећање броја старих утиче и продужење очекиваног трајања 

живота, које за укупно становништво износи 3,3 године, од 72,3 године у 2002, до 75,6 

година у 2018.11 

„Према проценама становништва по типу насеља, у Републици Србији 

преовлађује градско становништво (60,8%). Градско становништво је демографски млађе 

                                                             
11Републички завод за статистику Републике Србије: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/ 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
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од становништва осталих насеља. Просечна старост градског становништва је мања од 

просечне старости становништва у тзв. осталим насељима, и то за 2,6 година.“12 

 

5.2. Антропогене туристичке вредности 

 

Антропогене туристичке вредности су они објекти, догађаји и манифестације у 

простору за које се може везати пажња туриста. За разлику од природних, које погодују 

развоју рекреативних врста туризма, антропогене туристичке вредности подстичу 

културна и манифестациона туристичка кретања. То потиче из естетских, куриозитетних, 

уметничких и знаменитих својстава туристичких привлачности. Испољавају се као 

комплексне, самосталне и комплементарне вредности, што зависи од низа елемената 

опште, историјске, етнографске, уметничке и културне вредности и препознативости на 

туристичком тржишту. Контрактивна зона антропогених туристичких вредности 

локална, регионална, национална, међународна и светска. 

Антропогена разноврсност обухвата изузетно вредне културно-историјске 

споменике, археолошка налазишта, садржаје везане за живот и обичаје народа, народну 

архитектуру и оригиналне типове насеља, фолклор, манифестације и др. Друштвени 

услови као и природни услови су веома важни за развој туризма у Србији. 

На просторима Србије, налази се права ризница културних вредности, које се 

разликују по својој уметничкој, историјској и цивилизацијској припадности. Од 

праисторије бурна историјска збивања оставила су изузетно вредну структуру културно-

историјског наслеђа.  

  

                                                             
12Републички завод за статистику Републике Србије: http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/ 

http://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/
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Слика 11 - Распоред културног наслеђа у Србији 

 

Извор: www.kartasrbije.rs 

„На Листу светске баштине из Србије су до сада уписани: манастир Студеница, 

Стари Рас са Сопоћанима, Средњовековни споменици на Kосову и Метохији и Гамзиград 

– Ромулијана.“13 

„У оквиру програма “Памћење света” организације UNESCO, у Светски регистар 

културне документационе баштине, из Србије су уписани Архив Николе Тесле, а потом 

и Мирослављево јеванђеље.“14 

                                                             
13http://www.serbia.travel/kultura/unesco-liste.383.html 
14https://www.serbia.com/srpski/srpski-spomenici-pod-zastitom-unesco/ 

http://www.kartasrbije.rs/
http://www.serbia.travel/kultura/unesco-liste.383.html
https://www.serbia.com/srpski/srpski-spomenici-pod-zastitom-unesco/
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Најстарије цивилизације потичу из мезолита и млађег неолита и то су археолошка 

налазишта Лепенски вир (6500-5500 г.п.н.е.), Винча (5500-3500 г.п.н.е.), Старчево и 

Гомолава. Међу најстаријим војним утврђењима је Виминацијум код Пожаревца на 

Дунаву. Из периода владавине Римљана, као најстарији римски град на територији 

Србије, је Сирмијум, код Сремске Митровице. Остала места богате римске заоставштине 

су Медијана код Ниша, Гамзиград код Зајечара, Сингидунум или данашњи Београд, 

Царичин град код Лесковца и др. Изузетно вредна културна добра су и средњовековни 

градови и утврђења Петроварадин, Калемегдан, Голубац, стара језгра градова Новог 

Сада, Ниша, Крушевца, Сремски Карловци и други. 

Слика 12 - Археолошко налазиште Лепенски вир 

 

Извор: http://91.222.7.189/vesti/kultura.71.html:682631-Selidba-nije-ostetila-Lepenski-vir 

Споменици средњевековне српске архитектуре настали су од почетка IX до краја 

XII века. У овом периоду подигнуто је више стотина манастира и цркава као сакралних 

споменика. Велики број је до данас сачувано, у првобитном или нешто измењеном 

издању. Међу њима посебно место заузимају споменици Рашке и Моравске школе као и 

споменици поствизантијске уметности.   

Уметност Рашке школе је достигла врхунац у време економског и политичког 

успона државе Немањића у XIII веку. Многи споменици ове школе су сврстани у ред 

посебно значајних споменичких вредности у свету и стављени под заштиту UNESCO-a. 

Управо ови манастири привлаче највеће интересовање туриста. То су манастир 

Студеница која представља гробну цркву Стефана Немање (1196. године) и црква 

http://91.222.7.189/vesti/kultura.71.html:682631-Selidba-nije-ostetila-Lepenski-vir
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посвећена Светом Николи, Сопоћани, задужбина Краља Уроша из XIII века, Ђурђеви 

Ступови, Немањин заветни манастир (1968. године), Стари Рас, остаци Немањине 

престонице, и Средњовековни споменици на Косову и Метохији (Дечани, Грачаница, 

Пећка патријаршија и др.).   

Слика 13 - Манастир Студеница 

 

Извор: https://www.lepaisrecna.rs/lifestyle/price-iz-srbije/27866-manastir-studenica-ognjiste-srpske-

drzave-i-duhovnosti-koje-cuva-mosti-svetog-simeona.html 

Моравска школа - највреднији представници ове школе су манастир Манасија, 

манастир Раваница и манастир Љубостиња.  

Поствизантијска уметност је стваралаштво српске православне цркве у време 

владавине турака. Представници ове школе су Ајдановац код Прокупља, Поганово код 

Пирота, комплекс Фрушкогорских манастира (Хопово, Крушедол, Беочин, Врдник и др.) 

и група Овчарско-кабларских манастира. 

Током XIV и XV а нарочито у XVII и XVIII веку, током ратова Турци и Аустроугари 

су из основа прерађивали стара утврђења на стратешки значајним положајима. Тако су 

настале велике и моћне тврђаве у већим градовима, које су и данас сведоци присуства 

ислама у нашој земљи. Истичу се Београдска тврђава подигнута над ушћем Саве у Дунав, 

која представља најстарије историјско језгро Београда, око којег се развило цивилно 

насеље још у праисторији, антици и средњем веку, затим Петроварадинска тврђава, на 

десној обали Дунава, преко пута Новог Сада, Нишка тврђава из XVIII века, која се налази 

https://www.lepaisrecna.rs/lifestyle/price-iz-srbije/27866-manastir-studenica-ognjiste-srpske-drzave-i-duhovnosti-koje-cuva-mosti-svetog-simeona.html
https://www.lepaisrecna.rs/lifestyle/price-iz-srbije/27866-manastir-studenica-ognjiste-srpske-drzave-i-duhovnosti-koje-cuva-mosti-svetog-simeona.html
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у центру града Ниша, на десној обали Нишаве, Средњевековни град Рас, који се налази 

у непосредној близини Новог Пазара, на брду Градина, настао у  XII веку. 

Слика 14 – Нишка тврђава 

 

Извор: https://www.alo.rs/vesti/drustvo/cudo-koje-odoleva-vremenu/219529/vest 

Богата културно-историјска баштина Србије може бити приказана туристима у 

музејима и галеријама, у виду збирки уметничких дела или предмета. Највише их има у 

Београду (народни музеј, музеј савремене уметности, етнографски музеј, музеј српске 

православне цркве). Један од врста музеја под отвореним небом су етно паркови који 

представљају прворазредне туристичке атракције. Познати етно парк је Сирогојно, са 

музејом Старо село. 

Значајан културни потенцијал за развој туризма у Србији представљају и 

традиција и етно-социјалне особености. У Србији постоји велики број крајева или регија 

које карактерише социјалним специфичностима. Као такве оне могу бити атрактивне за 

туристичко упознавање. Овде можемо истаћи значај национално хетерогене Војводине, 

где су присутне различите туристичке понуде у зависности од становништва које на том 

подручју или месту живи. Управо та национална разноврсност насеља обогаћује 

туристичку понуду. Облици активирања и приказивања етно-социјалних мотива су 

различити, фолклор народне ношње, песме и игре које се најбоље представљају на 

https://www.alo.rs/vesti/drustvo/cudo-koje-odoleva-vremenu/219529/vest
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смотрама и фестивалима (Вуков сабор у Тршићу, сабор трубача у Гучи, смотра фолклора 

у Лесковцу). 

Туристичка кретања могу бити покренута манифестационим мотивима у форми 

туристичких манифестација. Туристичке манифестације имају све важније место у 

туристичкој понуди Србије. Оне могу бити различитог садржаја: спортске, забавне, 

приредбе, културне, политичке и др. Неке од најважнијих манифестација које се 

одржавају у Србији су: „Фест“ у Београду, „Exit“ у Новом Саду, „Филмски сусрети“ и 

„Nisville Jazz Festival“у Нишу, „Мермер и звуци“ у Аранђеловцу, „Love fest“ у Врњачкој 

бањи итд. 

Слика 15 - „Exit“ фестивал у Новом Саду 

 

Извор: https://mypeople.in.rs/exit-festival-rep-stanje-mesec-dana-pred-pocetak/ 

Када говоримо о манифестационим мотивима морамо истаћи и велики значај 

конгресног туризма, који се последњих година почео интензивно развијати. Европске 

дестинације држе лидерску позицију као најчешћа места одржавања конгреса, семинара, 

конференција и сличних скупова. Организовани развој конгресног туризма у Србији 

почео је изградњом „Сава центра“ у Београду 1977. године. Касније одржавање конгреса 

и других скупова почело се ширити и на друге градске туристичке центре Србије (Ниш, 

Нови сад, Врњачка бања). Учесници конгресног туризма постају све значајнији сегмент 

туристичке популације, нарочито због знатно веће потрошње у односу на друге учеснике 

туристичких кретања. 

  

https://mypeople.in.rs/exit-festival-rep-stanje-mesec-dana-pred-pocetak/
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5.3. Карактеристике туристичког промета 

 

Туристички промет као незаобилазна компонента развоја туризма, даје нам 

податке о кретањима туриста (њиховом броју и броју њихових ноћења) на неком 

подручју. Он је  збирни показатељ обима, динамике и стуруктуре туристичких кретања.  

У периоду од 2000. до 2017. године у Републици Србији број туриста креће се 

између 1.889.771 и 2.306.558. У 2007. години, када је регистрован и највећи број туриста 

у нашој земљи од 1989. године. У истом периоду број остварених ноћења домаћих и 

страних туриста кретао се између 6.173 и 7.334 милиона (Табела 4). 

Табела 4 - Укупан број долазака и ноћења туриста у Србији у периоду од 2000. 

до 2014. године 

Доласци туриста Остварена ноћења туриста 

Година Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2000 2.166.354 2.001.128 165.226 7.688.134 7.257.041 431.093 

2005 1.989.367 1.536.321 453.158 6.499.241 5.507.138 992.087 

2006 1.889.771 1.420.929 468.842 6.407.225 5.391.913 1.015.312 

2007 2.306.558 1.610.513 696.045 7.328.692 5.853.017 1.475.675 

2008 2.266.166 1.619.672 646.494 7.334.106 5.935.219 1.398.887 

2009 2.018.466 1.373.444 645.022 6.761.715 5.292.613 1.469.102 

2010 2.000.597 1.317.916 682.681 6.413.515 4.961.359 1.452.156 

2011 2.068.610 1.304.443 764.167 6.644.738 5.001.684 1.643.054 

2012 2.079.643 1.269.676 809.967 6.484.702 4.688.485 1.796.217 

2013 2.192.435 1.270.667 921.768 6.567.460 4.579.067 1.988.393 

2014 2.192.268 1.163.536 1.028.732 6.086.275 3.925.221 2.161.054 

2015 2.437.000 1.305.000 1.132.000 6.652.000 2.410.000 4.242.000 

2016 2.754.000 1.472.000 1.282.000 7.534.000 4.795.000 2.739.000 

2017 3.086.000 1.589.000 1.497.000 8.325.000 5.150.000 3.175.000 

Извор: Урађено према Статистичком годишњаку РС 

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2018. години у Републици 

Србији боравило је укупно 3.430.522 туриста, што је за 11% више у односу на 2017. 

годину, од чега је домаћих било 1,720.008 (+ 8% ) или 50% од укупног броја гостију, а 

иностраних 1,710.514 ( + 14%), односно 50% од укупног броја гостију. Ови подаци не 

обухватају податке за територију АП Kосово и Метохија. 
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Табела 5 - Број туриста по врстама туристичких места 

 
Укупно 

% Домаћи 

туристи 

% Страни 

туристи 

% 

2018/2017. 2018/2017. 2018/2017. 

Република 

Србија 
3,430.522 +11 % 1,720.008 + 8 % 1,710.514 + 14 % 

Београд-

градска 

насеља 

1,111.745 + 12 % 173.297 + 10 % 938.448 + 12 % 

Нови Сад-

градска 

насеља 

196.893 + 10 % 67.368 + 2 % 129.525 + 15 % 

Бањска 

места 
596.884 + 15 % 487.302 + 14 % 109.582 + 22 % 

Планинска 

места 
596.313 + 7 % 474.464 + 4 % 121.849 + 20 % 

Остала 

туристичка 

места 

769.201 + 9 % 473.061 + 7 % 332.140 + 12 % 

Остала 

места 
159.486 + 21 % 80.516 + 13 % 78.970 + 31 % 

Извор: http://www.stat.gov.rs/ 

 У претходној табели приказан је број туриста у Србији по врстама туристичких 

места за 2018/2017. годину. Најпосећеније место у Србији је Београд-градска насеља са 

укупно 1,111.745 туриста. Највећи број домаћих туриста у датом периоду посетило је 

Бањска места (487.302), док је највећи број страних туриста посетило престоницу 

Београд (938.448). Најмање посећена су остала места (159.486). 

У 2018. години остварено је укупно 9,336.103 ноћења (што је 12% више у односу 

на 2017. годину), од чега су домаћи туристи остварили 5,678.235 ноћења (+ 10%), што 

чини 61% од укупног броја остварених ноћења, а инострани 3,657.868 (+ 15%) или 39% 

од укупног броја остварених ноћења. Мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи 

су највише боравили у бањским местима (39%), затим следе планинска места (32%). 

http://www.stat.gov.rs/
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Страни туристи највише су боравили у Београду (53%), затим следе остала туристичка 

места (17%) итд. 

 

Табела 6. Остварена ноћења по врстама туристичких места 

 
Укупно 

% Домаћи 

туристи 

% Страни 

туристи 

% 

2018/2017. 2018/2017. 2018/2017. 

Република 

Србија 
9,336.103 + 12 % 5,678.235 + 10 % 3,657.868 + 15 % 

Београд-

градска 

насеља 

2,289.464 + 15 % 334.997 + 10 % 1,954.467 + 16% 

Нови Сад-

градска 

насеља 

418.312 + 23 % 140.736 + 30 % 277.576 + 20 % 

Бањска 

места 
2,542.391 + 14 % 2,226.627 + 14 % 315.764 + 16 % 

Планинска 

места 
2,172.906 + 5 % 1,827.830 + 5 % 345.076 + 7 % 

Остала 

туристичка 

места 

1,539.478 + 12 % 927.939 + 11 % 611.539 + 13 % 

Остала 

места 
373.552 + 24 % 220.106 + 21 % 153.446 + 29 % 

Извор: http://www.stat.gov.rs/ 

У табели 6 приказана су остварена ноћења по врстама туристичких места у Србији 

за 2018/2017 годину. Остварено је укупно 9.336.103 ноћења. Бање у Републици Србији 

забележиле су највећи број ноћења туриста (2.226.627), само је Београд забележио 

највећи број страних туриста (1.954.467). Нови Сад је забележио најмањи број ноћења 

туриста (140.736). 

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи 

туристи у 2018. години највише су боравили у Врњачкој Бањи (695.171 ноћења, што је 

15% више у односу на 2017. годину), затим следе Златибор, Сокобања, Kопаоник, 

Београд итд. Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, 

инострани туристи у 2018. години највише су боравили у Београду (1,954.467 ноћења, 

http://www.stat.gov.rs/
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16% више у односу на 2017. годину), затим следе Нови Сад, Златибор, Врњачка Бања, 

Kопаоник итд. 

„Србија данас располаже са 43.657 смештајних јединица и107.256 лежајева, од 

чега 18.337 соба и 38.056 лежаја у основним и 25.320 соба и 69.200 лежаја у 

комплементарнимсмештајним капацитетима (2014). У оквиру категорисаних 

смештајних капацитета (356 објеката) хотели (227) имајудоминантно место (63.66%), 

чији степен искоршћености је25% на нивоу републике, а у Београду нешто око 38%.”15У 

укупном броју угоститељских објеката за смештај у Републици Србији, хотели имају 

највећи удео, како по броју објеката, тако и по броју смештајних јединица и 

лежаја.Просечна дужина боравка у Србији 2015, 2016. и 2017. године била је 2,7 дана. 

У 2018. години остварено је 1,2 милијарди евра девизног прилива од туризма у 

Србији. Према подацима Републичког завода за статистику, половину посетилаца 

чинили су туристи из иностранства, који су у овом периоду остварили 3,1 милион ноћења 

што је 16 % више него у истом периоду 2017. године. Србија је укидањем виза 2017. 

године за кинеске туристе подстакла земље у региону да укину и олакшају визни режим, 

што је допринело већем броју регионалних туриста. 

  

                                                             
15Републички завод за статистику Републике Србије: http://www.stat.gov.rs/ 

http://www.stat.gov.rs/


 

35 
 

II КОНЦЕПТУАЛНО-ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОСТИ 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

6. Туристичкa дестинацијa 

 

6.1. Дефинисање појма туристичка дестинација 

 

„Појам дестинација потиче од латинске речи „destinatiо“ и означава одређење, 

опредељење, намену и крајњи циљ. Овај појам се често употребљава у романским и 

англосаксонским језицима као „resort“, који у буквалном преводу значи место за одмор. 

У туристичку терминологију појам туристичке дестинације дошао је из ваздушног 

саобраћаја.“16 Наравно, не можемо свако место назвати туристичким, већ само она која 

поседују атрактивна својства сопствених ресурса, као и различите капацитете за 

задовољавање потреба и жеља туриста.  

Туристичка дестинација нема трајне, чврсте границе, већ се оне прилагођавају 

жељама и  интересима туриста. Читаве земље, поједини региони, мања туристичка места 

могу се назвати туристичком дестинацијом. 

У погледу дефинисања појма „туристичка дестинација“ није постигнута 

сагласност. Међутим елементи који утичу на дефинисање туристичке дестинације могу 

се представити на следећи начин: 

  

                                                             
16Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 25. 
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Шема 1 - Саставни делови туристичке дестинације 

 

 

Извор: Миленковић, С., (2009). Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски 

факултет, стр. 186 

Обзиром да не постоји јединствена дефиниција туристичке дестинације, у даљем 

тексту ће бити приказане дефиниције неких наших, а и страних аутора: 

Gunn 1988. године дефинише туристичку дестинацију као „комплекс 

различитих рекреативних и друштвених садржаја који се налазе у једном локалитету“;  

Mathieson и Wall, 1990. године под дестинацијом подразумевају „место које има 

карактеристике које су познате довољном броју потенцијалних посетилаца да би 

оправдале његово поимање као ентитета који привлачи ка себи путовања независно од 

атрактивности других локација“;  

одређујућих елемената туризма, пре свега природних и антропогених атрактивности, 

капацитета за смештај и исхрану и ванпансионску потрошњу туриста, унутрашњу инфра 
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и супраструктуру тог простора, као и организацију и управљање тим елементима у циљу 

стварања туристичке понуде.17 

„Конвенција UN WTO (Светска туристичка организација) дефинише туристичку 

дестинацију као „значајно место које се посећује током путовања“ Разликује три основне 

врсте  туристичких дестинација: удаљену, главну и мотивишућу. Удаљена туристичка 

дестинација је најудаљеније место у односу на место сталног боравка туристе; главна 

дестинација је место где је туриста провео највише времена; мотивишућа дестинација је 

место које посетилац сматра примарним циљем посете.“18 

Готово све дефиниције туристичке дестинације своде се на то да је она одређена 

просторна целина која има привлачну снагу (атрактивност) и опремљеност за долазак и 

боравак туриста у таквом одређеном дефинисаном простору. Сви туристи морају имати 

своје одредиште – место где путују. Свако место има своје сопствене карактеристике које 

су резултат природних физичких сила и деловања човека. Главна снага дестинације су 

атрактивни садржаји који имају две функције – привући госта и испунити његова 

очекивања.19 

6.2. Традиционални и савремени концепт туристичке дестинације 

 

Разликујемо традиционални и савремени концепт туристичке дестинације. 

„По традиционалном концепту дестинације као туристичког места, државни 

органи су акценат стављали на економске ефекте туризма, који се огледао у остваривању 

девизног прилива, повећању пореских прихода, повећању запослености, поспешивању 

регионалног развоја. Међутим,  временом се њихови интереси проширују и фокусирају 

на хетерогене утицаје туризма на локалну средину и сагледавање визије будућег развоја 

туризма, усклађене са интересима локалне заједнице. По овом традиционалном 

схватању, туристичке дестинације се идентификују са местима и областима одређеним 

административним границама, на чије формирање су утицали власнички односи, начин 

                                                             
17Миленковић, С. (2009). Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Београд 
18 Ћосић, М.(2013). Економски аспекти туризма, Висока тристичка школа струковних студија, Београд, 

стр. 167. 
19 Стефановић, В. (2010). Туристички менаџмент, Природно-математички факултет Ниш, Ниш. 
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коришћења земљишта, геолошке и морфолошке карактеристике датог простора, као и 

важни политички догађаји.“20 

Насупрот традиционалном схватању туристичке дестинације, савремен приступ 

полази од дестинације као просторне области коју посећују и користе туристи, независно 

од њених административних граница. Тржиште одређује границе туристичке 

дестинације, јер су оне резултат тржишне прихваћености и валоризације одређене 

дестинације. У складу са овим, све су интезивнији покушаји физионисања и 

комбиновања туристичке понуде између суседних градова, регија или држава, који често 

могу бити и велики конкуренти на туристичком тржишту. На овакав начин подстичу се 

регионална и међународна туристичка кретања. 

Из савременог концепта туристичке дестинације проистиче и савремено 

тумачење туристичке дестинације. Према тумачењу, туристичка дестинација представља 

тржишно прилагођену просторну област са оптимално усклађеним системом елемената 

и функција. Са развојем важних и доминантних способности туристичка дестинације 

свесно ствара услове помоћу којих ће, у односу на конкуренцију, дугорочно постизати 

добре туристичке резултате. 

 

7. Конкурентност туристичке дестинације 

 

7.1.Концепт конкурентности 

 

Појам конкурентности и његово увођење у литературу датира од времена Адама 

Смита. Конкурентност као појава може се јавити у свим привредним и друштвеним 

сферама, и као таква представља опште прихваћен концепт. Напредак, унапређење или 

побољшање постојеће позиције, у коме се привредни субјект налази, јесте резултат или 

последица саме конкурентности. Она се може сматрати и као међусобно надметање, које 

утиче на подизање квалитета  на виши ниво, као и унапређење и одрживост положаја на 

тржишту. Реч конкурентност, произилази из еглеског  израза „to compet“. Израз  је 

изведен из латинске речи „competere“, што изворно значи „тежити или борити се за“. 

                                                             
20Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, Ј. (2005).Основе туризма-интегрално-феноменолошки приступ, 

Туристичка штампа, Београд, стр. 215. 
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Једну од дефиниција дао је Светски економски форум. Он посматра  

конкурентност као „скуп институција, политика и фактора, који одређују ниво 

продуктивности једне земље“. Из дефиниције произилази да продуктивност подразумева 

одрживи ниво просперитета што даље указује на конкурентну привреду која може да 

произведе виши ниво прихода за своје грађане. Према Светском економском форуму 

конкурентност је и „способност државе да достигне трајно високи раст БДП-а по броју 

становника.21 

Ritchie и Crouch такође издвајају и дефиницију WTO која истиче да је 

конкурентност „способност једне земље или компаније да пропорционално генерише 

више богатства него конкуренти на светском тржишту“. Они анализирајући приступ 

дефинисања конкурентности, као и конфликтна објашњења Portera дефинишу „основне 

теоријске и управљачке димензије унутар јасног оквира“. Из њега, за разумевање 

конкурентности издвајају елементе и нивое конкурентности, дефинишући на тај начин 

три најважнија нивоа конкурентности:   

- конкурентност на нивоу предузећа;  

- конкурентност националне привреде;  

- конкурентност националне економије.22 

Конкуренција између предузећа подразумева конкуренцију између привредних 

субјеката који постоје на тржишту и боре се за исти тржишни сегмент.   

 Конкурентност се може објаснити помоћу Портеровог дијаманта конкурентности 

који садржи четири кључна фактора: стање производње, фактори тражње, потпомажући 

и комплементарни сектори и стратегија, структура и надметање привредних предузећа.  

 Конкурентност националне економије огледа се кроз више фактора, а један од 

њих јесте снага домаће економије, која се односи на макроекономску оцену целокупне 

економије. Издвајају се још: квалификација и расположивост људских ресурса, научни и 

технолошки капацитети, квалитет финансијских услуга и слично.  

 

                                                             
21 Бакић, О.(2010). Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд. 
22 Бакић, О. (2010). Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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7.2.Дефинисање појма конкурентности туристичке дестинације 

 

С обзиром да су данас скоро све земље света заинтересоване за развој туризма, 

нормално је да се јавља велика конкуренција између појединих земаља односно 

туристичких дестинација. Не постоји свеобухватна дефиниција конкурентности која је 

широко прихваћена, стога ће бити приказане дефиниције појединих аутора. 

„Појам конкурентности на нивоу земаља први је увео Портер. 23  Његов модел 

конкурентности базиран је на националном дијаманту конкурентности и био је основа за 

већину модела дестинацијске конкурентности. Недостатак модела јесте што запоставља 

макро обележја, а преферира микро економске елементе дестинације. Али управо 

функционисање микро елемената дестинације директно одређују макро елементи.“24 

Према Портеру основне покретачке снаге конкурентности дестинације су:  

 Опасност од нових туристичких дестинација и њихових конкурентских 

могућности; 

 Опасност од супститута саставних делова туристичког производа;  

 „Енергија“ туристичке тражње; 

 „Енергија“ туристичке понуде; 

 Конкуренција међу дестинацијама. 

Да би се спречила појава нових дестинација посебно се обраћа пажња на чврсту 

еластичност туристичке понуде у односу на цене и сталну разноврсност туристичког 

производа са потпуно новим квалитетом.   

Према Vengesayi, конкурентност дестинације се може повезати са њиховом 

способношћу да испоруче туристичко искуство које пружа веће задовољство 

посетиоцима него оно које нуде друге дестинације.25 

Везујући конкурентност за туристичко искуство Dwyer и Kim, наводе „да би се 

постигле конкурентске предности свака дестинација мора да обезбеди да њена укупна 

                                                             
23 Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, The Free Press A division 

of Macmillan, Inc., New York. 
24 Зечевић, Б. (2011). Концепт конкурентности туристичке дестинације: Значај и применљивост на 

случају Србије, Економски факултет, Београд. 
25Зечевић, Б. (2011). Концепт конкурентности туристичке дестинације: Значај и применљивост на случају 

Србије, Економски факултет, Београд. 
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привлачност и туристичко искуство које нуди буде супериорније у односу на 

алтернативне дестинације отворене за посете.26 

Према Михаличу, једна од важних компоненти одрживе конкурентности је 

заштита окружења. Он истиче да без одсуства привржености очувању окружења може 

озбиљно доћи до нарушавања животне средине у туристичкој дестинацији, а самим тим 

и угрожавања опстанка дестинације на туристичком тржишту. Из тог разлогата 

приврженост представља једну од кључних детерминанти конкурентности.27 

„Crouch и Ritchie сматрају да би туристичка дестинација била конкурентна она би 

морала бити способна „да повећа туристичку потрошњу и да привуче што већи број 

туриста обезбеђујући им задовољство, незаборавно искуство и да то чини на 

профитабилан начин, осигуравајући благостање локалном становништву и чувајући 

природна блага дестинације за будуће генерације“.“28 

Конкурентност је способност да се тржишту понуди високо перципирана 

вредност, неутрализујући на тај начин сталне негативне притиске пет сила конкуренције: 

 Претње конкурената,  

 Претње супститута,  

 Преговарачка снага купаца,  

 Преговарачка снага добављача,  

 Ривалитет између конкурената.29 

 Како би се изградиле конкурентске предности потребно је да туристичке 

дестинације развијају активности које су боље од конкурентских, а нарочито је потребно 

да развијају активности које се разликују у односу на конкуренте.  

 Дакле, суштина конкурентности туристичке дестинације са једне стране, јесте 

створити квалитетан туристички производ (услугу) са карактеристикама које ће га 

издвојити и чинити бољим од конкурената. Појединачни туристички производи 

предузећа туристичке привреде се могу посматрати као део производа туристичке 

                                                             
26 Зечевић, Б. (2011). Концепт конкурентности туристичке дестинације: Значај и применљивост на 

случају Србије, Економски факултет, Београд. 
27 Зечевић, Б. (2011.).Концепти конкурентности туристичких дестинација: Значај и применљивост на 

примеру Србије, Економски факултет, Београд. 
28 Бакић, О. (2010). Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд. 
29 Черовић, С. (2009). Стратегијски менаџмент у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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дестинације. Са друге стране се мора имати на уму искуство туристе, односно његов 

доживљај у туристичкој дестинацији, који је пресудан за конкурентност дестинације. 

 

7.3. Модели конкурентности 

 

Постоји више модела конкурентности туристичке дестинације који се користе и 

за представљање конкретног нивоа конкурентности. Данас највећу примену има 

неколико најзначајнијих модела који дефинишу показатеље конкурентског положаја 

туристичке дестинације. Међу њима могуће је издвојити модел Светског економског 

форума, модел који су предложили Crouch и  Ritchie и Интегрисани модел 

конкурентности. 

 

7.3.1. Модел конкурентности Светског економског форума (T&T Competitiveness Index) 

 

Што се тиче конкурентности држава као туристичких дестинација, у циљу 

утврђивања и поређења истих установљен је Индекс конкурентности Светског 

економског форума (T&T Competitiveness Index). Индекс конкурентности у туризму 

представља пројекат који је покренут заједно са Светском туристичком организацијом. 

Подаци на основу којих се дефинише индекс добијају се од стране међународних 

институција, институција које се баве туризмом, партнерских институција и од 

стручњака из области туризма.  

 Индекс конкурентности чине четири подиндекса (почев од 2015. године, док је 

пре обухватао три категорије) од којих сваки садржи елементе и индикаторе који су 

основни показатељи конкурентности: 

 Подиндекс омогућено окружење, 

 Подиндекс политике туризма и омогућавању услова,  

 Подиндекс инфраструктуре,  

 Подиндекс природних и културних ресурса.30 

                                                             
30World Economic Forum. (2015). Т & Competitiveness Report T– Growth through Shocks,(eds),Crotti, R., 

Masrahi, Geneva. 
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Конкретни индикатори конкурентности разврстани су у један од четири подиндекса 

(приказано у шеми 6) и односе се на следећих 14 елемената: пословно окружење, 

безбедност и сигурност, здравство и хигијена, људски ресурси итржиште рада, 

информационо комуникационе технологије, давање приоритета туризму, међународна 

отвореност, конкурентност цена, одрживост животне средине, инфраструктура 

ваздушног саобраћаја, инфраструктура друмског саобраћаја и лучка инфраструктура, 

инфраструктура за пружање туристичких услуга, природни ресурси и културни ресурси 

и пословна путовања. Сваки од наведених елемената се посебно оцењује, њиховом 

оценом добијају се резултати за подиндексе, а четири подиндекса дају оцену индекса 

конкурентности. 

Слика 16 - Структура индекса конкурентности туристичке дестинације 

 

Извор: World Economic Forum. (2015).  Т & Competitiveness Report T– Growth through Shocks, (eds), Crotti, 

R., Masrahi, Geneva. 
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Овде се поставља питање да ли се наведени показатељи могу примењивати на 

исти начин за све земље. Битним недостатком се може сматрати мањак показатеља који 

суштински мере конкурентност туризма као економске активности на нивоу туристичке 

дестинације. Треба поменути и недостатак који се тиче обима и структуре анкетираних 

руководилаца.31 

До сада објављени индекси конкурентности држава као туристичких дестинација 

од 2007. године до 2017. године указују на релативну неуједначеност података, односно 

на необјашњено варирање података по годинама у односу на поједине подиндексе.  

 Модел конкурентности Светског економског форума је једини модел који се 

данас у пракси користи за мерење конкурентности, и као такав једини је основ за 

поређење конкурентности земаља света у туризму. 

 

7.3.2. Модел конкурентности туристичке дестинације (Crouch, Ritchie) 

 

Најпознатији модел конкурентности туристичке дестинације развили су Ritchie и 

Crouch 1999. године. 32 Аутори су овај модел представили на 43. конгресу AIEST-а 

(Међународно удружење експерата за туризам), а током година био је допуњаван, да би 

коначно био уобличен 2003. године. 

Овај модел је усвојен из неколико разлога. Прво, истраживање на којем се заснива 

модел је најобимније које је пријављено и цитирано у литератури. Друго, модел се 

развијао током дужег временског периода кроз различите начине, укључујући 

истраживање и консултовање, презентације на конференцијама и дискусије, дискусије у 

оквиру фокус групе, интервјуи са руководиоцима дестинације и слично. Треће, модел је 

развијен као општи модел, који је релевантан за било коју дестинацију и туристичко 

тржиште.33 

У развијању модела Crouch и Ritchie су се ослањали на Портеров „дијамант“ 

националне конкурентности који чине четири битна фактора: фактори производње, 

                                                             
31 Попеску, Ј. (2016). Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд. 
32 Gearing, C.E., Swart, W.W., Var, T. (1974).Establishing a Measure of Touristic Attractiveness. Journal of 

Travel Research. 
33 Crouch, G., I., Modelling Destination Competitiveness. (2007). A Survey and Analysis of the Impact of 

Competitiveness Attributes, CRC for Sustainable Tourism, Australia.  
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фактори тражње, сектор подршке и структура и стратегија предузећа. Првобитно овај 

модел је обухватао четири компоненте туристичке дестинације: кључне ресурсе и 

атракције, факторе подршке менаџмент дестинације и детерминанте које одређују и 

повећавају конкурентност. Касније је додата и пета компонента – политика дестинације, 

планирање и развој.   

 Дестинацијски фактори су у овом моделу подељени на факторе привлачности 

(природа, клима, културне и социјалне карактеристике, општа инфраструктура и друго) 

и факторе одбојности (фактори који представљају баријере посети некој туристичкој 

дестинацији – сигурност и заштита, као што су политичка нестабилност, здравствена 

несигурност, закони и улазна ограничења попут визних режима).  

 Саставни део модела чине компаративне и конкурентне предности. 

Компаративне предности дестинације се односе на људске ресурсе, физичке ресурсе, 

знање, основна средства, инфраструктуру и туристичку супраструктуру, културно-

историјске ресурсе и развијеност локалне привреде. Конкурентне предности се односе 

на способност дестинације да рационално користи ресурсе којима располаже у дужем 

временском периоду.  

 Модел такође указује на значај окружења дестинације које утиче на 

конкурентност – глобално (макро) и конкурентно (микро) окружење. Микро окружење 

дестинације чине основни елементи који дефинишу конкурентски амбијент. Ови 

елементи имају непосредан утицај на дату дестинацију. Поред саме дестинације микро 

окружење обухвата предузећа која чине туристички сектор, конкуренте, сегменте 

туристичке тражње и интересне групе на дестинацији. Макро окружење, са друге стране, 

често је глобално и има широк утицај. Макро окружење се односи на све спољне 

елементе који окружују микро окружење и утичу на њега. 

Ово окружење састоји се од бројних фактора који су део већег система – 

економски, технолошки, еколошки, социјални, културни, политички и демографски 

фактори и оно је подложно сталним променама. 
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Слика  17 - Модел конкурентности туристичке деестинације 

 

Извор: Crouch, G.I. (2006). Destination Competitiveness:  Insights into Attribute Importance, 

International Conference of Trends Ipacts and Policies onTourism Development, Hellenic OpenUniversity in 

Heraklion, Crete 

При развијању модела конкурентности аутори су истакли да је неопходно 

обратити пажњу на то да се подручје туризма налази под сталним утицајем великог броја 

фактора који чине макроокружење туристичке дестинације. Међу њима посебни значај 

имају национална економија под утицајем глобализације, демографске промене, све већа 

брига за животну средину итд. Ови фактори могу утицати на привлачност, али и на 

одбојност дестинације. 

„Овај модел је најважније факторе поделио у 5 великих група: 

1)  Фактори атрактивности;  
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2) Потпомажући фактори и ресурси;  

3) Туристичка политика дестинације, планирање и развој;  

4) Менаџмент; 

5) Одреднице конкурентности.“34 

Прву групу чине атрактивности које подразумевају примарне елементе у 

дестинацији и представљају главни мотив за посету дестинације. Ту спадају:  

 Физиографија и клима,  

 Културни и историјски ресурси,  

 Активности у дестинацији,  

 Посебни догађаји,  

 Забава,  

 Туристичка супраструктура (смештај, ресторани, јавни превоз),  

 Тржишне везе (породичне, верске, спортске, пословне). 

Другу групу чине потпомажући фактори и ресурси. Ова група садржи елементе 

који су основ за туристичку привреду. Неопходно је да дестинације садржи 

атрактивности из прве групе да би ти ресурси били подржани следећим елементима који 

чине факторе подршке у туризму:  

 Инфраструктура,  

 Приступ дестинацији,  

 Гостољубљивост,  

 Предузетништво,  

 Политичка клима (ситуација),  

 Јавна добра.  

 Трећу групу чине туристичка политика дестинације, планирање и развој. Туристичка 

политика и стратешко планирање усмеравају развој туризма дестинације тако се у жижи 

налазе конкурентност и одрживи развој туристичке дестинације. Стога следећи елементи 

имају велики утицај на постизање тог циља:  

 Дефинисање и деловање дестинације као јединственог система,  

                                                             
34 Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд,  стр.75. 
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 Позиционирање дестинације и стварање дестинацијског бренда,  

 Јасна визија развоја,  

 Праћење и надгледање развоја као и степен успешности,  

 Политика туристичког развоја,  

 Јединство око политике туристичког развоја,  

 Праћење понашања и успешности конкурентских дестинација,  

 Анализа и ревизија успешности туристичке политике.  

 Четврту групу чини менаџмент. Менаџмент је основни покретач и управља 

дестинацијском конкурентношћу. Чине га следећи елементи:  

 Организовано управљање дестинацијом,  

 Маркетинг,  

 Квалитет услуге и туристичког искуства,  

 Прикупљање података и истраживање,  

 Развој људских ресурса и образовање,  

 Кризни менаџмент,  

 Управљање ресурсима,  

 Ризик приликом улагања капитала,  

 Туристичка инспекција. 

Пету групу чине одреднице конкурентности. Конкуретност дестинације је веома 

зависна од ових фактора. У великој мери се налазе цван утицаја туристичке привреде као 

самосталног сектора:  

 Географски положај,  

 Безбедоносна ситуација, 

 Однос између цене и вредности услуга и роба,  

 Капацитети дестинације, 

 Перцепција дестинације и њеног имиџа,  

 Међусобна зависност дестинација.  

„Иако је листа атрибута за мерење конкурентности дестинације опширна, Crouch 

истиче да неће сви атрибути подједнако утицати на конкурентност дестинације, те да су 

неки мање или више важни за одређене тржишне сегменте. Стога је неопходно 

истражити, односно оценити њихову релативну важност или значај, јер иако се неки 

атрибут сматра значајном карактеристиком дестинације, неће бити детерминанта 
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конкурентности уколико се не разликује или истиче у односу на исти атрибут 

конкурентне дестинације. Од 36 наведених фактора конкурентности дестинације, 

утврђено је да су 10 фактора најважнија, а то су: 

 Физиографија и клима,  

 Тржишне везе,  

 Културни и историјски ресурси, 

 Туристичка супраструктура,  

 Безбедоносна ситуација, 

 Однос између цене и вредности услуга и роба, 

  Приступ дестинацији,  

 Перцепција дестинације и њеног имиџа,  

 Географски положај,  

 Инфраструктура.“35 

 Иако је ово најобухватнији модел до данас, овај модел има извесна ограничења. 

Једно од њих је да многе дестинације не поседују базе података, које су неопходне за 

доношење одлука на основу постављеног модел. Такође, веза између конкурентности 

дестинације и глобалних фактора постављена је само уз помоћ квалитативних 

детерминанти. Још један недостатак је то што није било покушаја његовог обухватног 

коришћења да се конкурентност и измери. Тачније, недостајао је разрађен систем мерења 

различитих показатеља везаних за атрибуте модела. Crouch, Ritchie и Hudson су развили 

сет мерила фокусираних и на тражњу и на понуду, како би се користио у пракси, али се 

још увек ради о смерницама, а не о операбилним мерама. 

Међутим, и поред ових ограничења, модел је имао велики утицај да истраживања 

конкурентности у туризму буду посматрана имајући у виду кључну улогу 

конкурентности туристичке дестинације. 

„И поред своје свеобухватности, модел конкурентности туристичке дестинације 

Ritchie-ја и Crouch-а је често критикован јер не може да покаже јасну конекцију, односно 

                                                             
35 Crouch, G., I. (2007). Modelling Destination Competitiveness: A Survey and Analysis of the Impact of 

Competitiveness Attributes, CRC for Sustainable Tourism, Australia. 
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везу или пореди међусобно неупоредиве елементе, те с тога не даје реалну слику 

углавном у поређењу са моделом аутора Dwyer-Kim.“36 

7.3.3. Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације (Dwyer, Kim) 

 

Модел Crouch-а и Rich-а је представљао основу за настанак интегрисаног модела 

конкурентности туристичке дестинације, којег су представили 1994. године Kim и Dwyer. 

Овај модел за мерење конкурентности уводи тражњу као посебну одредницу 

конкурентности, и све ресурсе дели на наслеђене и створене. Док модел Crouch-а и Rich-

а приказује једносмерну повезаност између свих елеменета, овај модел приказује 

интеракцију између свих извора дестинацијске конкурентности.  

У овом моделу у истом пољу налазе се изворени и наслеђени ресурси са 

потпомажућим факторима. То указује да они заједнички чине дестинацију атрактивном 

за туристе и стварају основ за успешан туристички развој. Ови ресурси такође 

представљају основ конкурентности туристичке дестинације, где је потребно нагласити 

да конкурентност дестинације зависи од њене способности да искористи своје ресурсе, 

али и да створи додатну вредност. 

„Dwuer-Кim-ов модел је емпиријски тестиран анкетирањем стејкхолдера 

туристичке индустрије који обухватају индустријске оператере, владине званичнике и 

академике из области туризма у Аустралији и Кореји. Коришћењем фактора анализе 

идентификовано је неколико важних атрибута дестинацијске конкурентности: 

дестинацијски менаџмент, природни и други ресурси, културни ресурси, квалитетне 

услуге, ефикасност јавних служби, услови за шопинг, посвећеност владе развоју туризма, 

локације и њихов приступ, електронско пословање, ноћни живот, захтеви за визе и 

забавни паркови.”37 

Резултати овог емпиријског тестирања модела дају користан увид у неколико 

аспеката. Прво, активности управљања дестинацијом (дестинацијски менаџмент), који 

обухвата и јавне и приватне организације, су јасно издвојене од других фактора који се 

налазе у основи конкурентности дестинације. Ово је у складу са концептом стратешког 

                                                             
36 Dwyer, L., Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in 

Tourism, Volume 6, - Issue 5, pp. 25. 
37 Dwyer, L. (2004).Attributes of Destination Competitiveness: A Factor Analysis. Tourism Analysis, Cognizant 

Communication Corporation, pp. 71. 
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менаџмента да се конкурентност остварује избором стратегије и доношењем одлука. 

Друго, државни сектор има водећу улогу у обезбеђивању одрживог развоја туризма. 

Треће, не постоји разлика између основних ресурса и подржавајућих фактора и ресурса. 

То су једноставно дестинацијски “ресурси” за потрошаче (туристе). Коначно, туристичке 

атракције, у распону од природних, до културних, затим шопинга, ноћног живота и 

забавних паркова, се од стране туриста доживљавају као значајни ресурси за побољшање 

атрактивности дестинације што заузврат доприноси повећању конкурентности 

дестинације.   

Два главна елемента овог модела су ресурси и дестинацијски менаџмент. Ресурси 

служе као основа да се привуку посетиоци, али други елемент је онај који може 

обликовати основу за атрактивну понуду за туристе – до конкурентне понуде на крају. 

Слика 18 - Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације 

 

Извор: Dwyer, L., Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: A model and Determinants, Curent 

Issues in Tourism 

Како се може видети на слици интегрисани модел се дели на четири сегмената:  
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 Ресурси – У моделу се створени и наслеђени ресурси налазе у истој категорији 

заједно са потпомажућим факторима, што указује да они заједно чине дестинацију која 

је атрактивна за туристе и стварају основ за успешно туристичко пословање.   

 Наслеђени ресурси се у моделу деле на две групе:  

 Природни ресурси (клима, планине, језера, реке, море, плаже и слично), 

 Културни ресурси са наслеђем (традиција, обичаји, језик и историјске 

знаменитости).  

 Створени ресурси се деле на пет типова:  

 Туристичка инфраструктура (смештајни капацитети, ресторатерство, 

таверне, рента кар предузећа, барове и слично),  

 Специјални догађаји,  

 Разне туристичке активности,  

 Забава,  

 Куповина.  

 Потпомажући фактори и ресурси представљају основ конкурентности 

туристичке дестинације. Треба поменути да конкурентност дестинације ипак зависи од 

њене способности да искористи своје ресурсе, али и да створи додатну вредност. Ови 

фактори и ресурси имају четири подгрупа:  

 Основна инфраструктура (саобраћајна и друга),  

 Квалитет услуге,  

 Доступност дестинације,  

 Гостољубљивост.  

Дестинацијски менаџмент – Дестинацијски менаџмент има улогу да све ове 

поментуе факторе повеже и обједини у једну целину. Интегрисани модел разликује пет 

типова дестинацијског менаџмента:  

 Менаџмент дестинацијског маркетинга – углавном обухвата промоцију 

дестинације као целине, а његова битна функција јесте формирање 

дестинацијског имиџа;  

 Дестинацијско планирање и развој – планирање се изводи од стране 

различитих агенција, организација или фирми из различитих разлога на 

различитим нивоима;  
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 Организација дестинацијског менаџмента – је на различитим нивоима 

власти укључена у презентацију, законодавство, планирање, одржавање и 

организацију свих туристичких ресурса; 

 Развој људских ресурса – обука се иситче у развоју три димензије 

организацијског знања: дубина и ширина знања, компетенције и 

истраживачко знање;  

 Менаџмент животне средине – обухвата климу, пејзаже, амбијент као 

кључне факторе дестинацијског квалитета.  

Окружење – Услови у окружењу могу повећати или смањити компетитивност 

туристичке дестинације. Ту спадају:  

 Положај дестинације,  

 Конкурентно микро окружење, 

 Конкурентно макро окружење,  

 Сигурност и безбедност дестинације, 

 Ценовна конкурентност.  

Тражња – У оквиру овог модела издвојен је посебан део који се односи на 

туристичку тражњу. Да би потражња била ефективна туриста мора бити свестан да 

постоји туристичка дестинација и мора познавати њену понуду. Такође се мора 

поклапати његово очекивање са производима туристичке дестинације. Због тога оквир 

дестинацијске компетитивности укључује три елемента туристичке потражње: свесност 

перцепцију и преференције. 

„Овај модел конкурентности се разликује од модела Crouch-а и Rich-а по 

следећим карактеристикама: 

а) Интегрисани модел, за разлику од модела Crouch-а и Rich-а приказује узајамну 

повезаност и зависност међу елементима модела;   

б) Направњена је јасна разлика између створених и наслеђених ресурса 

туристичке дестинације;   

в) Интегрисани модел издваја елементе туристичке као један од важних фактора 

за дестинацијску конкурентност, док модел Crouch-а и Rich-а не даје значај факторима 

конкурентности на страни тражње већ само понуди, и тиме не доприноси стварању 

потпуне слике конкурентности;   
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г) Интегрисани модел не издваја планирање и развој, као и политику дестинације 

као посебну групацију, већ те елементе укључује у менаџмент;   

д) Он прави јасну разлику између туристичке инфраструктуре и основне 

инфраструктуре;   

ђ) Издваја куповину као важан елемент конкурентности, док то није случај са 

моделом Crouch-а и Rich-а.“38 

Ови модели и поред извесниих разлика могу бити корисни као основа за 

проучавање конкурентности конкретних туристичких дестинација. Такође могу бити 

претпоставка за мерење конкурентности коришћењем одабраних индикатора. 

7.4. Показатељи конкурентности туристичке дестинације 

 

Последњих деценија приступи мерења конкурентности туристичке дестинације 

током динамичког развоја туризма утицао је на дефинисање различитих оквира, модела 

и показатеља конкурентности туристичке дестинације на туристичком тржишту.   

Према UNWTO показатељи су сетови информација, формално изабрани за 

редовно мерење промена у вези са питањима која су неопходна за развој туризма и 

управљање туристичком дестинацијом.  Велики број аутора се бавио утврђивањем 

показатеља конкурентности туристичке дестинације, међу којима се највећи значај 

придаје Porter-у. Он истиче да је потребно анализирати постојеће конкуренте на 

туристичком тржишту, и наглашава да су важне компоненте које је потребно испитати: 

будући циљеви конкуренције, анализа и идентификовање претпоставки конкурената о 

њима самима, о привреди и другим конкурентима, сама историја пословања, стратегије, 

способност конкуренције и слично.   

Како истичу Dweyer и Kim, основни показатељи конкурентности туристичке 

дестинације су објективни и субјективни. Први су они који су квантитативно мерљиви, 

док су субјективни квалитативно мерљиви.   

Kozak и Rimmington наглашавају да је приликом дефинисања конкурентског сета 

за туристичку дестинацију потребно поћи од успостављања критеријума за дефинисање 

директне конкуренције. Они истичу да се дефинисање конкурентског сета заснива на 

                                                             
38 Попеску, Ј. (2011). Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 78. 
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одабиру туристичких дестинација са којима одређена дестинација има додирних тачака 

приликом поређења.  

Поред приступа наведених аутора, у литератури и пракси могуће је пронаћи 

различите приступе у дефинисању конкурентског сета. Фактори који могу утицати на 

успостављање основе за дефинисање конкурентског сета су земље у окружењу, облици 

туризма, врста дестинацијског призвода и други. 
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III АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ СРБИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

8. Анализа индекса конкурентности Србије као туристичке 

дестинације у периоду од 2007. до 2009. године 

 

Анализа конкурентске позиције Србије као туристичке дестинације обухваћена је 

и Индексом конкурентности у туризму Светског економског форума. За потребе анализе 

конкурентске позиције Србије као туристичке дестинације извршена је анализа у 

неколико претходних извештаја обухваћеним у раздобљу од 2007. године. 

Графикон 2 – Индикатори конкурентности туристичке дестинације Србије у 

периоду од 2007. до 2009. године 

 

Извор: World Economic Forum. (2009). Travel&Tourism Competitiveness Report, стр. 78. 

Графикон 2 представља упоредну анализу индикативних података 

конкурентности у туризму у периоду од 2007. до 2009. године. Према овим подацима 

конкурентност Србије на основу наведених индикатора, значајно је опала за само две 

године. У првој годинип оређења индекса конкурентности за Србију и Црну Гору заједно 

износио је 5,2, док за 2009. годину укупан индекс конкурентности Србије износио је 3,4. 

У 2009. години, Србија као појединачно оцењена земља у туристичком сектору заузима 
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88. позицију од 133испитане земље. Највећи пад вредности представља подиндекс 

политике развоја и драстичан пад вредности за подиндекс пословниг окружења и 

инфраструктуре, посебно као индикатора друмског саобраћаја, чија је вредност за 2007. 

годину износила 6,2, што је уједно представља у анализи и најконкурентнији индикатор 

у туризму. Године 2009. његова вредност износила је 2,9, где се Србија нашла за 3 

вредности мање на скали. Сличне негативне тенденције су уочене и код авио саобраћаја 

и информационих технологија. 

Разматрање представљених вредности индекса конкурентности у туризму за 

2007., 2008. и 2009. годину Србије као туристичке дестинације, доводи нас до закључка 

да се веома мали број индикатора може сматрати реалном конкурентском предношћу, 

као што су људски ресурси и велика конкурентност неких индикатора који не играју 

пресудну улогу за развој туризма као што је здравство. Са друге стране сама политика 

развоја туризма и степен развоја туристичке делатности на националном и регионалном 

нивоу могу се сматрати конкурентским недостатком, као и ниска а веома важна пословна 

конкурентност и модернизација саобраћајне инфраструктуре. Када су у питању 

природни и културни  ресурси, скала је показала изузетно ниске вредности, без обзира 

на велики потенцијал истих у Србији. Свеопште тадашње стање српске туристичке 

привреде није било на задовољавајућем нивоу према мерилима светских истраживања.  

 

9. Упоредна анализа индекса конкурентности Србије као туристичке 

дестинације у периоду од 2008. до2015. године 

 

Србија је према извештају из 2015. године имала незавдну конкурентску позицију 

на међународном туристичком тржишту. Када се у обзир узме само подручје Европе, 

налазила се на 35. месту, док су испод ње биле само Албанија и Молдавија. Детаљни 

приказ дат је у Табели 7, где је обухваћен глобални и европски ниво. 
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Табела 7 – Конкурентност Србије (WEF T&TCI)– глобални и европски ниво 

 2008 2009 2011 2013 2015 

Ранг 

(глобално) 

78/130 88/133 82/139 89/140 95/141 

Ранг (Европа) 37/42 38/42 38/42 40/42 35/37 

Вредност 

индекса 

3,76 3,71 3,85 3,78 3,34 

Извор: Упоредна анализа, извршена на основу података из извештаја WEF T&TCI: 2008., 2009., 2011., 

2013. и 2015. 

У следећој табели приказана је позиција Србије као туристичке дестинације према 

претходна четири извештаја. Поред наведеног индикатора, конкурентност цена у 

туристичкој привреди, инфраструктура друмског саобраћаја и одрживост животне 

средине су такође оцењени најлошијом оценом. Најбоље оцењени индикатори су: 

здравство и хигијена, инфраструктура информационо-комуникационих технологија, 

безбедност и сигурност и туристичка супраструктура.  
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Табела 8 – Кључни индикатори конкурентности туризма Србије (2008.-2013.) 

Ранг 

 2008 2009 2011 2013 

УКУПНИ ИНКЕДКС 78 88 82 89 

РЕГУЛАТИВНИ ОКВИР 73 78 67 74 

1.Политика развоја и регулаторни токови 59 67 68 103 

2.Одрживост жовотне средине 128 127 124 115 

3.Безбедност и сигурност 76 85 66 55 

4.Здравство и хигијена 46 44 41 46 

5.Приоризација туризма 114 119 105 108 

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРА 

72 80 84 81 

6.Инфраструктура ваздушног саобраћаја 92 105 111 110 

7.Инфраструктура друмског саобраћаја 86 91 115 117 

8.Туристичка супраструктура 52 58 49 56 

9.Инфраструктура информационо-комуникационих 

технологија 

57 63 62 49 

10.Конкурентност цене у туристичкој привреди 82 90 118 119 

ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ 88 96 94 109 

11.Људски ресурси 45 54 76 94 

12.Афинитети за туризам 98 83 66 104 

13.Природни ресурси 112 126 123 131 

14.Културни ресурси 52 64 59 65 

Извор: Упоредна анализа извршена на основу података извештаја: WEF T&TCI: 2008., 2009., 2011., 2013. 

Упоредна анализа у периоду од 2008. до 2013. године сагледана је на Графикону 

3 и 4. 
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Графикон 3 – Компаративна анализа за Србију T&TCI – ранг (2008.-2013.) 

 

Извор: Упоредна анализа извршена је на основу података: WEF T&TCI: 2008., 2009., 20011. и 

2013.  

На основу процене индекса конкурентности на скали од 1 до 7, за сваки индикатор 

посебно, могуће је сагледати како су специфични показатељи распоређени као и 

подиндекси. 

У графикону 3 приказана је компаративна анализа Србије премаT&TCIмоделу – 

ранг за 2008, 2009, 2011. и 2013. годину. Упоређујући подиндексе за све четири године, 

најбоље су рангирани природни ресурси и одрживост животне средине 2013. године на 

кали 6, док је најлошије рангиран подиндекс здравство и хигијена 2011. године, на скали 

2. Разматрајући подиндексе инфраструктуру ваздушног и друмског саобраћаја и 

конкурентност цена у туристичкој привреди, запажа се константно бољи степен 

рангирања од 2008. до 2013. године.  
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Графикон 4 – Компаративна анализа за Србију T&TCI – оцена (2008-2013.) 

 

Извор: Упоредна анализа извршена је на основу података: WEF T&TCI: 2008, 2009, 2011. и 2013.  

Поред компаративне анализа Србије према T&TCI моделу – ранг за 2008, 2009, 

2011. и 2013. годину приказане у Графикону 3, у следећем графикону 4 приказана је 

оцена компаративне анализе конкурентности Србије према T&TCI моделу за исти 

период. На основу оцене индикатора према T&TCI моделу, рађено је рангирање, које је 

пориказано у Графикону 3. Најбоље су оцењени подиндекси здравство и хигијена за све 

четири године, као и људски ресурси, док је најлошије оцењен подиндекс природних и 

културних ресурса, као и подиндекс инфраструктура ваздушног саобраћаја. 
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Табела 9 – Кључни индикатори конкурентности туризма Србије за 2015. годину 

Ранг 

 2015 

УКУПНИ ИНКЕДКС 95 

ОМОГУЋЕНО ОКРУЖЕЊЕ 67 

1.Пословно окружење 133 

2.Безбедност и сигурност 59 

3.Здравство и хигијена 38 

4.Људски ресурси и тржиште рада 89 

5.Информационо-комуникационе технологије 56 

ПОЛИТИКА ТУРИЗМА И ОМОГУЋАВАЊЕ УСЛОВА 113 

6.Давање приоритета туризму 113 

7.Међународна отвореност 101 

8.Конкурентност цена 78 

9.Одрживост животне средине 72 

ИНФРАСТРУКТУРА 81 

10. Инфраструктура  ваздушног саобраћаја 102 

11.Инфраструктура друмског саобраћајаи лучка инфраструктура 98 

12.Инфраструктура за пружање туристичких услуга 63 

ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ 122 

13.Природни ресурси 135 

14.Културни ресурси и пословна путовања 67 

Извор: Упоредна анализа извршена је на основу: Crotti, R., Masrahi, T., (Eds.) (2015). The Travel &Tourism 

Competitiveness Report 2015: Growth through Shocks, Geneva: World Economic Forum, p. 292. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 

У табели 9 евидентан је незавидан ранг Србије 2015. године у домену пословног 

окружења, давања приоритета туризму, међународној отворености, инфраструктури 

ваздушног саобраћаја и природним ресурсима. Насупрот њима, повољнији ранг имају 

следећи индикатори: безбедност и сигурност, информационо-комуникационе 

технологије и инфраструктура за пружање туристичких услуга.  

У следећој табели приказана је компаративна анализа Србије као туристичке 

дестинације са дефинисаним конкурентским сетом, за 2013. годину. 

  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
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Табела 10 – Положај Србије као туристичке дестинације у односу на 

конкурентски сет (WEF T&TCI – ранг и оцена, 2013.) 

Земља 
Укупан индекс 

(Ранг/Оцена) 

Регулаторни 

оквир 

(Ранг/Оцена) 

 

Пословно 

окружење и 

инфраструктура 

(Ранг/Оцена) 

Природни, 

културни и 

људски ресурси 

(Ранг/Оцена) 

Чешка 31/4,77 28/5,24 37/4,49 28/4,61 

Словенија 36/4,58 33/5,12 35/4,52 52/4,11 

Мађарска 39/4,51 26/5,29 49/4,16 54/4,08 

Пољска 42/4,47 49/4,92 58/3,94 32/4,56 

Бугарска 50/4,38 58/4,79 45/4,24 53/4,10 

Словачка 54/4,32 43/4,96 60/3,92 55/4,06 

Румунија 68/4,04 66/4,61 68/3,67 73/3,85 

Србија 89/3,78 74/4,50 81/3,40 109/3,45 

Извор: Упоредна анализа извршена је на основу података: Blanke, J., Chiesa, T., (2013). Excutive Summary, 

in Blanke, J., Chiesa, T., (Eds.) The travel and Tourism  Competitiveness Report2013:Reducing Barriers to 

Economic Growth and Job Creation (pp.XV). Geneva: World Economic Forum 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 

„Из ове табеле, могуће је закључити да значај подиндекса међу наведеним 

земљама варира у односу на степен развијености земље.“39 „Условно речено, развијеније 

земље су боље рангиране јер доносе бољу оцену индикатора дефинисаних у моделу. 

Сходно томе могуће је закључити да T&TCI фаворизује развијеније привреде, а да не 

одражава у довољној мери напредак постигнут у земљама које су у развоју.“ 40  Од 

наведених земаља у табели према укупном индексу, најбоље рангирана је Чешка (31), 

док се Србија налази на 89. месту. Упоређујући индикаторе, пословно окружење и 

инфраструктуру (81), природне, културне и људске ресурсе (109), Србија је најлошије 

рангирана. Слична ситуација је и када је оцена конкурентности истих индикатора у 

питању, пословно окружење и инфраструктура ( оцена 3,40), природни, културни и 

људски ресурси (оцена 3,45).  

                                                             
39 Dweyer, L, Forsyth, P, Dweyer, W. (2011). The Travel and Tourism Competitiveness Index as aTool for 

Economic Development and Poverty Reduction. In. L. Moutinho (ed.), Strategic Management in Tourism, 2nd ed. 

(p. 33-52).: CAB International, Wallingford, UK 
40 Kester, J, Croce, V. (2011). Tourism Development in Advanced and Emerging Economies> What Does the 

Travel and Tourism Competitiveness Index Tell Us? In J. Blanke and T. Chiesa (Eds.), (2011) The travel and 

Tourism  Competitiveness Report 2011:Beyond the Downturn (pp. 45-52). World Economic Forum, Geneva  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf


 

64 
 

 

У наредној табели приказан је положај Србије у односу на одабране конкуренте у 

извештају за 2015. годину. 

Табела 11 -  Положај Србије као туристичке дестинације у односу на 

конкурентски сет (WEF T&TCI – ранг и оцена, 2015.) 

Земља 

Укупан 

индекс 

(Ранг/Оцена) 

Омогућено 

окружење 

(Ранг/Оцена) 

 

Политика 

туризма и 

омогућавање 

услова 

(Ранг/Оцена) 

Инфраструктура 

(Ранг/Оцена) 

Природни и 

културни 

ресурси 

(Ранг/Оцена) 

Чешка 37/4,22 31/5,34 14/4,53 35/4,57 63/2,45 

Словенија 39/4,17 42/5,21 25/4,43 42/4,43 53/2,64 

Мађарска 41/4,14 33/5,28 2/4,76 48/4,06 62/2,47 

Пољска 47/4,08 39/5,22 23/4,43 62/3,70 43/2,96 

Бугарска 49/4,05 46/5,13 22/4,44 52/3,93 48/2,70 

Словачка 61/3,84 44/5,14 58/4,23 66/3,64 67/2,37 

Румунија 66/3,78 59/4,88 35/4,37 71/3,49 66/2,38 

Србија 95/3,34 67/4,72 113/3,71 81/3,19 122/1,75 

Извор: Crotti, R., Masrahi, T., (Eds.) (2015). The Travel &Tourism Competitiveness Report 2015: Growth 

through Shocks, Geneva: World Economic Forum, p. 292. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 

Из претходне табеле евидентно је да конкурентска позиција Србије као 

туристичке дестинације 2015. године веома лоша. Оцене, као и ранг су нижи у свим 

пољима у односу на дефинисане конкуренте. Србија је рангирана на 95. месту према 

укупном индексу конкурентности, када је политика туризма и омогућавање услова у 

питању, рангирана је на 113 месту (оцена 3,71), инфраструктура (ранг 81, оцена 3,19), 

природни и културни ресурси (ранг 122, оцена 75). 

10. Анализа индекса конкурентности Србије као туристичке 

дестинације за 2017. годину 

 

У  овој  анализи  коришћени  су  секундарни  подаци  који  су  преузети  из  

Извештаја  Светског економског форума о конкурентности туризма и путовања за 2017. 

годину. Фокус анализе је на предностима и недостацима, које Србија као туристичка 

дестинација поседује у односу на земље које припадају региону Балкана и Источне 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
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Европе, а коме припада и Србија. Kао репер за Србију, а и земље наведеног региона, узет 

је регион Западне Европе, јер овај регион остварује резултате којима земље Балкана и 

Источне Европе теже. Подела према регионима и припадајућим земљама је преузета на 

основу регионалне поделе у оквиру самог индекса. За утврђивање предности и мана 

Србије као туристичке дестинације, биће коришћен метод компарације остварених 

резултата према  оценама за одређене пиларе у оквиру 4 подиндекса, који припадају 

индексу конкурентности туризма и путовања Светског економског форума за 2017. 

годину.41 

„Према индексу конкурентности и путовања, који сваке године објављује  

Светски економски форум, Србија се 2017. године налазила на 95. месту од 136 

посматране земље, што је иста позиција у односу на 2016. годину и истовремено позиција 

на самом зачељу, уколико посматрамо земље у окружењу: Хрватска (32.), Словенија 

(41.), Бугарска (45.), Мађарска (49.), Румунија (68.), Црна Гора (72.), Македонија – 

садашња Северна Македонија (89.), Албанија (98.) и Босна и Херцеговина (113.).“42 

„Земље  које  припадају  региону  Балкана  и  Источне  Европе  (Словенија,  

Бугарска,  Пољска, Мађарска, Словачка, Румунија, Црна Гора, Македонија (садашња 

Северна Македонија), Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Молдавија), 

представљају веома хетерогену групу земаља и на листи Светског економског форума о 

конкурентности у туризму, заузимају веома шаролике позиције: од 41. до чак 117. 

позиције.  На Балкану и у Источној Европи, ценовна конкурентност представља једну од 

предности, док се као један од важних недостатака истиче недовољно улагање у 

повезаност ваздушних линија (авио инфраструктуру), као и недовољно развијени 

културни ресурси. Анализом првог подиндекса се може приметити да је међународна 

отвореност на нижем нивоу него у Западној Европи.“43 

Извештај за 2017. годину анализира конкурентност туризма и путовања у 136 

појединачне земље, давајући увид у предности и мане сваке земље, тиме им  

сигнализирајући шта је све потребно унапредити да би дошло до раста конкурентности 

ове конкретне индустрије. Такође, индекс нам омогућава да међусобно  поредимо земље  

                                                             
41Маринковић, Е., Мајдаревић, А., Старчевић, С. (2017). Детерминанте конкурентности туристичке 

дестинације – случај Србије, Београд. 
42http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf 
43Маринковић, Е., Мајдаревић, А., Старчевић, С. (2017). Детерминанте конкурентности туристичке 

дестинације – случај Србије, Београд. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf


 

66 
 

према њиховим оствареним резултатима,  као и према резултатима у односу на изабрану 

групу земаља,  која за њих представља својеврсни репер.   Водећа  светска  економија 

гледано  Индексом конкурентности  туризма и  путовања у  2017. години,  је  Шпанија.  

У  првих  десет најбоље  рангираних  економија  нема ни  једне  земље из окружења, али  

је приметно  да европске  земље доминирају  групом од  првих десет  најбоље рангираних 

земаља: Шпанија, Француска, Немачка, Јапан, Велика Британија, САД, Аустралија, 

Италија, Kанада, Швајцарска.  

Табела 12 -  Положај Србије као туристичке дестинације у односу на 

конкурентски сет (WEF T&TCI – ранг и оцена, 2017.) 

Земља 

Укупан индекс 

 

Ранг Оцена 

Чешка 39 4,22 

Словенија 41 4,18 

Мађарска 49 4,06 

Пољска 46 4,11 

Бугарска 45 4,14 

Словачка 59 3,90 

Румунија 68 3,78 

Србија 95 3,38 

Извор:http://www.sela.org/media/2756841/the-travel-and-tourism-compettiveness-report-2017.pdf 

Из претходне табеле евидентно је да конкурентска позиција Србије као 

туристичке дестинације 2017. године неповољна. Оцене, као и ранг су нижи у свим 

пољима у односу на дефинисане конкуренте. Србија је рангирана на 95. месту према 

укупном индексу конкурентности. Оцењена је са оценом 3,38, што је за нијансу боље у 

поређењу са оценом конкурентности за 2015. годину. 

  

http://www.sela.org/media/2756841/the-travel-and-tourism-compettiveness-report-2017.pdf
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Табела 13 - Кључни индикатори конкурентности туризма Србије за 2017. годину 

Ранг- 95 

 2017 

ОМОГУЋЕНО ОКРУЖЕЊЕ Индекс 

1.Пословно окружење 4,0 

2.Безбедност и сигурност 5,4 

3.Здравство и хигијена 6,0 

4.Људски ресурси и тржиште рада 4,4 

5.Информационо-комуникационе технологије 4,8 

ПОЛИТИКА ТУРИЗМА И ОМОГУЋАВАЊЕ УСЛОВА Индекс 

6.Давање приоритета туризму 3,6 

7.Међународна отвореност 2,4 

8.Конкурентност цена 4,8 

9.Одрживост животне средине 4,2 

ИНФРАСТРУКТУРА Индекс 

10. Инфраструктура  ваздушног саобраћаја 2,4 

11.Инфраструктура друмског саобраћајаи лучка инфраструктура 2,8 

12.Инфраструктура за пружање туристичких услуга 3,9 

ПРИРОДНИ И КУЛТУРНИ РЕСУРСИ Индекс 

13.Природни ресурси 2,0 

14.Културни ресурси и пословна путовања 1,7 

Извор:Маринковић, Е., Мајдаревић, А., Старчевић, С. (2017). Детерминанте конкурентности туристичке 

дестинације – случај Србије, Београд. 

Србија такође, испољава наведене недостатке, што је у складу са закључцима 

добијеним анализом миркоекономске конкурентности Србије, где се као значајни 

недостаци истичу стање пословног  окружења,  квалитет  људског  капитала  и  

неефикасност  тржишта  рада.  За  Србију  је према Извештају из 2017. годинe, било 

неопходно побољшати квалитет националног пословног окружења у циљу привлачења, 

како страних, тако и домаћих инвеститора. Уколико Србија своје пословно окружење 

учини погодним за инвеститоре, они ће имати интереса да одређене активности спроводе 

у Србији, што ствара шансу да Србија постане део глобалних ланаца вредности.  

 Србија бележи значајне  недостатке у  погледу политике туризма на државном 

нивоу (3,6), као и међународне отворености (2,4). У оба пилара остварени резултати су 
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значајно испод земаља Балкана и Источне Европе, док цео регион бележи јако неповољне 

резултате у односу на земље Западне Европе.  

За земље Балкана и Источне Европе, пилари који чине наведени подиндекс, 

представљају значајне недостатке, а то укључује и Србију.  Kао један  од важних 

недостатака,  истиче се  недовољно улагање у повезаност ваздушних линија (авио 

инфраструктуру). У овом случају Србија остварује резултат који је нешто изнад просека 

региона коме припада. Што се друга два пилара тиче, друмске и лучке инфраструктуре 

и инфраструктуре туристичких услуга, Србија је међу најлошије рангираним земљама 

ове групе, што упућује на важност унапређивања факторских услова у оквиру прве 

компоненте  Портеровог  дијаманта.  Ако  поредимо  просек  региона  са  просеком  

региона Западне Европе, може се видети да Балкан и Источна Европа остварују далеко 

слабије резултате,  што нас упућује  на закључак  да се стање  инфраструктуре, и  те како,  

одражава  на конкурентност туристичке дестинације и представља значајну слабост за 

Србију.  

 Што се природних ресурса тиче,  Србија (2,0) се налази да значајно испод просека  

региона (2,7), као и далеко  испод просека  Западне  Европе (3,4).  Kао  што се  може  

приметити  ни Србија,  ни  обе посматране групе, не бележе значајније резултате у овом 

домену. Природни ресурси представљају наслеђе, али добијени резултати могу да 

указују на то да нису искоришћени ефикасно, као и да не постоје публикације о 

посећености природних ресурса на интернету. Резултати по питањима културних 

ресурса и пословног туризма су јако неповољни, и ту је остварени резултат Србије једнак 

просеку региона Балкана и Источне Европе (1,7), а далеко испод просека региона Западне 

Европе (3,9).44 

  

                                                             
44 Маринковић, Е., Мајдаревић, А., Старчевић, С. (2017). Детерминанте конкурентности туристичке 

дестинације – случај Србије, Београд. 
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11. Издвојене конкурентске предности и недостаци у туризму Србије 

 

Анализа конкурентности Србије као туристичке дестинације захтева 

свеобухватну анализу базирану на бројним критеријумима и показатељима. Недовољно 

јасно је одређење шта Србија заиста жели бити на међународном туристичком тржишту 

као и ограничено разумевање конкуренције и њених утицаја.45 

Конкурентске предности туризма Србије су: 

 Постојање великих потенцијала и предиспозиција за развој туризма (дуга 

историја, традиција, култура, богатство природних ресурса, повољан 

геостратешки положај); 

 Позитивна кретања посете страних туриста и сразмерно повећање 

девизног прилива од туризма (позитиван тренд раста долазака и 

остварених ноћења код иностраних туриста, у просеку око 2% раста 

долазака и ноћења, посебно ка главним административним центрима); 

Недостаци Србије као туристичке дестинације су: 

 Мало учешће туризма у структури привреде и недовољна приоризација туризма 

као делатности  (туризам чини 2,5% БДП-а Србије и 2-6% укупне запослености, 

док земље у региону попут Хрватске од туризма остварује 15,7% БДП-а, што је 

резултат високог степена развоја туристичке привреде);“46 

 Велика зависност туристичких токова од посете домаћих туриста (око 70% 

укупног броја туриста су домаћи туристи), 

 Застарели, недовољно садржајни и неструктуирани смештајни капацитети; 

 Недовољна инвестициона активност, али повећана регионална сарадња (процес 

стабилизације и придруживања ка Европској Унији, приступ фондовима 

Европске Уније за развој туризма, учествовање на изради пројеката пограничне 

сарадње у области туризма); 

 Неповољно промовисање Србије као туристичке дестинације, као још или у 

потпуности неоткривене туристичке дестинације у комбинацији са недовољним 

                                                             
45Попеску, Ј. (2008). Менаџмент туристичке дестинације“ Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 38. 
46http://www.crnarupa.singidunum.ac.yu/ARHIVA/godina%202005%20%202006/FTHM/Predmet%20Menadz

ment 

 

http://www.crnarupa.singidunum.ac.yu/ARHIVA/godina%202005%20%202006/FTHM/Predmet%20Menadzment
http://www.crnarupa.singidunum.ac.yu/ARHIVA/godina%202005%20%202006/FTHM/Predmet%20Menadzment
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просечним задржавањем туриста, само 3,2 дана и ниском ванпансионском 

потрошњом; 

 Недостатак интернационалних ланаца (мали број интернационалних ланаца 

хотела и ресторана у Србији); 

 Непотпуне и недовољне информације о Србији као туристичкој дестинацији 

(технолошка неопремљеност и неповезаност система локалних управа); 

 Низак ниво сарадње јавног и приватног сектора (мали проценат развоја 

партнерства између сектора); 

 Мала дисперзија туристичке активности на регионалном нивоу  - носиоци 

туристичке активности су град Београд, Златиборски и Рашки округ итд., док су 

остали региони туристички недовољно популаризовани и искоришћени (потреба 

за регионалном децентрализацијом, смањењем сиромаштва и оштрих 

регионалних разлика). 

 

 

12. План подизања конкурентности Србије као туристичке 

дестинације 

 

„Туристичка конкурентност се остварује на нивоу конкретних туристичких 

производа усклађених са интересима и мотивима туриста на тржишту, а не изведено на 

националном нивоу. У том смислу, владе подржавају изградњу конкурентности 

различитим активностима и мерама, улагањима у инфраструктуру, с обзиром да се данас 

више не говори о туристички конкурентним државама него о државама са више или мање 

конкурентним туристичким производима усклађених са мотивима и потребама туриста 

на тржишту.Република Србија данас има само компаративне, али не и конкурентске 

предности у туризму, нити је стратешки позиционирана на светском туристичком 

тржишту тако да мора битно да подигне атрактивност својих туристичких производа. 

Према томе смисао туристичке политике Републике Србије своди се на изградњу 

конкурентности њених производа и дестинација.“47 

                                                             
47Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
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У том смислу, однос између политике развоја туризма и Стратегије развоја 

туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године може се свести на то да 

ова стратегија представља одговор на унутрашње слабости и снаге, као и спољашње 

прилике и опасности за туризам Републике Србије, а све у функцији изградње 

конкурентске предности њених Стратешких пословних подручја.  

Овом Стратегијом се такође дефинише и конкурентски простор пословног 

сектора у српском туризму, где она представља и мултидимензионални концепт, који 

обухвата активности укључених актера и начин њиховог уједињавања у циљу остварења 

потребних промена. У целини је реч о процесу извођења кохерентних, интегративних и 

заједничких корака на промени садашњег у жељено стање. Изведена је SWOT анализа, 

која указује на 29 идентификованих унутрашњих слабости, у којима је потребно одмах 

започети процесе брзих промена. Истовремено, анализа је указала и на 22 кључне тачке 

туризма у Републици Србији, које такође траже одређене активности у циљу њиховог 

одржавања на постојећем нивоу, односно даљем унапређењу. У зависности од брзине и 

ефикасности промена на ова два подручја стратешког деловања, оствариће се и успех у 

коришћењу туристичких потенцијала и минимизирање утицаја опасности. Сврха 

туристичке политике је да створи окружење које пружа максимум користи за све 

заинтересоване субјекте, односно да минимизира негативне утицаје у процесима и 

активностима стварања вредног искуства за посетиоце.48 

Туристичка политика представља део економске политике која директно или 

индиректно утиче на развој туризма. У начелу, постоји више утицаја из других 

делатности на атрактивност, конкурентност и одрживост туризма, него што је то случај 

у оквиру туристичке политике. У том контексту, данашња туристичка политика 

Републике Србије ограничена је у свом домету, јер објективно покрива само унутрашње 

регулисање сектора који још увек нема ни снагу, нити конкурентност у међународним 

размерама које тек треба створити. Сложено питање изградње ефикасне туристичке 

политике Републике Србије произлазе из спроведене SWOT анализе, а обликује се 

комбинацијом задатака, активности и приоритетима по појединим подручјима 

туристичког система Републике Србије:  

1) у области инфраструктуре и саобраћаја неопходно је:  

                                                             
48Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
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-  укључити интересе и приоритете туризма на све нивое планирања и 

финансирања Владе у области велике инфраструктуре,  

- фондовима (или другим облицима финансирања) обезбедити финансирање 

комуналне и туристичке инфраструктуре у наслеђеним туристичким дестинацијама како 

би се подстакле нове инвестиције у туризам,  

- обезбедити приступ low-cost авио-превозницима,  

-створити или рехабилитовати властиту авио чартер компанију,  

-створити или пронаћи иностраног оператора за речни бизнис,  

- поставити целокупан систем туристичке сигнализације,  

- олакшати царинске и полицијске формалности и контролу,  

-обезбедити базичну инфраструктуру за потребе програма традиционалних 

(домаћих) догађања; 

2) унапређење туристичких производа и услуга Републике Србије:  

- у средњорочном периоду операционализовати и почети са активностима по 

мастер плановима и плановима регулације за све туристичке дестинације и туристички 

атрактивне просторе,  

- сарађивати и пружити подршку у процесу проглашења нових природних 

подручја која ће омогућити да се укупна заштићена површина територије Републике 

Србије повећа и достигне од 15% до 20%, 

- створити услове за примену међународних стандарда квалитета (за све 

туристичке производе, услуге и у свим дестинацијама),  

- путем продаје преостале имовине у хотелијерству анимирати неколико већих 

инвеститора за туристичку индустрију,  

- посебно подстицати улазак светских брендова у Републику Србију,  

- обликовање српског руралног, бањског и планинског туристичког производа 

обавезно извести са једног места и са јединственом визијом, 
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- наставак развоја (туристичке инфраструктуре и супраструктуре, људских 

ресурса и др) и реализације „Пројекта Дунавˮ у циљу ефикасније туристичке и економске 

валоризације,  

- јачање регионалне сарадње и креирање регионалних туристичких производа (са 

заинтересованим земљама региона) у циљу бољег позиционирања туристичке понуде 

Републике Србије и региона и привлаћења туриста са удаљених брзорастућих тржишта 

(пре свега: Кине, Кореје, Јапана и др),  

- изградити додатне визиторске центре и тематске паркове, а посебно уредити 

неколико атрактивних панорамских итинерера у најатрактивнијим деловима Републике 

Србије,  

- опремање туристичким, спортским, адреналин и др. садржајима и атракцијама 

све значајније туристичке дестинације у Републици Србији; 

3) унапређења људских ресурса и тржишта рада: 

 - прилагодити систем образовања за туризам и угоститељство и сродне 

делатности према међународним стандардима,  

- равномерно обухватити целу Републику Србију системом средњих стручних 

школа за угоститељство и хотелијерство,  

- развити нове наставне планове и програме формалног и неформалног стицања 

нових знања и вештина и нових профила занимања у туризму и угоститељству и сродним 

делатностима,  

- повезати и укључити расположиве људске ресурсе из заинтересованих 

организација,  

- развити нове програме формалног и неформалног стицања нових знања и 

вештина у циљу развоја туризма доступног особама са инвалидитетом; 

 4) умрежавања са другим секторима, неопходно је:  

- у складу са Законом о туризму развити и успоставити посебан систем управљања 

туристичким подручјима и успоставити Дестинацијске менаџмент организације (у 

даљем тексту: ДМО) у туризму Републике Србије,  
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- израдити и применити Програм културног туризма Републике Србије,  

- укључити робне марке домаћих пољопривредних производа и формирати систем 

туристичких продавница,  

- унапредити институционалну сарадњу са свим јавним, невладиним, друштвеним 

организацијама удружењима грађана и научним институцијама повезаним с туризмом,  

- укључивање инклузивног развоја туризма у програм рада туристичких 

организација под слоганом „туризам за све”,  

- размотрити могућност израде и примене Програма туризма у заштићеним 

подручјима,  

- ускладити целовито регулисање трговине и других јавних служби с обзиром на 

интересе и приоритете туристички активних дестинација; 

5) унапређење система националног туристичког маркетинга, неопходно је: 

 - креативно дефинисати домаћи туристички бренд, 

 - формулисати Стратегијски маркетинг план,  

- унапредити промоцију на ино-тржишту,  

- успоставити целокупан систем управљања маркетингом туристичких 

дестинација,  

- успоставити јединствену платформу промоције туристичке привреде Републике 

Србије,  

- подржати креирање јединствене ICT платформе за резервације и плаћање 

туристичких услуга,  

- стално унапређивати рад и испуњавање законом дефинисане улоге туристичких 

организација;  

6) унапређење организације, управљања и подстицања развоја туризма неопходно 

је:  

- применити јединствену националну визију туризма,  
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- донети реалне локалне и регионалне програме развоја туризма у складу са овом 

стратегијом, 

- успоставити јединствену туристичку статистику, као и систем праћења утицаја 

туризма на националну економију,  

- успоставити ефикасан систем координације активности између свих субјеката 

развоја туризма у складу са својим обавезама, правима и интересима,  

- обезбедити целокупан систем подстицаја за инвестиције у туризам на јединствен 

начин за домаће и иностране инвеститоре,  

- успоставити јединствени и целокупан систем контроле и управљања квалитетом 

у туризму,  

7) спровести продају преостале државне имовине од значаја за развој туризма и 

са њиме повезаних делатности, а која се неефикасно користи, уз већи нагласак на развој, 

а мањи на приходе централног буџета,  

8) континуирано усклађивати регулативу туризма Републике Србије са европским 

стандардима и примену нових пословних иновативних технологија и модела.“49 

Унапређење конкурентности Србије као туристичке дестинације треба да се 

заснива на: 

1) задовољавању савремених трендова, мотива и интересовања купаца на 

тржишту; 

2) расположивости и ефикасном коришћењу ресурса Републике Србије;  

3) њиховој успешној предузетничкој и иновативној комбинацији у повољном 

амбијенту за развој постојећих и нових предузећа и послова, и  

4) мерама подршке коју треба да обезбеде Влада, надлежно и друга министарства 

од значаја за развој туризма у Републици Србији.50 

                                                             
49Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 
50Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
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Суштина подизања конкурентности базира се на сталној интерактивној вези са 

тржиштем и променама у потребама клијената и способностима пружалаца услуга у 

туризму и угоститељству да се понуда стално иновира и усклађује са тим променама. 

Генерално гледано, данашњи туристи поседују одређени степен искуства и полажу више 

пажње на оно што конзумирају и како доживљавају „производ путовањаˮ него на 

географску локацију што генерално значи - приоритет је доживљај, а не локација. За 

конкурентно позиционирање туризма Републике Србије потребно је да се креирање 

понуде производа заснива на савременим мотивима и искуствима туриста који на основу 

трендова на тржишту идентификовани у групама мотива и искустава по следећим 

производима: уживање; природа; култура/историја/обичаји; забава; здравље; спорт, 

рекреација и авантура и пословни туризам. 

У следећој табели приказана је матрица за конкурентно позиционирање 

туристичких производа по групама и дестинацијама. 
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Табела 14. Матрица за конкурентно позиционирање производа по групама и 

дестинацијама 

Врста Стратешког 

пословног подручја 
Мотив, искуство Производ/Активност Дестинација 

УВАЖАВАЊЕ 

Успорити живот, опустити 

се, уживати, допунити 

енергију, наћи времена за 

себе, стил живота 

Бање, SPA, вино и 

кулинарство 

Све дестинације које имају 

предуслове 

ЗАБАВА И РАЗОНОДА 

Забавити се, уживати у 

животу, упознати друге 

људе, бити узбуђен, бити 

„ин“ 

Кратки градски одмори, 

ноћни живот, фестивали, 

догађаји 

Све дестинације које имају 

предуслове 

ПРИРОДА 

Побећи од свакодневнице, 

осећати се здраво, повратак 

прирпди, осећати се 

аутентично, осетити слободу 

Сеоски туризам, дунавске 

туре, национални паркови и 

паркови природе, „живети ако 

локалци“ 

Све дестинације које имају 

предуслове 

КУЛТУРА 

Научити нешто ново, нова 

историјска сазнања, открити 

нове уметнике и литературу, 

осетити сеинтелектуално 

Градске знаменитости, цркве, 

манастири, стари градови, 

археолошка налазишта, 

фолклор и обичаји, музеји 

Све дестинације које имају 

предуслове 

СПОРТ И АВАНТУРА 

Осетити адреналин, 

доживети границу сопствене 

физичке издржљивости, бити 

спреман за напоре 

Скијање, бициклизам, 

екстремни кањони, пешачење, 

планинарење, сплаварење, zip 

line, кајак, јахање, 

апараглајдинг  

Све дестинације које имају 

предуслове 

ЗДРАВЉЕ 

Бити здрав, опустити се, 

живети дуго, изгледати 

добро, урадити за сопствено 

здравље и лепоту 

Медицински третмани, 

масажа, стоматологија, 

естетска хирургија, вежбање, 

нутриционизам, медитација 

Све дестинације које имају 

предуслове 

ПОСЛОВНИ ТУРУЗАМ 

Бити супешан, упознати 

друге успешне, бии део 

пословног дешавања 

Индивидуална пословна 

путовања, конгреси, 

семинари, студијска 

путовања, сајмови, изложбе  

Све дестинације које имају 

предуслове 

Извор: Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 

Овакав концепт нуди велику флексибилност и комбинације различитих 

дестинација, организовање више краћих долазака и боравака туриста, организовање 

кружних тура, квалитетнију промоцију, већи ниво професионализације и 

специјализације производа, проширивање понуде и смањивање сезоналности – 

равномерније пуњење капацитета на другим дестинацијама, омогућава ефикасније 

управљање, едукацију и увођење савремених стандарда. 

Према Стратегији развоја туризма Републике Србије треба развијати следеће 

туристичке дестинације у Републици Србији:  

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf


 

78 
 

1) Београд;  

2) Нови Сад, Фрушка Гора и Сремски Карловци;  

3) Суботица, Палић и Потисје;  

4) Туристичка регија Западна Србија;  

5) Копаоник;  

6) Крагујевац/Поморавље;  

7) Врњачка Бања;  

8) Сокобања;  

9) Подунавље (четири сегмента: Горње Подунавље, Средње Подунавље / Београд, 

Нови Сад /Доње Подунавље);  

10) Аранђеловац, Топола;  

11) Голија, Нови Пазар и Ивањица;  

12)Дивчибаре и Ваљево;  

13) Ниш, Нишка Бања;  

14) Власина, Врање, Врањска Бања;  

15) Стиг и Кучајске планине;  

16) Банат/Вршац;  

17) Стара планина;  

18) Подриње/Лозница /Бања Ковиљача.51 

Дестинације су оквирно дефинисане према критеријуму досада развијене 

инфраструктуре и супраструктуре, доступности и оствареног туристичког промета, а 

важне су за комплетирање туристичких производа. 

                                                             
51 Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf 

http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
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13. Циљеви дугорочног развоја туризма Републике Србије 

 

„У циљу потпуније валоризације расположивих туристичких ресурса у функцији 

подстицања привредног раста, регионалног развоја земље, повећања запослености и 

бољег позиционирања Србије као туристичке дестинације на домаћем и међународном 

туристичком тржишту, могу се дефинисати следећи циљеви:“52 

1. Подстицање укупног привредног развоја кроз потпуније коришћење постојећих 

ресурса; 

Реализација овог циља захтева интензивирање и комплетирање туристичке 

понуде, обогаћивање новим садржајима и подизање нивоа квалитета услуга, првенствено 

у местима која су у одређеној мери туристички афирмисана. То је могуће остварити: 

 унапређењем и развојем укупне путне и друге инфраструктуре (изградња 

започетих и планираних најважнијих магистралних и регионалних путева, 

модермизација железничких путних праваца, унапређење пловног 

саобраћаја, реконструкција постојеће и изградња нове водоводне и 

канализационе мреже и др. у складу са решењима из Просторног плана, 

Службени гласник РС, 2010а),53 

 подизањем квалитета смештајне понуде и изградњом нових хотелских 

капацитета више и високе категорије, зелених хотела, апартманских и 

туристичких насеља и рекреативних садржаја (спа, велнес, тенис терени, 

голф и сл.), са оријентацијом на коришћење обновљивих извора енергије, 

на подручјима утврђеним детаљним урбанистичким плановима, с обзиром 

да исти гарантују квалитетнију услугу, већу попуњеност и боље фи 

нансијске, 

 стандардизацијом услуга заснованом на међународним стандардима 

квалитета и увођењем савремених информационих технологија у свим 

сегментима пословања привредних субјеката из ове делатности, 

                                                             
52 Черовић, С., Барјактаровић, Д., Кнежевић, М. (2015). Подршка развоју туризма као фактора 

конкурентности Србије као туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 4. 
53http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/88/2/reg 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/88/2/reg
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 ефикаснијим управљањем природним и културним ресурсима, заштитом 

корисника услуга, животне средине и свих учесника у ланцу креирања и 

испоруке туристчког производа, 

 интезивнијим промовисањем културно – историјских, археолошких и 

других природних вредности и локалних обичаја и традиције. 

2. Позиционирање Србије као туристичке десинације на међународно туристичко 

тржиште; 

Позиционирање Србије као туристичке десинације, у ери глобалног заокрета 

према новим и неистраженим дестинацијама које нуде нове доживљаје и искуства, 

захтева: 

 дефинисање мисије Србије као туристичке дестинације, дефинисање 

циљева будућег развоја иностраног туризма, примену савремених 

концепција (маркетинг, менаџмент и др.) у туристичкој привреди и јасно 

дефинисање смерница преко којих ће и мисија и циљеви бити 

операционализовани. При томе, посебну пажњу треба усмерити на 

успостављање савременог система управљања на нивоу турисичке 

дестинација и њихову чвршћу везу са Националном туристичком 

организацијом, што захтева промене стратешког маркетинг плана којим ће 

се на бољи начин промовисати идентитет Србије. 

 профилисање оних производа који имају шансу на иностраном 

туристичком тржишту. То су, пре свега, производи повезани са 

коришћењем природе и екотуризма, здрављем и рекреацијом, 

активностима специјалних интереса, руралним и културним туризмом, 

речним крстарењем, наутиком, као и пословним туризмом иMICE, јер за 

овим производима у светским размерама постоји велико интересовање. 

Наведени циљеви могу се остварити на следеће начине: 

1. Успостављањем привредног окружења које ће стимулиативно деловати на 

развој туризма, путем мера економске политике које ће обезбедити да ова делатност 

постане један од кључних генератора укупног привредног развоја. Те подстицаје, 

првенствено, треба усмерити на подручја инфраструктурног опремања, стимулисања 

домаћих и страних инвеститора за улагања у туризам, увођења међународних стандарда 

који опредељујуће делују на квалитет туристчког производа, примену савремених 
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информационих и других технологија и бољу промоцију туристичких ресурса на 

туристичком тржишту. 

2. Унапређивањем организовности на свим нивоима доношења одлука, бољу 

сарадњу јавно – приватног сектора, бољу организованост туристичке привреде и њену 

јачу повезаност са привредним делатностима које учествују у формирају туристичког 

производа (трговина, производња органски здраве хране, саобраћај, рибарство, 

виноградарство, занатство, комуналне делатноси и др.).54 

Ово захтева значајно јачу улогу менаџмента туристичких дестинација, 

специјализованих јавних предузећа за развој туризма и асоцијација туристичке привреде, 

њихову едукацију на свим нивоима, едукацију запослених у свим сегментима ове 

делатности и потпуно обезбеђење информатичке подршке развоју туризма кроз 

успостављање јединствене туристичке статистике (смештајних капацитета, туристичког 

промета и девизног прилива) са светски упоредивим параметрима. 

 

14. Будући конкурентски профил Србије као туристичке дестинације 

 

Србија још увек није изградила своју конкурентску позицију у односу на друге 

дестинације. Препоручљиво и логично је да крене путем бржег темпа развоја кроз роцесе 

репозиционирања и реструктуирања. 

Побољшање конкурентности  Србије као туристичке дестинације односи се на 

будуће програме: 

- подизање квалитета смештаја и побољшање квалитета туристичког 

производа; 

- побољшање речног, копненог и авионског приступа дестинацији и 

увођење интегрисаног система повезивања туристичких региона; 

- едукација запослених у туризму; 

- заштита и очување природних и културних ресурса. 

                                                             
 54  Черовић, С., Барјактаровић, Д., Кнежевић, М. (2015). Подршка развоју туризма као фактора 

конкурентности Србије као туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 4. 
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Стратегија будућег профилисања конкурентности темељиће се на стварању 

јединственог идентитета и имиџа Србије као дестинације која се темељи на вредностима 

одрживог развоја и тоталним квалитетом имплементираним у свим структурама 

туристичке дестинације. 

 Повећање конкурентности базираће се на: 

- страним директним и домаћим улагањима (јавни и приватни сектор); 

- маркетингу; 

- менаџменту дестинације; 

- спровођењу стратешког плана развоја туризма Србије; 

- мониторингу. 

Тражење адекватне стратегије туристичке дестинације може да се спроведе путем 

портфолио анализе. У концепту портфолио анализе битно је разумети чињеницу о 

неопходности сазнања о свим могућим изворима којима туристичка дестинација 

располаже. Поред тога неопходно је одредити који су производи кључни за конкретну 

дестинацију. Важно је да то буду они производи који на најбољи могући начин 

испољавају циљеве и следе мисију туристичке дестинације. 

Унапредити садржај конкурентске стратегије и улагати у развој туризма од велике је 

важности за развој дестинације Србије. Међусобна повезаност квантитативних и 

квалитативних фактора тежи да премости прошлост и посвети се остваривању 

дефинисаних општих конкретних циљева.  

Инвестиције које су неопходан део ревитализације туристичке понуде Србије и 

изградње базе будуће конкурентности, односи се према својој намени на: 

- атракције као водећи садржај вредности и привлачења туриста; 

-  услуге које су кључан део свих елемената целокупног управљања; 

- квалитет; 

- смештајне капацитете; 

- пратећу инфраструктуру за атракције, услуге и смештајне капацитете. 

 

Конкурентност сваке дестинације треба да буде базирана на одрживом развоју. 

Неопходно је уважавати следећа начела одрживости приликом унапређења 

конкурентности дестинације: 



 

83 
 

- Поштовати критеријуме околине у погледу инфраструктуре и опреме, давати 

приоритет унапређењу природе и урбане околине; 

- Опрезно планирати и организовати туристичке зоне; 

- Утврдити усклађене, контролисане циљеве развоја на локалној основи; 

- Ојачати имиџ, углед и јачину туристичког сектора на нивоу државе и региона; 

- Унапређивати услове рада и квалитет живота домаћег становништва; 

- Мотивисати и подстицати производњу и продају локалних производа; 

- Подстицати интегрисање локалне економије и народне радиности у структуру 

туристичке понуде; 

- Увести програме за редуковање стресних ситуација у туристичким подручјима 

(забраном превоза у пешачким зонама и сл.); 

- Увести трајан састав целокупног управљања квалитета; 

- Увести трајан мориторинг (контролу и прилагођавање). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Туризму у Србији дужи низ година није поклањана адекватна пажња, а при томе 

је био и прилично изолован у односу на глобалне туристичке токове. Осиромашен и без 

константне подршке државе, туризам у Србији није имао услове за стабилан и дугорочни 

развој, што је резултирало његовим знатним заостајањем за туристичким развојем 

конкурентских земаља. Иако располаже бројним и разноврсним потенцијалима за развој 

туризма, Србија није успела да се адекватно позиционира на регионалном и 

међународном туристичком тржишту.  

По резултатима које остварује у туризму Србија је далеко иза својих главних 

конкурената, Чешке, Словачке, Мађарске, Румуније, Бугарске и других земаља, као и 

неких земаља из свог ближег окружења (на пример, Хрватске и Словеније). Многе  

туристичке  дестинације,  укључујући  и  земље  у  региону, суочавају  се  са  туристичком 

понудом која је сезонска, док Србија има потенцијала да привлачи туристе током целе 

године, јер поседује културна  и природна  богатства,  која су  још непозната великом  

броју потенцијалних туриста.  

Туристичка дестинација је конкурентна у оној мери у којој су производи и услуге 

које нуди способни да  конкуришу  на  глобалном  нивоу.  Неопходан  је  озбиљан  

приступ  развоју иновативности, образовања, као и подршка државе развоју туристичких 

кластера, који би повезивали привреду, научне институције и друге интересне групе, у 

циљу јачања конкурентности Србије као туристичке дестинације. 

Изборити се за праву позицију на туристичком тржишту Европе и света данас је 

веома тешко. Сходно наведеном, сви креатори и актери развоја туризма у Србији морају 

да уложе максимум напора на успешном репозиционирању њене актуелне тржишне 

позиције. Да би се то постигло неопходно је формулисати адекватну туристичку 

политику, извршити потребне промене у свим елементима туристичке понуде, као и у 

стратегији наступа на изабраним циљним сегментима тржишта. Потребно је, такође, 

креирати повољнији амбијент за развој туризма у Србији што подразумева и његову 

интеграцију у шире економске и друштвене токове и процесе, уз наглашену систематску 

и стимулативну подршку државе, знатно већу него до сада.  

Савремено туристичко тржиште одликује се брзим и турбулентним променама 

које, између осталог, подразумевају сталне промене у популарности традиционалних 
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туристичких дестинација, као и у појави нових атрактивних дестинација. За успешан 

наступ на таквом тржишту неопходно је понудити постојећим и потенцијалним 

посетиоцима/туристима већу вредност од својих конкурената. Поред цена, квалитет 

производа/услуга пружених туристима постаје један од главних и опредељујућих 

фактора приликом њиховог будућег избора за посету конкретној туристичкој 

дестинацији. 

Конкурентност захтева и унапређење продуктивности и иновативних решења 

поводом коришћења ресурса. Без јавно-приватне сарадње није могуће подићи капиталну 

вредност ресурса, као ни профитабилност инвестиција. Kако би се у Србији развојем 

туризма остварили бројни и разноврсни циљеви економског и опште-друштвеног развоја 

неопходна је, између осталог, примена маркетинг концепта, концепта стратегијског 

менаџмента и стратегијског планирања у пословању привредних субјеката из области 

туризма. То, с друге стране, захтева добро обучен и професионални менаџмент, као и 

запослене који ће бити способни да анализом свих стратегијских снага и слабости, као и 

сагледавањем могућих шанси и опасности из окружења, компаративне предности за 

развој туризма претворе у реалне конкурентске предности и тиме омогуће бољу 

позиционираност Србије као туристичке дестинације на изабраним циљним 

туристичким тржиштима. 

Туризам  представља  неисцрпан  извор  за  стварање  додатне  вредности  

постојећих  туристичких атракција и знаменитости. Радикалан  приступ унапређења 

конкурентности Србије  као  туристичке  дестинације  би,  не  само  унапредио  њену 

конкурентности, него би довео и до стварања нових радних места и доприноса 

привредном расту и развоју.  

Да би се  унапредила  конкурентност Србије  као  туристичке дестинације 

неопходан  је прелаз са микронивоа на макрониво и креирање стратегије за развој 

туризма на нивоу државе, која  ће  укључивати  улагања  у  инфраструктуру,  решавање  

административних  проблема,  као  и улагање у образовање, обуке и доквалификацију 

радне снаге. На основу овог рада долази се до закључка да Србија има велике шансе да 

своје потенцијале унапреди у конкурентске предности дестинације и једног дана постане 

лидер региона. Међутим мора имати на уму да тај пут до циља није кратак и лак. 
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