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УВОД 

Tуризам у Хрватској је након успостављања независне државе прошао кроз 

двадесетогодишњи процес транзиције, носећи терет неефикасне пословне структуре, 

суочавао се са последицама рата, приватизацијом и другим сличним ефектима. Поред 

свега тога туризам у Хрватској је ипак показао своју виталност захваљујући снази и 

интересу страног тржишта, активностима земље и отпорности туризма као феномена на 

глобалне промене. Иако се уласком у Европску унију, Хрватска суочила с новим 

изазовима, ЕУ је препознала Хрватску као туристичку дестинацију са великим 

потенцијалом, и од тада њен пут развоја туризма кренуо узлазном путањом. 

Од природних туристичких атракција у Хрватској најважније су: Јадранско море, 

разуђена обала са својим острвима, бројне очуване природне плаже, заштићена природна 

подручја, као и богато културно-историјско наслеђе. Данас, туризам је једна од главних 

делатности у Хрватској, који је сконцентрисан на подручја дуж јадранске обале. 

Основни циљ рада је анализа утицаја туризма на развој привреде и друштва 

Хрватске. У раду је посебна пажња посвећена анализи економских ефеката развоја 

туризма у Хрватској. 

Рад је базиран на примени стручне, научне литературе и статистичких података. 

У раду се анализирају секундарни подаци.   

Мастер рад се састоји из три дела. У провом делу посебна пажња је посвећена 

анализи привредног раста и развоја Хрватске, док је у другом делу пажња усмерена ка 

савременим тенденцијама у развоју туризма. Трећи део обухвата анализу 

макроекономских ефеката развоја туризма у посматраној држави. 
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1. ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ У ХРВАТСКОЈ 

 

1.1. Привреда, привредни раст и развој 

 

„У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Основне 

функције привреде су производња материјалних добара и пружње услуге привредног 

карактера којима се задовољавају различите потребе друштва. Степен развоја привреде 

опредељује степен развоја једног друштва.“1  

„Привредни раст представља квалитативни израз физичког обима производње  

једне економије док привредни развој представља квалитативни израз укупног 

економског окружења.“ 2 Природни услови, становништво, капитал и техничко-

технолошки услови по многим економистима представљају најзначајније факторе 

развоја привреде. Са тачке гледишта привредног развоја, све се земље развијају. 

Поједине то чине брже, док неке нажалост спорије. Међутим, циљ сваке државе па тако 

и Хрватске је привредни развој. Сходно томе, економску развијеност у том смислу треба 

схватити као процес у коме реални друштвени бруто производ стално расте у дужем 

временском периоду. Уколико је стопа развоја већа, него стопа пораста становништва, 

онда доходак по глави становника расте. Привредни раст представља дугорочни 

економски и политички циљ сваке земље јер он омогућава реално повећавање 

материјалног богатства, па самим тиме и раст потрошње и животног стандарда уопште.  

„Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних макроекономских 

категорија (друштвени производ, национални доходак, запосленост, инфлација, 

стабилност валуте и др.)“3 

 

 

 

                                                           

1Божић, М. (2009):  Економска политика, Правни факултет, Ниш 
2 Мурић, Л. М. (2013): Осврт на појмовно разграничење привредног раста и развоја, The Scientific Journal 

for Theory and Practice of Socio-economic Development of the University for Peace est. by the United Nations 
3 Аземовић, Н., Стефановић, В. (2011): Национална економија, Ниш, 2011. 
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1.2. Карактеристике привредног развоја и раста Хрватске 

 

Током свог привредног развоја Република Хрватска се сусретала са многим 

проблемима. „Главни проблеми хрватске привреде током 1980-их година били су 

стагнација друштвеног производа, пад продуктивности, пораст незапослености, 

инфлација и велика финансијска задуженост. Поред процеса осамостаљивања Република 

Хрватска је почетком двадесетих година, као и остале земље у транзицији настојала да 

уведе што више тржишних елемената у свој економски систем. С тим у вези отпочета је 

приватизација државних предузећа и дат подстицај развоју приватног предузетништва. 

У односу на друге земље у транзијији, Хрватска је била у релативно повољнијем 

положају јер су одређени тржишни елементи већ примљени у економски ситем. 

Међутим, отежавајућа околност за Републику Хрватску био је почетак рата, где је поред 

физичког уништења производних капацитета, дошло до губитака тржишта земаља 

Источне Европе.“4 Свих тих година хрватско друштво било је заокупљено проблемима 

међу којима је један од циљева био и стварање нове социјалне кохезије и примерене 

етике, како би се држава привредно развила. Затим велика глобална криза 2008. године 

и многи други проблеми. Током периода од 1991. до 2001. године Република Хрватска, 

поред наведених проблема бележи привредни развој који је приказан у табели 1. 

  

                                                           

4 Навро, Ђ., Ботрић, В. (2001): Господарство и политика у Хрватској, Институт дрштвених знаности, Загреб  
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Табела 1 – Основни показатељи макроекономског оквира Републике Хрватске у 

периоду од 1991. - 2001. године 

Година 1991. 1995. 1999. 2000. 2001. 

БДП, млрд. кн 0,441 98,38 143,50 157,51 168,97 

Инвестиције, млрд. 

кн 

 17,31 33,32 33,09 37,00 

Лична потрошња, 

млрд. кн  

 60,48 82,30 90,00 98,30 

Државна потрошња, 

млрд. кн 

 30,46 38,53 41,70 40,68 

Извоз, млрд. кн  40,61 58,34 70,89 78,95 

Увоз, млрд.кн  50,47 68,98 79,75 89,16 

Број запослених у 

000, годишњи просек 

1432,0 1196,0 1058,4 1053,3 1057,0 

Унутрашњи дуг, 

млрд. кн 

 17,74 16,76 21,35 25,00 

Спољашни дуг, 

млрд. кн 

 1,28 29,98 38,66 41,41 

Извор: Хрватска народна банка https://www.hnb.hr/ 

Из приложене табеле може се видети да у периоду од 1991. до 2001. године 

привреда Хрватске бележи раст који се пре свега огледа у знатном повећању БДП-а, 

повећању броја запослених и малим разликама у извозу и увозу. 

Графикон 1 – БДП Републике Хрватске 1990. – 2001. године 

 

 
Извор: Државни завод за статистику Хрватске https://www.dzs.hr/ 

 

Графикон 1 показује да БДП у Хрватској следи путању типичну за транзициону 

привреду. Односно драстично силазну путању од 1990. до 1993. године и узлазну од 

https://www.hnb.hr/
https://www.dzs.hr/
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1993. до 2001. године. Наведено за резултат има позитивну стопу раста БДП, односно 

привредни раст.  

Табела 2 – Основни макроекономски показатељи хрватске привреде за период 

од 2005. до 2019. године. 

Извор: Хрватска народна банка https://www.hnb.hr/ 

Графикон 2 – Стопа раста БДП-а Хрватске у периоду од 2013. до 2019. године 

(тромесечни обрачун БДП-а) 

 

Извор: https://www.dzs.hr/app/rss/kljucni_m.html# 

 2005. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

БДП у мил. кн 270,015 328,824 339,696 351,169 366,426 382,965 400,102 

БДП по становнику у EUR 8,461 10,520 10,619 11,174 11,907 12,632 13,270 

БДП рална годишња стопа 

промене у % 
4.3 -1.5 2.4 3.5 3.1 2.7 2.9 

Просечна годишња стопа 

инфлације потрошачких 

цена  

3.3 1.1 -0.5 -1.1 1.1 1.5 0.8 

Текући рачун платног 

биланса у % БДП-а 
-7.2 -2.2 3.3 2.1 3.4 1.9 2.9 

Извоз робе и услуга у % 

БДП-а 
36.8 36.2 46.4 47.7 50.1 50.5 52.1 

Увоз робе и услуга у % 

БДП-а 
45.6 37.9 46.1 46.5 49.4 51.3 52.2 

Спољни дуг у % извоза 

робе и услуга 
211.6 302.3 232.7 201.0 177.5 163.6 145.3 

Отплаћени спољни дуг у 

% извоза робе и услуга  
30.1 51.2 44.0 35.7 33.1 27.1 29.7 

Стопа незапослености 

(према дефиницији ILO-a , 

становништво старије од 

15 год.) 

12,7 11,6 16,2 13,1 11,2 8,4 6,6 

Стопа запослености  

(према дефиницији ILO-a , 

становништво старије од 

15 год.) 

43,3 46,5 44,2 44,6 45,8 46,9 47,7 

https://www.hnb.hr/
https://www.dzs.hr/app/rss/kljucni_m.html
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  Године 2015, Хрватска је успешно изашла из рецесије, када је остварила три 

узастопна раста БДП-а (у кварталима). Највећи проблем Хрватске био је неравномерни 

извоз и увоз робе, који се последњих неколико година знатно поправио да би се 2019. 

године ова два макроекономска показатеља скоро па изједначила. Наведено указује да 

спољнотрговинска размена значајно стимулише привредни развој и привредни раст. 

Колико ће једна земља бити укључена и успешна у међународној размени зависи пре 

свега од привредне структуре, степена привредног развоја и других чинилаца као што су 

техничко-технолошки ниво развијености, достигнут ниво продуктивности и 

конкурентности. Највећи хрватски извозни партнери су Италија, БиХ, Немачка, 

Словонија, Аустрија и Србија. Док су највећи увозни партнери такође Италија, Немачка, 

затим Русија, Словенија, Аустрија и Француска. Међутим, један од већих проблема 

хрватске привреде је свакако стопа незапослености, која је до 2015. година расла, да би 

од 2016. године почела да опада и 2019. године износила 6.6. Поред наведеног треба 

указати на чињеницу да је велики број младих незапослено у Хрватској, што је доводи 

међу водећим земљама у Европској унији са највећим процентом незапослених младих 

људи. 

Из приложеног се може закључити да је привреда Хрватске наследила из 

прошлости бројне проблеме. Међутим, данас у погледу привредног развоја, упркос 

многобројним проблемима је на добром путу. Опоравак је евидентан и њега покреће већа 

тражња из света тржишта, тј. извоз, затим повећана лична потрошња која је делом 

последице повећане потрошње страних туриста.  

„Годишња стопа раста реалног БДП-а у 2018. години износила је 2,6%, а у 2017. 

години био је 2,9%. Слабљење динамике економског раста углавном је резултат 

значајног успоравања раста извоза робе и услуга. Наиме, укупан извоз у 2018. години је 

порастао за 2,8% у односу на исти период претходне године и годину пре раста био 6,4%. 

Успоравање је првенствено узроковано неповољнијим резултатима у извозу робе, али је 

успорио и раст извоза услуга. Расту економске активности у 2018. години највише је 

допринео раст личних потрошња, која је расла сличним темпом као и годину раније 

(3,5% у односу на до 3,6% у 2017. години).“5 

                                                           

5Хрватска народна банка  https://www.hnb.hr/ 

https://www.hnb.hr/
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Међутим и поред наведеног привредног раста, главни проблем представља велика 

незапосленост, затим друштвена предузећа која теже за приватизацијом што је главна 

карактеристика транзиционе привреде, огроман спољни дуг и велики буџетски дефицит. 

Такође, због новонастале ситуације изазване вирусом „Covid-19“, многи економски 

аналитичари и макроекономисти сматрају да ће БДП забележити смањење 2020. године. 

Такође, сматра се да ће доћи и до промена у робној размени, тржишту рада, смањења 

личне потрошње, повећања јавног дуга и смањења укупног доприноса путовања и 

туризма БДП-у.  
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1.3. Природни услови као фактор развоја привреде 

 

„Развој привреде сваке земље, у великој мери је одређен природним условима 

који се јављају као општи услови развоја. Природни услови се односе на климу, рудно 

богатство, пољопривредни, шумски и енергетски потенцијал итд. У те услове, најшире 

посматрано спада и географски положај. Свака земља у ствари, има одређене 

карактеристике: с ким се граничи, коју површину има, какав јој је географски положај у 

односу на друге земље и слично.“6 

Од природних услова као значајне факторе развоја привреде Хрватске 

издвојићемо климу, минералне потенцијале, водне, енергетске потенцијале, као и 

пољопривредне и шумске потенцијале који ће посебно бити анализирани и сам 

географски положај.  

1.3.1. Географски положај 

 

„Хрватска је средњеоевропска, највећим делом балканска, а својим положајем и 

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

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

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

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

Површина Хрватске износи 56 594 km², а главни град је Загреб.“7 

  

                                                           

6 Аранђеловић, З.М., Глигоријевић, Ж. (2008): Национална економија, Петрограф, Ниш 
7 Давидовић, Р. (2000): Регионална географија – књига II, Природно-математички факултет, Нови Сад 
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Слика 1 – Географски положај Хрватске 

 

Извор: https://www.znanje.org/i/i29/09iv03/09iv0316/Geografija.htm 

„Територија Хрватске заузима проближно 87.700 km2, од чега 56.594 km2 на копну, 

по чему припада доњем делу лествице средње великих држава Европе, тј. налази се на 

124. месту од укупно 195 држава. На мору заузима 31.158 km2. У њој живи 4.294.889 

становника, по попису из 2011. године. Густина насељености износи 75,8 стн/km2.“8 

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

претежно брдовита. Већа острава су Крк, Црес, Брач, Хвар, Паг, Корчула, Дуги оток, 

Мљет, Раб, Вис, Лошињ, Пашман, Шолта, Угљан.“9 

  

                                                           

8 Пејчић, Ј. (2014):  Регионално географски приказ Хрватске, дипломски рад, Природно математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 
9 Натек,  K.., Натек,  M. (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд 

https://www.znanje.org/i/i29/09iv03/09iv0316/Geografija.htm
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1.3.2. Клима 

 

Климу Хрватске одређује њен географски положај у северним умереним 

ширинама и временски процеси климе. „Најважнији модификатор климе на подручју 

Хрватске су Јадранско и Средоземно море, орографија Динарида својим обликом, 

надморском висином и положајем према превладавајућој струји, отворености 

североисточних крајева према Панонској низији и разноликости вегетације. Стога у 

Хрватској превладавају три главна климатска подручја: континентална, планинска и 

приморска клима.“10 

Умерено континентална клима заступљена је у континенталном делу Хрватске, у 

појасу умерених ширина. Обухвата Панонски и препанонски простор. Стање атмосфере 

на овом подручју је веома промењиво, локални модификатор климе је орографија, која 

појачава краткотрајне обилне падавине на заосталој страни препреке као и утицај 

Средоземног мора, нарочито на подручју јужно од Саве. 

Планинска клима заступљена је на вишим надморским висинама динарских 

планина у Горском котару, Лици и далматинском залеђу. Основне карактеристике ове 

климе су ниске температуре ваздуха и дуготрајне обилније снежне падавине током 

зимских месеци. 

На приморју Хрватске влада медитеранска клима, са високим температурама 

током летњих месеци, благим зимама и већим количинама падавина током зимског 

периода. „Један од најважнијих модификатора климе на овом подручју је море, отуда је 

и име приморска клима. Поред директног утицаја циклогенетског деловања северног 

Јадрана, приморска климу значајно модификује и високо развијена орографија 

Динарског планинског ланца. Циклонска активност типична је за зиму, рано пролеће и 

касну јесен, једнако је важна за облачни режим обале и залеђа, с тим да у најхладнијем 

периоду године циклони углавом не прелазе са Јадрана на копно. 

„Температура и падавине зависе од утицаја маритимности, односно 

континенталности. Температура се повећава од запада према истоку, и од северозапада 

ка североистоку. Падавине се повећавају обрнуто са температуром. Највеће количине 

                                                           

10 http://meteo.hr/index.php 

 

http://meteo.hr/index.php
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падавине добијају највиши планински врхови (преко 3.000 mm), најмање унутрашњост 

Хрватске (600 – 1.000 mm обални појас, 1.000 – 1.500 mm Загора, 2.000 mm Лика, Горски 

Котар, континентални део Славоније 700 mm, западни део Панонске Хрватске 1.200 

mm).“11 

1.3.3. Минерални потенцијали  

 

С обзиром на геолошку грађу, Хрватска није богата минералним сировинама, па 

самим тим није ни земља са развијеним рударством. Међутим, има веома дугу традицију 

рударства. Први рудари на овим просторима били су Саси, (XIII век). Као подручја старе 

рударске делатности у Хрватској можемо издвојити Зринску гору (XVвек), Самоборско 

горје (XVI век) и Медведницу (XVII век). Реч је о полиметални рудницима олова, бакра и 

сребра. 

Од металних руда заступљене су алуминијуве (боксит), бакарне, манганове, 

оловне, цинкове, руде сребра и гвожђа, злато и руде живе. Данас се од њих вади једино 

боксит, и то на подручју Истре за потребе цементаре у Кромачну. Лежишта боксита у 

околини Обровца и Дрниша су исцрпљена, међутим, по најновијим истраживањима на 

подручју планине Промине откривена су нова лежишта.  

„Руда гвожђа представља основну сировину за производњу сировог гвожђа и 

челика и основу за развој црне металургије. Највећа налазишта руде гвожђа су у 

Бешлинцу и Тргову. Док у Петровој и Трговској гори, руде гвожђа имају највећи 

проценат метала. Олово је метaл које се добија из руде галенит. Налазишта олова су у 

Иваншчици, Медведници, Подосоји, а у Самоборској гори се налазе лежишта олова, 

цинка и антимона, који спада у врло ретке метале.“12 

Неметали представљају знатно природно богатство Хрватске, које нажалост није 

довољно искоришћено. Ово се пре свег односи на лапорац, кварцни песак, глину, гипс, 

магнезит, барит, пирит, као и на архитектонски грађевински камен и морску со. Морска 

со се производи у три солане: Паг, Нин и Стон. Најзначајнија лежишта архитектонског 

грађевног камена су у Истри и на копну Далмације. „У пределу код Каракашице има 

великих количина гипса. Најбогатије су наслаге у Петровом и Косовом пољу, код Сиња 

                                                           

11 Пејчић, Ј. (2014):  Регионално географски приказ Хрватске, дипломски рад, Природно математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 
12 Марковић, Ј. (1967): Географске области СФРЈ, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд 



 

12 
 

и Врлике. Наслаге гипса у Косовом пољу достижу дебљину од 30 m. У Самоборској гори 

наслаге гипса и анхидрита налазе се у горњепермским и пермотријаским седиментима. 

Изданци су откривени дуж раседа у долинама Рударске и Липовечке Градне, те уз 

раседну зону на северној страни Пљешевице.“13  

 „Од енергетских минералних сировина у Хрватској искориштавају се нафта, 

природни гас и геотермална вода. Резерве нафте и природног гаса одређене су на 

подручју Панонског басена и на северу, док гаса има на Јадрану. Наслаге геотермалне 

воде налазе се на северозападу Хрватске и истоку Славоније. Резерве угља, посебно 

лигнита и шкриљаца су велике, али по данашњим ценама енергије није их могуће 

исплативо ископати.“14 

 

1.3.4. Водни потенцијал 

 

Водни потенцијал Хрватске користи се за: снабдевање становништва и 

индустрије водом, добијање електричне енергије, пловидбу, наводњавање, рибарство и 

спорт и рекреацију. Водни или хидроенергетски потенцијал спада у обновљиве изворе 

енергија, па је његово искоришћавање за потребе привреде веома значајно. 

Хидроелектране спадају у скупину извора електрична енергије код којих производња 

зависи од природне појаве.  

Данас Хрватска у саставу ХЕП – а има 18 великих ХЕ, 8 малих ХЕ, снаге до 10 

МW, а изван састава ХЕП – а још 7 малих ХЕ. Међу великим хидроелектранама 

преовлађују акумулацијске, има их 11, а проточних електрана је седам. Хидроелектране 

снеге веће од  10 МW у Хрватској су: ХЕ Миљацка на Крки, ХЕ Краљевац на Цетини, ХЕ 

Друбровник на Требишњици и многе друге. 

Реке Хрватске припадају црноморском и јадранском сливу. Црноморском сливу 

припадају најдуже реке Хрватске, - Сава и Драва, које су као и Дунав у који се уливају, 

великим делом граничне реке.  

                                                           

13 Марковић, Ј. (1967): Географске области СФРЈ, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд 
14 https://enciklopedija.hr/ 

 

https://enciklopedija.hr/
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„На подручју јадранског слива, којем припада 38% територије, због грађе терена, 

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

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

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

крашке понорнице (Лика, Гацка).“15 

„Хрватска има више вештачких него природних језера. У Хрватској постоји 15 

врста лековитог блата и 14 термалних извора, од којих 7 са посебно квалитетном 

водом.“16 Најатрактивнија за туристе су Плитвичка језера. 

Слика 2 – Плитвичка језера 

 

Извор: https://geografijazasve.me/2018/02/12/nacionalni-park-plitvicka-jezera/ 

Поред наведених, значајан водни потенцијал и важна основа развоја Хрватске је 

свакако Јадранско море. „Површина Јадранског мора под управом Хрватске износи 

31.067 km2. Дужина морске обале је 5.835 km. Излаз на отворено и топло море, у 

непосредној близини средњоевропских земаља без мора, пружа Хрватској низ приметно 

– географских и економских предности. Оно што је карактеристично за Јадран то су 

таласи, које изазива ветар. Највеће таласе изазива бура, југо, маестрал.“17 Јадранско море 

                                                           

15 http://croatia.eu/ 
16Пејчић, Ј. (2014):  Регионално географски приказ Хрватске, дипломски рад, Природно математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 
17 Павловић, А. М. (1994): Географија Југославије 1, Савремена администрација, Београд 

https://geografijazasve.me/2018/02/12/nacionalni-park-plitvicka-jezera/
http://croatia.eu/
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спада у топлија мора Европе и у ред најсланијих мора на свету. Такође Јадранско море 

представља главну туристичку вредност и основу развоја туризма у Хрватској. Поред 

туризма Хрватска је широм Света позната и по рибарству, бродоградњи и поморству. 

 

1.3.5. Енергетски потенцијал 

 

Богатство једне земље између осталог, заснива се на изворима и резервама 

енергије. „У 2011. години у Хрватској је потрошено 101.181 GWh, односно 1,96 GWh или 

3.709 kWh по становнику. Кад се говори о производњи енергије у Хрватској, производња 

примарне енергије у 2010. години повећана је за око 7% у односу на претходну годину 

углавном због изразито повољних хидролошких прилика (искоришћених водних снага). 

Такође је повећана производња енергије из обновљивих извора, а пораст производње 

геотермалне енергије у односу на претходну годину износио је 15,4%.“18 Хрватска данас, 

у поређењу са сличним њоме, земљама Европске уније, још увек троши знатно мање 

енергије, што је добрим делом последица и губитака производних капацитета услед 

транзиције, рата и привредне кризе која је наступила 2008. године.  

Најбогатије подручје угљем је унутрашњост Хрватске – познати рудници у овом 

подручју су рудник Голубовеца, Белетинеца, Доње Коншћине и Иванеца и други. 

Нлазишта угља има око Драве и Било-горе, затим у Славонији – Славонски угљени басен 

који обухвата лежишта и руднике угља око Новске и Нове Градишке у Ратковици. Мрког 

угља има у Словенско-пожешкој котлини, у Коншћинским и Крапинским рудницима. 

Угаљ се такође вади и у Доњем Ладању код Иванеца (лигнит), и код Голубовеца Мурског 

средишта, Сиверића код Дрниша и код Велушића (мрки угаљ). 

Поред мрког угља и лигнита, Хрватска је богата и каменим угљем. Највећи рудник 

каменог угља је Раша. Заправо рудник не располаже већим залихама угља, али је његова 

производња већа од производње свих осталих рудника каменог угља. Рудници каменог 

угља постоје у Подлабну, Крапану, Кршану и Винесу. „Иако су у Хрватској утврђене 

експлоатацијске залихе каменог угља од 3.731 хиљаде тона залихе мрког угља од 3.646 

хиљаде тона и залихе лигнита од 37.787 хиљаде тона, економски услови експлоатације 

                                                           

18 Информативна брошура за промицање обновљивих извора енергије намијењена грађанима, малом и 

средњем предузетништву и обртништву, (2012), Градски уред за енергетику, заштиту околиша и одрживи 

развој, Загреб 
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су тако неповољни да се у будућности не предвиђа властита производња угља, те ће се 

укупно потребне количине угља осигуравати из увоза.“19 

Поред угља, важно погонско гориво и неопходан извор енергије Хрватске је 

свакако нафта.  Четири подручја с лежиштима нафте у Хрватској су Дравска, Мурска, 

Савска и Славонско-сријемска потолина. Што се тиче производње нафте у Хрватској, све 

до 1918. године у Хрватској је било произведено само 8.800 m³ нафте. Након тога 

примењују се нове методе истраживања, што је резултирало открићима залиха нафте и 

гаса на све већим дубинама. Између 1919. године и 1940. године произведено је 8.300 m³ 

нафте и 138 × 106 m³ гаса, а од 1941. године до 1945. године 95.100 m³ нафте и око 12 × 

109 m³ гаса, на новооткривеном пољу Гојло. Поред старог налазишта Гојлоа, отворени 

су нови извори нафте око Мрамор – брда, Јања – Липе и Стружеца, затим око Клоштара, 

Буњана, Иванић – града, Жутице, Дугог села, Шумећана, Крижа и Граберја.“20 

„Највећа производња нафте у Хрватскоје остварена је 1981. године, с износом од  

3.140.777,000 тона, природног гаса 1989. године са износом од 2. 176.657,000 m3. Према 

годишњем енергетском извештају Републике Хрватске резерве нафте и кондензата у 

2016. години износиле су 11.027,000 m3, док је производња износила 804.000 тона. 

Билансне резерве природног гаса у 2016. години износиле су 13.168,4×106 m3, a 

производња је износила 1.647, 2×106 m3.“21 

Како међу обновљиве изворе енергије спадају енергија ветра, соларна, биомаса, 

топлотна енергија Земљине унутрашњости, геотермална и енергија воде. Од свих 

наведених извора у Хрватској је највише заступљена хидроенергија. Повећање удела 

обновљивих извора сматра се кључним за постизање постављених климатских и 

енергетских циљева. „У односу на 2017. годину, удео обновљивих извора у 2018. годину 

се повећао за 0,7%, али је мањи него 2015. године, када је износио 29%.“22 

„Укупна годишња производња електричне енергије из енергије ветра, од 29 

анализираних макролокација могла би износити око 800 GWh. Осим 29 споменутих 

локација постоје многа неистражена подручја Хрватске (обрађује се преко 70 нових 

                                                           

19 Стратегија развитка Републике Хрватске „Хрватска у 21.столећу“, ЕИХП, 2015.година 
20 Марковић, Ј. (1967): Географске области СФРЈ, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд 
21 Министарство заштите околиша и енергетике, Република Хрватска https://mzoe.gov.hr/  
22 https://ec.europa.eu/eurostat 

https://mzoe.gov.hr/
https://ec.europa.eu/eurostat
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локација) на којима највероватније постоје додатне могућности градње ветрењача, тиме 

ће се повећати и укупан технички потенцијал енергије ветра у Хрватској.“23 

 

1.4. Становништво као фактор привредног развоја 

 

Један од значајних фактора привредног развоја и основни носиоц привредног 

раста економије Хрватске је становништво. Становништво је истовремени и произвођач 

и потрошач јер својим карактеристикама одређује обим и структуру друштвених 

потреба. 

„Према попису становништва 1948. године Хрватска је имала 3.756.807 

становника од кога је Хрвата било 2.975.399 (79,2%), затим Срба са 543.795 (14,5%), 

Мађари са 51.399 (1,4%), Словенци, Црногорци и други. Године 1953. забележен је благ 

пораст броја становника (3.918.817) који се наставио до 1981. године и тада износио 

4.601.601 становника и са релативно сличном етничком структуром.“24 

Након проглашења независности долаз до значајних промена становништва. 

„Према попису становништва из 1991. године, Република Хрватска је имала 4.784.265 

становника, од тога: Хрвати - 3.736.356 (78,09%), Срби - 581.663 (12,15%), Југословени - 

106.041 (2,21%), Муслимани - 43.469, Словенци - 22.376, Мађари - 22.355, Италијани - 

21.303, Чеси - 13.086 и остали.“25 

Након 1991. године у Хрватској су се догодиле велике промене које су оставиле 

велике последице на становништво. Након рата, Хрватска постаје незвисна држава (1991. 

године), након чега се суочила с великим проблемима транзиције. У рату је прошла за 

значајним људским жртвама и масовним исељавањем становништва. Исељавање српског 

становништва током рата било је континуирано, а највеће је уследило 1995. године након 

познате војне операције „Бљесак“ и „Олуја“. Све је то довело до промена у природном 

кретању становништва и негативан природни прираштај. Попис становништва 

спроведен 2001. године за разлику од претходних показао је знатно другачију слику. 

                                                           

23 Стратегија развитка Републике Хрватске „Хрватска у 21.столећу“, ЕИХП, 2015.година 
24 Свезни завод за статистику Београд (1994): Национални састав становништва ФНР Југославије: подаци 

по насељима и општинама, Београд 
25 Државни завода за статистику Републике Хрватске, (2005): Насеља и становништво Републике Хрватске 

од 1857-2001. године, Загреб 
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Долази до смањења броја становника и промене етничке структуре. „Укупан број 

становника износио је 4.437.460 становника, од тога је Хрвата 3.977.171 (89,63%), Срба 

201.631 (4,54%), Бошњака 20.755 (0,47%), Италијана 19.636 (0,44%), Мађара 16.595 

(0,37%), Албанаца 15.082 (0,34%), Словенаца 13.173 (0,3%), Чеха 10.510 (0,24%), Рома 

9.463, Црногораца, Словака, Македонаца и др. По религијској припадности највише је 

било Католика (87,8%), Православаца (4,4%) и Муслимана (1,3%). Хрватски језик је био 

већински као матерњи са 96,1%, а српски други по бројности са 1% становништва.“26 

„Према подацима Државног завода за статистику, „Република Хрватска је 2011. 

године имала 4.284.889 становника, док је густина насељености износила 75,7 

становника/km², а просечна старост 41,7. На теритриторији Хрватске средином 2018. 

године живело је 4.088.000 становника, са просечном густином насељености 72,2 

становника/km2. Службени језик је хрватски, а писмо латинично.„27 Упоређујући 2011. и 

2018. годину видимо пад у броју становника, као и смањену густину насељености по km2. 

1.5. Туризам као фактор развоја и раста привреде 

 

Туризам је један од најважнијих фактора привредног раста у Републици 

Хрватској. У периоду трајања туристичке сезоне, туристички сектор запошљава већину 

радно способног становништва, што има велики утицај на животни стандард 

становништва. Привлачењем иностраних инвестиција туризам дугорочно доприноси 

привредном расту, а краткорочно кроз уравнотежење платног биланса и подстицање 

додатне запослености у уско повезаним туристичким делатностима. Осимтога, туризам 

доприноси и стабилизацији привреде, привредном расту и важан је фактор развоја 

других привредних делатности. 

Након деведесетих година прошлога века, сам развој туризма прошао је кроз дуг 

процес транзиције, праћен многим економским проблемима. Упркос свему, хрватски 

туризам је успео опоравити се. Сусрет са новим изазовима такође је уследио уласком 

Републике Хрватске у Европску Унију 2013. године. Међутим, препознавање Хрватске 

као туристичке дестинације са значајним туристичким потенцијалом од стране ЕУ 

представљао је велику прилику даљег успешног развоја туризма. Након тога туризма је 

                                                           

26 Државни завод за статистику Републике Хрватске https://www.dzs.hr/ 
27  Државни завод за статистику Републике Хрватске (2019): Хрватска у Бројкама 2019., Хрватско 

предсједање Вијећем Европске Уније, Загреб. 

https://www.dzs.hr/
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пошао узводном путањом развоја при чему су „рекордне туристичке сезоне из године у 

годину довеле Републику Хрватску на водећу позицију у Европи као земља са највећим 

уделом туризма у БДП-у.“28  

Туристичко подручје – средиште целокупног развоја туризма је Јадранска 

Хрватска – Хрватко Јадранско приморје. Карактерише је снажна туристичка активност у 

приобаљу око развојних центара Истре и Кварнера (Ријека и Пула), Средње Далмације 

(Сплит, Задар и Шибеник), и јужне Далмације (Дубровник). У овом подручју постоји 

интензивнија туристичка тражња у односу на континентално подручје Хрватске.   

Графикон 3 – БДП и приходи од туризма Републике Хрватске у милионима 

евра у 2016. и 2017. години 

 

Извор: https://www.dzs.hr/ 

Графикон 3 указује да Република Хрватска бележи пораст прихода од туризма 

2017 у односу на 2016. годину. Највећи пораст забележен је у трећем кварталу, када је 

забележен највећи број долазака страних туриста. 

„О развоју туризма говори податак да је учешће прихода од туризма у БДП-у у 

другом тромесечју 2018. године износило 19,7%, што је за 1,6% више него 2017. године. 

Док су приходи током 2018. године од страних туриста у првих шест месеци 2018. године 

                                                           

28 Мундура, А. (2018): Улога и важност туризма у господарству Републике Хрватске – дипломски рад, 

Велиучилиште у Пожеги, Пожега 

https://www.dzs.hr/
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износили 3 милијарде евра.“29 Значајан документ развоја хрватског туризма је свакако 

Стратегија развоја туризма до 2020. године. 

Међутим, у Хрватској туризам још увек има обележја недовољне 

диференцијације производа и услуга, мањак иновативних и креативнијих садржаја током 

боравка гостију, недостатак квалитетне хотелске понуде праћен недовољном 

инвестицијском активношћу, неадекватан маркетинг, брендинг дестинација, 

неадекватну туристичку инфраструктуру, оријентација локалног становништва ка 

сезонском пословању, и многи други проблеми, које треба решити. Оно са чим се треба 

позабавити јесте сам развој туризма ускладити с дугорочном националном политиком, 

политиком сродних подручја и сектора и политиком Европске Уније. „У складу са тим, 

а водећи рачуна о постојећим ограничавајућим чиниоцима будућег туристичког развоја 

Републике Хрватске и глобалним трендовима у туристичкој тражњи, у Стратегији 

развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године главни циљ је повећање 

атрактивности туризма, и конкурентности. Који ће хрватску увести у двадесет водеће 

туристичке дестинације у свету по критеријуму конкурентности.“30 

Утицај туризма на привредни развој Хрватске детаљно ће бити анализиран кроз 

директне, индиректне и мултипликативне ефекте у последњој глави мастер рада. 

 

1.5.1. Карактеристике развоја туризма у Хрватској 

 

1.5.1.1. Историјски развој туризма у Хрватској 

 

Развој туризма у Републици Хрватској прошао је кроз неколико фаза. Прва фаза 

туристичког развоја обухватала је период од почетка XX века до краја Првог светског 

рата. Основни мотив доласка био је посета атрактивне Јадранске обале. У овом периоду 

долази до изградње првих угоститељских објеката. Основни проблем тадашњег развоја 

било је премало образованих људи који би подстицали даљи развој туризма. Управо због 

тога, као и политичког стања, туристички развој био је на локалном нивоу. Пре Првог 

светског рата поред развоја туризма у приморју Хрватске, долази до изградње 

                                                           

29 https://www.dzs.hr/ 
30 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 

https://www.dzs.hr/
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здравствено-туристичких објеката у Опатији, Црквеници, Хвару и другим местима. 

Изградња ових објеката је допринела развоју здравственог туризма. 

Друга фаза развоја туризма обухватала је период између два Светска рата. У овом 

периоду долази до остваривања највећег промета туризма, унапређења правне 

регулативе и значајне изградње смештајних капацитета и њихово искоришћавање. 

Већина тадашњих хотелских капацитета су били углавном у власништву странаца. У 

овом периоду дошло је убрзаног развоја туризма. У том периоду Плитвичка језера 

проглашена су националним парком и успостављена прва ваздушна линија у Хрватској. 

Трећа фаза обухватала је период након Другог светског рата па све до 1991. 

године. У овој фази долази до изградње нових смештајних капацитета, комуналне и 

саобраћајне инфраструктуре, боље унутрашње организације туристичке привреде, 

квалитетније едукације кадрова и квалификационе структуре кадрова нарочито у 

туризму и угоститељству. Смештајна понуда се обогаћује камповима, и долази до понуде 

јефтинијих смештајних капацитета, па Хрватска добија имиџ јефтине туристичке 

дестинације. Тек након 1965. године хрватски туризам добија такозвано „златно доба“. 

Држава уочава важност туризма за привредни развој и он добија статус стратешког 

правца развоја државе. Након 1986. године уследило је најуспешније раздобље развоја 

туризма у Хрватској. 

Четврта фаза развоја туризма обухвата период током тзв „Отаџбинског рата“ и 

период након завршетка рата. Рат је оставио велике последице на развој туризма, за који 

слободно можемо рећи да представља највећу кочницу у укупном развоју туризма 

Републике Хрватске. У овом периоду долази до смањења туристичког промета. Поновно 

оживљавање туризма уследило је почетком 1996. године, када се бележи пораст 

туристичког промета, број туристичких доласка из иностранства расте, као и удео 

туризма у укупном БДП-у. Најбоља туристичка сезона забележена је 2008. године. 

 

1.5.1.2. Карактеристике туристичког промета у Хрватској 

 

У последњих осамнаест година Хрватска бележи готово континуирани раст 

ноћења туриста, изузев 2009. годину када је забележен пад броја остварених ноћења. „С 

обзирома да готово 90% укупних ноћења страних туриста у Хрватској остваре туристи 
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из Европске Уније (ЕУ), може се рећи да ЕУ представља најважније емитивно тржиште 

за хрватски туризам. У ЕУ, најважнија емитивна тржишта за хрватски туризам, према 

броју остварених ноћења су Немачка, Словенија и Аустрија, која заједно чине око 43% 

ноћења страних туриста.“31 

Табела 3 –Број туриста у Хрватској у периоду од 1980. до 2018. године 

 УКУПНО ДОМАЋИ СТРАНИ 

1980. 7.929 3.922 4.007 

1985. 10.125 4.569 5.556 

1990. 8.497 3.477 5.020 

1995. 2.438 1.113 1.324 

2000. 7.136. 1.305 5.831 

2005. 9.995 1.528 8.467 

2010. 10.604 1.493 9.111 

2015. 14.343 1.660 12.683 

2017. 17.431 1.838 15.593 

2018. 18.666 2.022 16.644 

Извор: Хрватско господарство 2017. године, Хрватска господарска комора, 2018., Згреб 

Табела број 3 показује да се број туриста повећао у Републици Хрватској у 

периоду од 1980. до 2018. године. Изузетак представља  период од 1990. до 1995. године. 

У овом периоду туризам је стагнирао због тадашње економске и политичке ситуације и 

претрпео велике промене које су се одразила на смањење туристичког промета. Након 

рата долази до опоравка туризма, и бележи се повећање туристичког промета. Поновним 

доласком страних туриста, увођење иностраног капитала, повећавањем потрошња 

туриста, утицали су на остваривање великих прихода који су знатно повећали удео 

туризма у БДП-у земље. Од 2002. године па све до данас долази до континуираног 

повећања броја туриста. Рекордна туристичка година по броју туристичких долазака је 

2018. година када је Хрватску посетило 18.666.000 туриста, од којих су 16.644.000 били 

страни туристи. 

Према најновијим подацима Државног завода за статистику Републике Хрватске 

- „У марту 2020. године реализован је у комерцијалним смештајним објектима само 104 

000 туриста и 290 000 ноћења туриста, што је смањење броја туриста за 76,8% и смањење 

броја ноћења за 69,3% у односу на март 2019. године. Овај негативни резултат је 

                                                           

31 Хрватско господарство 2017. године, Хрватска господарска комора, 2018., Загреб 
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последица пандемије болести COVID-19 и мерама предузетих против ширења ове 

болести у већини земаља света. Домаћи туристи остварили су 43 000 долазака и 106 000 

ноћења, што је 67,0% мање долазака и 60,9% мање ноћења туриста него у марту 2019. 

године. Страни туристи остварили су 61 000 долазака и 184 000 ноћења, што је 80,8% 

мање долазака и 72,7% мање ноћења туриста него у марту 2019. године. У првом 

кварталу 2020. године у комерцијалним смештајним објектима туристи су забележили  

603.000 туриста и 1,4 милиона ноћења, што је смњење броја туриста за 34,6% и смањење 

ноћења за 27,7% у односу на исто раздобље 2019. године.“32 

Табела 4 – Ноћења туриста у периоду од 1980. до 2018. године 

 УКУПНО ДОМАЋИ СТРАНИ 

1980. 53.600 23.475 30.125 

1985. 67.665 26.619 41.046 

1990. 52..523 18.474 31.049 

1995. 12.885 4.370 8.515 

2000. 39.183 5.138 34.045 

2005. 51.421 5.434 45.987 

2010. 56.416 5.424 50.992 

2015. 71.605 5.743 65.863 

2017. 86.200 5.978 80.222 

2018. 89.652 6.477 83.157 

Извор: Хрватско господарство 2017. године, Хрватска господарска комора, 2018., Згреб 

Подаци у претходној табели показују да је забележено повећање броја ноћења 

туриста са мањим осцилацијама. Највећи број туристичких ноћења страних туриста 

забележен је 2018. године, док је најмањи број забележен 1995. године због претходно 

наведених разлога. 

„Просечан број ноћења страних туриста 2018. године извносио је 5,0 дана, 

домаћих туриста 3,2 дана а укупни просечан број ноћења износио је 4,8 дана. На основу 

ових показатеља може се закључити да се страни туристи дуже задржавају у Хрватској, 

у односу на домаће туристе.“33 

                                                           

32 Државни завод за статистику Републике Хрватске (2020): Туризам у Ожујку 2020., Хрватско предсједање 

Вијећем Европске Уније, 2020., Загреб 
33 https://www.dzs.hr/ 

https://www.dzs.hr/
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Десет најпосећенијих градова и општина са највећим туристичким прометом 

2018. године су: Загреб, Дубровник, Сплит, Ровињ, Задар, Пореч, Умаг, Опатија, Пула и 

Медулин. Док су најпосећенија острва острво Крк, Паг, Хвар, Брач, Раб, Корчула и др. 

 

1.5.1.3. Приходи од туризма у Хрватској 

 

„Укупни приходи од туризма Хрватске 2011. године износили су 6,6 млијарди 

евра, 2012. године 6,8 милијарде евра, 2013. године износили су 6,2 милијарде  евра, 2014. 

године 6,5 милијарде евра,  2015. године 7,2 милијарде евра, а 2016. године 8,1 милијарде 

евра.“34 На основу ових показатеља може се закључити да Република Хрватска из године 

у годину бележи пораст прихода од туризма. 

„Током 2017. године забележен је девизни приход од туризма у износу од 9,493 

милијарде евра, што је за 9,9% више у односу на 2016. годину. Упоређујући однос 

девизног прихода од туризма и БДП-а, долази се до закључка да је са 20% туризам важна 

привредна делатност Хрватске.“35 

„Према подацима Хрватске народне банке, током 2018. године, приходи од 

туризма страних гостију, износили су 10 милијарди и 97 милиона евра, што је у односу 

на 2017. годину (9.493 милијарде евра), представља раст од 6,4 %, односно 603,6 милиона 

евра. У четвртом тромесечју, односно током октобра, новембра и децембра 2018. године 

приходи од туризма износили су 851,9 милиона евра, што у односу на исти период 2017. 

године (807 милиона евра) представља раст од 5,6%, односно раст од 44,8 милиона 

евра.“36 „У првих шест месеци 2019. године, приходи од страних туриста износили су 2 

милијарде 720 милиона евра, што у односу на исти период 2018. године представља раст 

од 5%, односно 127 милиона евра.“37 

 

 

                                                           

34 https://www.eizg.hr/ 
35 Хрватско господарство 2017. године, Хрватска господарска комора, 2018., Загреб 
36 https://mint.gov.hr/ 
37 Хрватска народна банка https://www.hnb.hr/ 

https://www.eizg.hr/
https://mint.gov.hr/
https://www.hnb.hr/
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1.5.1.4. Смештајни капацитети у Хрватској 

 

Хрватска је у последњој деценији повећала расположиви смештајни капацитет 

мерен бројем сталних кревета у регистрованим смештајним комерцијалним објектима. 

Највећи пораст смештајног потенцијала остварен је у домаћинствима, затим хотелима и 

камповима. „Хрватска је током 2011. године располагала са 852.004 сталних лежајева у 

регистрованим комерцијалним смештајним објектима, од чега у хотелима 13%, 

камповима 25%, и 13% у осталим колективним капацитетима.“38 

Табела 5 – Смештајни капацитети (стални лежајеви) према главним врстама 

смештаја и категоријама хотела 

 Укупно Хотели 

Кампови 

Остали 

колективни 

капацитети 

Домаћинства 

(породични 

објекти) 

Број 

сталних 

лежајева 

Укупно 5* 4* 3* 2* и 1* 

Структура у % 

1989. 861.216 15 3 19 74 5 35 19 32 

2001. 682.721 14 3 2 45 49 28 17 42 

2005. 784.600 13 5 9 54 32 26 13 48 

2011. 852.433 13 9 32 44 15 25 13 19 

Извор: https://www.dzs.hr/ 

Из приложене табеле може се закључити да се укупан број сталних лежајева од 

1989. године до 2005. године смањивао, након чега је дошло до постепеног поовећања и 

2011. године износио 852.433 лежајева. У структури хотелског смештаја исте године 

доминирали су хотели средње (3*) категорије у којима је 44% свих сталних хотелских 

лежајева, затим хотели више категорије (4* и 5*) са уделом од 41%, а преосталих 15% 

лежајева било је у хотелима ниже (2*) категорије. Хотели са пет звездица просечно 

располажу са 177 соба, хотели са четири звездице са 109 соба, а хотели са три и мање 

звездица са око 80 соба. 

„Највиши степен искоришћености смештајних капацитета током 2011. године 

остварен је у хотелима са четири звездице (43,8%). Следе хотели са пет звездица (39,9%), 

затим хотели са три звездице (38,5%) и хотели са две звездице (29,5%). У периоду од 

2001. до 2011. године, коришћење свих категорија хотела је смањено, са изузетком 

хотела са пет звездица. Највећи пад употребе заблежен је у хотелима са четири звездице, 

                                                           

38 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 

https://www.dzs.hr/
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гдје је, са повећањем капацитета за скоро 16 пута, искоришћеност смањена са 50,7% у 

2001. на 43,8% у 2011.“39 

 „С обзиром на врсту смештајних објеката, у 2012. години је највећи број ноћења 

забележен у колективним смештајним капацитетима (65%), а остатак у приватним 

смештајним објектима. Већина туристичких ноћења у колективним смештајним 

објектима остварена је у хотелима, вилама и апартманима (40,32%), камповима (39,77%) 

и туристичким насељима (6,7%), и скоро сва ноћења у приватним смештајним објектима 

остварена су у собама, апартманима, кућама за одмор и студио (око 99%).“40 

Графикон 4 – Регионална структура смештајних капацитета (стални лежајеви), 

у % за период од 2001. до 2011. године 

 

Извор: https://www.dzs.hr/ 

Регионална структура смештајних капацитета Хрватској је следећа: Северни 

Јадран располаже са највећим уделом у смештајном капацитету (52%), затим следи 

Јужни Јадран са 45% хрватског смештајног капацитета, док Континентална Хрватска 

располаже са најмањим уделом у смештајном капацитету Републике Хрватске. 

 

 

 

 

                                                           

39 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
40 ИРМО (2014): Развој господарских дјелатности у простору, Загреб 

https://www.dzs.hr/
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Табела 6 – Смештајни капацитети по врстама објеката (2017 и 2018. године) 

Извор: Министарство туризма Републике Хрватске (2018): Туризам у бројкама 2017., 2018., Загреб 

 

Може се закључити да је дошло до повећања укупних смештајних капацитета 

2018. године у односу на 2017. годину, као и разлике у броју капацитета према врсти 

објеката. За разлику од 2017. године када је број кревета износио 132.576, током 2018. 

године дошло је до смањења броја кревета у овој врсти објеката. Слична ситуација 

забележена је и код туристичких апартмана, туристичких насеља, кампова и бања. Док 

је повећан број кревета забележен код туристичких апартмана, приватних соба, 

одмаралишта, хостела, осталих некатегоризованих објеката.  

  

 
БРОЈ КРЕВЕТА ИНДЕКС 

2018/17. 

СТРУКТУРА (у %) 

2017. 2018. 2017. 2018. 

Хотели и 

апартхотели 
132.576 130.026 98,1 11,0 10,3 

Туристичка 

насеља 
26.284 26.032 99,0 2,2 2,1 

Туристички 

апартмани 
11.854 11.503 97,0 1,0 0,9 

Кампови и 

кампери 
241.819 235.745 97,5 20,0 18,6 

Приватне собе 741.509 800.108 107,9 61,4 63,2 

Бање 2.011 1.796 89,3 0,2 0,1 

Одмаралишта 1.968 1.978 100,5 0,2 0,2 

Хостели 16.398 17.420 106,2 1,4 1,4 

Остало 28.566 40.098 140,4 2,4 3,2 

Некатегоризовани 

објекти 
4.437 1.561 35,2 0,4 0,1 

УКУПНО 1.207.427 1.266.785 104,9 100,00 100,00 
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Табела 7 – Број хотела по категоријама (2017. и 2018. године) 

 
2017. 2018. 2017. у % 2018. у % 

ИНДЕКС 

2018/17 

Хотели 

укупно 
700 731 100 100 104,4 

***** 39 41 6 6 105,1 

**** 290 314 41 43 108,3 

*** 306 320 44 44 104,6 

** 65 56 9 8 86,2 

Извор: Министарство туризма Републике Хрватске (2018): Туризам у бројкама 2017, 2018, 

Загреб 

Из приложене табеле 7 може се видети да је у периоду од годину дана  (од 2017. 

до 2018. године) изграђено 31 нових хотела. Током 2018. године доминирали су хотели 

средње (3*) категорије – укупно 320. Слична ситуација забележена је и 2011. године. 

„Поред смештајних капацитета, Хрватска се може похвалити и богатом 

специфичном смештајном понудом са 98 лука наутичког туризма. Од тог броја, 50 се 

односе на марине са везивима на копну и 37 лука категорисаних као сидришта, 

привезишта и неразврстане луке наутичког туризма.  У лукама наутичког туризма крајем 

2011. године било је укупно 17.059 везова у море и 5.231 места за смештај пловина на 

копну. Број лука у последњих десет година повећан је за скоро 50%, а марина за 20%.“41 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41 https://www.dzs.hr/ 

https://www.dzs.hr/
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1.5.2. Анализа емитивних и рецептивних тржишта са аспекта Хрватске   

 

На следећем графикону приказана је структура страних туриста у Хрватској са 

аспекта емитивног тржишта, односно структура туриста са аспекта државе из које долазе. 

Графикон 12 – Структура страних туриста који су посетили Хрватску 2019. године 

 

Највише долазака страних туриста у 2019. години у Хрватској остварили су 

туристи из Немачке (2.9 милиона долазака) – 17% од укупно забележених долазака, 

затим следе туристи из Словеније (9%) и Аустрије (9%), туристи из Италије (6%), 

Пољске и туристи из остатак света. 

Немачка, 17%

Словенија, 9%

Аустрија, 9%

Италија, 7%

Пољска, 6%

Остатак света, 
52%
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Графикон 13 – Туристичке дестинације које су посетили Хрвати 2019. године 

 

Хрватски туристи према подацима Светског савета за путовања и туризам 2019. 

године највише су путовали у Француску (27%), затим у Италију (11%), Словенију (9%), 

Аустрију (6%) и Немачку (5%). 

 

1.5.3. Изворни и изведени елементи туристичке понуде Хрватске 

 

„Основни елементи туристичких дестинација се често деле у две основне групе 

које се називају изворним и изведеним елементима понуде или примарним и 

секундарним елементима туристичких дестинација. У суштини реч је о разликовању 

између елемената који представљају опште претпоставке за развој једне туристичке 

дестинације (изворни елементи или примарни елементи понуде дестинације) и елемената 

који дају специфични туристички садржај дестинације (изведени елементи или 

секиндарни елементи понуде дестинације). У изворне елементе спадају тзв. производни 

елементи (географски положај, клима, вегетација и сл.), чиниоци људског понашања и 

егзистенције (језик, менталитет, гостољубивост, култура, фолклор и сл.) и општа 

инфраструктура (саобраћајни положај и повезаност, структура насеља, комунална 

опремљеност), док у изведене елементе спада туристичка опремљеност дестинације 

(туристички капацитети и посебни инфраструктурни садржаји за потребе туризма, 

Француска, 27%

Италија, 11%

Словенија, 9%
Аустрија, 6%

Немачка, 5%

Остатак света, 
42%
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огранизационе активности, информисање, снабдевање, забавни и рекреативни садржаји 

и сл.).“42 

1.5.3.1. Изворни елементи туристичке понуде 

  

На почетку рада истакнута су два изворна елемента туристичке понуде Хрватске: 

географски положај и клима. Поред њих, у Хрватској од изворних елемената треба 

истаћи и Јадранско море, разуђене обале, велики број отока, бројне очуване природне 

плаже, разноврсност флоре и фауне, заштићена природна подручја, велики број река и 

језера, планине, крашка поља, и др. Једно речју, Хрватска је земља богата природним 

лепотама. 

 

1.5.3.1.1. Јадранско море 

 

Јадранско море је изузетна природна појава и важна основа развоја Хрватске. То 

је плитко, полузатворено море, од велике важности за Хрватску. „Данас је источна обала 

Јадрана једно од најатрактивнијих обалних подручја у Европи. Површина Јадранског 

мора је 138 595 km2, дужина око 700, а просечна ширина 380 km. Обална се линија 

протеже на чак 7911 km, од чега је највећи део управо у Хрватској (5835 km, односно око 

74 % укупне обале Јадрана). Познато је да је Јадранско море слано. Сланост у 

површинском слоју просечно износи 38,30 ‰, а нешто је мања на северу.“43 „Јадранско 

море спада у ред топлих мора Европе. Вода је најтоплија у августу. Висока летња 

температура се одржава све до јесени, што повољно утиче на продужавање купалишне и 

туристичке сезоне.“44 Лети, на радост купача, температура површине мора досегне и 

више од 25 °C , док се зими охлади и до једва 7°C. Боја Јадрана је модра, вода је кристална 

чиста, а обале неодољиве. Хрватска је позната по својој поморској традицији, коју дугује 

Јадранском мору. 

 

 

                                                           

42Попеску, Ј. (2011): Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 34. 
43 http://prirodahrvatske.com/jadran/ 
44 Павловић, А. М. (1994): Географија Југославије I, Савремена администрација, Београд 

http://prirodahrvatske.com/jadran/
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Слика 3 – Обала Хрватске 

 

Извор: https://www.olympic.rs/letovanje/hrvatsko-primorje-promotivne-cene 

 

 

1.5.3.1.2. Реке 

 

Реке у Хрватској припадају црноморском и јадранском сливу. Око 62% припада 

црноморском, а 38% припада јадранском сливу. Граница између та два слива чини 

вододелница, која иде врховима динарских планина. Међу важнијим су: Дунав (188 km), 

Сава (562 km), Драва (508 km), Мура (53 km), Купа (296 km),  Неретва (20 km), Уна (120 

km), Босут (151 km), Корана (131 km), Бедња (133 km). 

1.5.3.1.3. Језера 

 

Хрватска је земља богата језерима. „Више има вештачких језера него природних. 

Од природних највећа су Вранско (30 km2) у Далмацији, Проклањско (11,2 km2) на Крки 

и Врана језеро у Вранском крашком пољу на Цресу. На Корани је међу биграним 

баријерама настала Плитвичка језера, од којих је највеће Козјак (0,83 km2). Од вештачких 

акумулација, истиче се Перућко језеро (13 km2) на Цетини, у Горском Котару су 

Омладинско и Бајерско, Крушћичко у Лици, Дубровско на Драви.“45 

                                                           

45 Пејчић, Ј., (2014):  Регионално географски приказ Хрватске, дипломски рад, Природно математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш. 

https://www.olympic.rs/letovanje/hrvatsko-primorje-promotivne-cene
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Плитвичка језера налазе се између Мале Капеле на западу и северозападу, Личке 

Пљешивице на југоистоку, Личког средогорја с пољима у кршу на југу и Кордунске 

кршке заравни на североистоку. Представљају низ од 16 језера који се генерално пружа 

од југа према северу интегрални су дeo долине реке Коране. Језера се деле на Горња и 

Доња језера. Горња језера су: Прошћанско језеро, Цигиновац, Округљак, Батиновац, 

Велико језеро, Мало језеро, Вир, Галовац, Милино језеро, Градинско језеро, Велики 

Бургет и Козјак. Доња језера су: Милановац, Гавановац, Калуђеровац и Новаковића Брод. 

Најјужније Прошћанско језеро уједно је и највише (636 m) и најсеверније језеро, 

Новаковића брод најниже (503 m) у низу Плитвичких језера. Националним парком 

Плитвичка језера су проглашена 8. априла 1949. године и то на површини од 192 km2. Од 

1979. године НП Плитвичка језера се налазе на Листи светске културне и природне 

баштине УНЕСКО-а. Тиме је потврђена јединственост и светско значење овог феномена. 

Године 1997. подручје Националног парка је проширено те се сада простире на 

површини од 295 km2. Због своје значајности Плитвичка језера су била предмет 

истраживања бројних истраживача. 

1.5.3.1.4. Термоминерални извори 

 

Хрватска је позната и по бањама. Пседује своје термалне центре у којима се нуде 

програми за релаксацију, рехабилитацију, лепоту, антистрес програми и сл. Сви 

програми су базирани на употреби минералне, односно термалне воде која својим 

састојцима погодује људском физичком и психичком здрављу. „Већина бања у Хрватској 

се налази на северу земље, у Загорју и подручју Паноније. У хрватском загорју познати 

термални центри су у Вараждинским, Стубичким, Крапинским и Тухељским термама, 

док су у Славонији најпознатије Дарувар, Липик, Топуско, Валпово-Бизовачке бање. Од 

терми у приморском делу Хрватске, најпознатије су Истарске терме. Остали центри у 

приобалном делу Хрватске имају лековити карактер. Најпознатији су у Умагу, Опатији, 

Цриквеници и Хвару.“46 

1.5.3.1.5. Планине 

 

Хрватска није земља високих планина, али се значајан део земље налази у горском 

пољу. Планинска и горска подручја се дела на панонски и кршки део. Планинске 

                                                           

46 https://travelboutique.rs/ 

https://travelboutique.rs/
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представљају део старог европског копна, док други чине Динариди. У кршком делу – 

Динариди истичу се планина Клек, Горски котар, Учка и Ћићарија, Велебит, Биоково, 

Далматинске планине и Кварнерска узвишења. Панонске горе нису ни високе ни 

кршевите планине као кршке планине. Најнижа је Биогора (309 m н.в.), а највиша 

Иваншчица (1061 m н.в.). 

1.5.3.1.6. Крашка поља 

 

Крашка поља су једна од најзначајнијих природних феномена крша. „Поља су 

често дугачка и неколико десетина километара. Највећа поља у кршу Хрватске су Гацко, 

Личко, Kрбавско, Kнинско, Kосово, Петрово, Имотско, Сињско, Вргорачко … Често се 

усред поља попут малих оточића уздижу усамљена узвишења – хумови, заостали 

неотопљени делови кршког рељефа.“47 У крашким пољима је честа појава понорница. 

Најпознатије понорнице су Лика, Гацка, Добра, Личка Јасеница, Загорска Мрежница, 

Дретуља, Пазинчица, Локварка, Личанка, Ричица, Врњика... 

 

1.5.3.1.7. Заштићена подручја 

 

„У Републици Хрватској укупно је заштићено 409 подручја у различитим 

категоријама. Заштићена подручја данас обухватају 8,61% укупне површине Републике 

Хрватске, односно 13,32% копнене територије и 1,95% територије мора. Највећи део 

заштићене површине су паркови природе (4,90% укупне државне територије).“ 48 

Националним паровима проглашени су: Пакленица, Корнати, Бријуни, Мљет, Сјеверни 

Велебит, Плитвичка језера, Крка и Рисњак. 

 

1.5.3.2. Изведени елементи туристичке понуде 

1.5.3.2.1. Културно-историјски споменици 

 

„Богатство Хрватске културно-историјске баштине такође чини велику снагу 

ресурсно-атракцијске основе Хрватске. О томе сведочи велик број културних добара под 

                                                           

47 http://prirodahrvatske.com/krska-polja/ 
48 http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-rh 

http://prirodahrvatske.com/krska-polja/
http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja/zasticena-podrucja-u-rh
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заштитом UNESCO-а, као што су историјско језгра Дубровника, Диоклецијанова палата 

у Сплиту, Шибенска катедрала, историјска језгра града Трогира, Еуфразијева базилика у 

Поречу и Староградско поље, али и бројна друга вредна културна добра као што су 

Пулски амфитеатар, историјска језгра града Хвара, стонске зидине и већи број 

појединачних грађевинских објеката у добро очуваним историјским целинама Загреба и 

бројних других хрватских градова/места. Посебно ваља нагласити да Хрватска у својој 

богатој културно-историјској баштини располаже с више од хиљаду двораца, курија и 

утврда, што је огромни потенцијал за будући туристички развој, посебно континенталног 

дела земље. Уз то, Хрватска има и највише нематеријалне баштине под заштитом 

UNESCO-а у Европи, док је у светским размерима одмах иза Kине и Јапана.“49 

Слика 4 - Дубровник 

 

Извор: https://odmorplus.com/izlet-u-dubrovnik-biser-jadrana-i-10-znamenitosti-koje-treba-obici/ 

У Дубровнику се налази чувени Страдун, омиљено окупљалиште локалног 

становништва и туриста, односно најпознатија дубровачка улица, дуга 300 метара и 

поплочана мрамором, затим дубровачка катедрала и ризница у барокном стилу, градска 

капија, ректорова палата и музеј културне историје и др.  

У Задру се истиче Форум, Кнежева палата, Народни трг, стара лука Фоша. Задар 

спада у 13 најстарија града Европе и један је од најсадржанијих градова на Хрватском 

приморју. 

У главном граду Хрватске, Загребу, од културно-историјских споменика истиче 

се Загребачка катедрала, црква св. Марка, кула Лотршчак, Каменита врата, затим музеј 

                                                           

49 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 

https://odmorplus.com/izlet-u-dubrovnik-biser-jadrana-i-10-znamenitosti-koje-treba-obici/
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Мимара, необични музеј прекинутих веза и др. У другим деловима Хрватске истичу се 

дворац Тракошћан у Хрватском загорју, један од најпосећенијих двораца у Хрватској, 

затим тврђава у Славонији - Ружица град, замак Велики Табор, музеј Крапинских 

неандерталаца, манастир Висовац смештена на малом острву усред језера, унутар НП 

Крка, Пулска арена – један од највећих сачуваних римских амфитеатара у свету и други 

споменици културе.  

1.5.3.2.2. Манифестације 

 

Хрватска је земља у којој се одржава велики број спортских такмичења и 

манифестација. Од фестивала треба издвојити Пулски филмски фестивал, који је 

најстарији филмски фестивал у Хрватској и један од најстаријих у Европи, чији је 

заштитни знак пулса Арена, затим први и највећи средњевековни летњи фестивал 

РАБСКА ФЈЕРА, Мотовун филм фестивал у Истри, фестивал витешких игара – Корчула, 

Међународни оргуљашки фестивал „Ars organi sisciae“и други. Од спортских 

манифестација истичу се „Plava laguna Croatia Open Umag“ – тениски турнир, Хварски 

полумаратон, Утакмица Делмата и Римљана, Традиционалне магареће трке у Трибуњу и 

др. Од културних манифестација треба издвојити: Међународна смотра фолклора у 

Загребу, Сплитско лето, Бродско коло у Славонском броду итд. Када су у питању 

гастрономске манифестације: Штруклијада у Кумровецу, Шоколијада у Нину и друге. 

Од осталих манифестација треба споменути Дан дупина у Велом Лушињу, РетрОпатија, 

„Croatia Boat Show“ у Сплиту… 

 

1.5.3.2.3. Врсте туризма 

 

У Хрватској су развијене следеће врсте туризма: приморски, наутички, пословни, 

културни, здравствени туризам (wellness туризам, лечилишни и медицински), рурални и 

планински, гастрономски, екотуризам, пустоловни и спортски туризам и циклотуризам. 

„Приморски туризам – Удео приморског туризма у укупном хрватском 

туристичком производу већ годинама не пада испод 85% физичког волумена с нешто 

мањим уделом у приходима (75 до 80%), с обзиром на његову просечно нижу ренту 

узроковану великим капацитетима приватног смештаја у кућама. Поред заостајања у 

развоју инфраструктуре за остале производе и других интерних фактора, на ово је 
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свакако утицала и даље стабилна тражња на глобалном тржишту и стање у 

конкурентском кругу медитеранских земаља (Шпанија, Француска, Италија, Грчка и 

Турска). У таквим оклоностима Хрватска у протеклих десетак година бележи све боље 

пословне резултате.“50 

Наутички туризам (yachting/cruising) данас у свету бележи континуирано високе 

стопе раста. Хрватска због свог геопрометног положаја и с једном од најразуђенијих 

обала на свету, угодне климе и погодних ветрова, већ данас је једна од пожељнијих 

наутичких дестинација. О томе сведоче стално растући резултати пословања у 

наутичком туризму, али и континуирано попуњавање дела пратећег ланца вредности. 

Cruising туризам у последњих десетак година бележи повећан број долазака мегакрузера, 

али и растућу тражњу за крстарењем на малим домаћим крузерима. 

„Пословни туризам. Истраживања међу хотелијерима показују да пословни гости 

чине стабилних 10% до 15% удела свих хотелских гостију. Главна баријера расту 

производа је недостатак конгресне инфраструктуре (конгресни центри) и још увек 

неконкурентан састав управљања и комерцијализације производа. Уклањањем ових 

недостатака могао би се особито на регионалном тржишту и изабраним нишним 

тржиштима наћи већи простор за квалитетнији развојни искорак.“51 

Kултурни туризам. У Хрватској је у последњих десетак година много учињено на 

развоју ове врсте туризма, понајвише захваљујући доношењу државне стратегије развоја 

културног туризма. Релевантни производи културног туризма за Хрватску укључују 

градски туризам, туризам баштине, туризам догађања, креативни туризам и верски 

туризам. 

„Здравствени туризам расте по стопи између 15% и 20% годишње. Због близине 

великим тржиштима, природне лепоте и повољне климе, сигурности земље, дуге 

традиције, конкурентних цена и добре репутације здравствених услуга, Хрватска има 

компаративне предности за развој здравственог туризма. Производи здравственог 

туризма данас посебно релевантни за Хрватску укључују wellness туризам, лечилишни 

туризам и медицински туризам.“52 

                                                           

50 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
51 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
52 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
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„Рурални и планински туризам – учествују у укупним међународним путовањима 

с уделом од око 3%, уз годишњи раст од око 6%.“53 

Гастрономски туризам. Иако релативно мали број међународних туриста путује 

искључиво због гастрономских искустава, раст ове врсте туризма условљен је 

потражњом од стране домаће популације. „Расположива истраживања показују да око 

160.000 грађана Хрватске посећује винске руте, при чему 61% купује локална вина, а 

63% локалне прехрамбене производе. Надаље, 53% туриста наручује локална вина у 

ресторанима. Иако су се гастрономија и енологија као туристички производ највише 

развили на подручју Истре, а потом у Далмацији и Славонији, саставан приступ развоју 

гастро-енолошке туристичке понуде још је недовољно валоризиран иако је већ дуги низ 

година саставни део туристичке промоције земље.“54 

„Екотуризам - процењује се да је око 3% међународних одморишних путовања 

мотивисано екотуризмом, а подржан растућом еколошком свести купаца, производ 

показује снажан раст, између 10% - 20% годишње. Успркос расположивости, 

атрактивности и очуваности природних ресурса, екотуризам у Хрватској још је увек 

изразито слабо развијен. Посебно брине чињеница да је екотуризам запостављен чак и у 

већини заштићених природних локалитета.“55 

Пустоловни и спортски туризам укључује роњење, кајакинг и кануинг, рафтинг, 

адреналинске спортове, лов, риболов и зимске спортове, као и спортске припреме. 

Међутим, Хрватска још увек недовољно користи своје компаративне предности за развој 

ове скупине производа.  

Циклотуризам. Иако је Хрватска релативно добро премрежена локалним и 

жупанијским бициклистичким стазама, од којих су неке део међународних 

бициклистичких рута, производ још увијек није адекватно валоризиран ни 

комерцијализиран. 

 

 

                                                           

53 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
54 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
55 Стратегија развоја туризма Републике Хрватске до 2020. године 
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1.6. Карактеристике развоја индустрије 

 

Крајем  XIX века па све до Другог Светског рата у Хрватској се развија производно 

занатство, али не долази до праве индустријализације која је увелико била заступљена у 

Европи. У индустријском друштву тешко је развити се без развоја индустрије, који је 

Хрватској значајно недостајао све до 1950-тих година. Период у коме је забележен 

значајан развој индустрије у Хрватској био је период од педесетих година до 

седамдесетих година прошлог века, што је био кратак период достизања већ тада 

развијене Европске земље.  

У Хрватској је од 1990. године дошло не само до смањења релативног удела 

индустрије у БДП-у већ и до апсолутног пада индустријске производње и пада броја 

запослених у индустрији. Према укупном приходу у индустријској производњи 

најзначајнија је прерађивачка индустрија, затим дуванска индустрија, хемијска и нафтна 

индустрија.  

„Током 1997. године индустрија је највише била концентрисана на прерађивачку 

индустрију која је тада имала 30% удела у БДП-у, 21% запослености и 91% у извозу. Као 

главне развојне мере према Стратегији просторног уређења Републике Хрватске је 

идентификовала набавку нове савремене технологије, увођење ефикасне организације, 

приватизације и привлачење страних инвеститора. Предвиђено је и реструктурирање, 

односно смањење важности основне тешке индустрије која захтева пуно електричне 

енергије и неквалификоване радне снаге, загађује животну средину и развој оних 

индустрија које користе положај, природне ресурсе, капитал, традицију и знање.“56 

Међутим глобалне промене довеле су до пораст броја становника, нове 

технологије, повећане бриге о животној средини, пораст тражње за обновљивим 

изворима енергије, развој „паметних градова“ и инфраструктуре, урбанизације, и слично 

непосредно су утицали и на развој индустрије поред рата, транзиције и светске кризе. 

„Током транзиције и кризе (1990.-2012. године) дошло је до пада запослености (са 

567.000 у 1990. години на 207.000 у 2012. години),, као и удела БДП-а (са 38% на 15%) у 

прерађивачкој индустрији. Од почетка кризе долази до смањења обима индустријске 

                                                           

56 Министраство просторног уређења, градитељства и становања (1997): Стратегија просторног уређења 

Републике Хрватске, Завод за просторно планирање, Загреб 
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производње као и броја запослених, док продуктивност рада, збоог већег смањења броја 

запослених у односу на обим производње расте.“57 

„У 2011. години удео индустрије у БДП-у износио је 27,4%, а укупна вредност 

продаје индустријских производа износила је 129,8 млрд. куна. У извозу су 

најзаступљеније биле следеће гране индустрије: прераде нафтних производа (11,8%), 

моторна возила (11,2%), хемијски производи (8,3%), прехрамбени производи (8,1%), 

електрична опрема (7,8%), стројеви (6,3%), готови метални производи (6,1%), 

фармацеутски производи (4,8%), одећа (2,9%), дрво и дрвне прерађевине (3,4%).“58 

Влада Републике Хрватске је 2014. године усвојила „Индустријску стратегију за 

период од 2014. до 2020. године као јединствен национални стратешки оквир за 

индустријски развој.  

Графикон 5 – Индекс обима индустријске производње Републике Хрватске за 

период мај 2014. – мај 2019. године 

 

Извор: Одрживи завод за статистику Републике Хрватске (2019.): Industrial production volume 

index and indices of stocks, persons employed and labour productivity in industry 

На графикону 5 приказани су изворни индекс, сезонски календарски индекс и 

календарски прилагођен индекс у Републици Хрватској у периоду од маја 2014. до маја 

2019. године, где је као базна узета 2015. година. Укупна сезонски и календарско 

прилагођена индустријска производња у Републици Хрватској у мају 2019. у односу на 

април 2019. смањена је за 1,7%. У мају 2019. године, у односу на мај 2018. године, 

                                                           

57 ИРМО (2014): Развој господарских дјелатности у простору, Загреб 
58 https://www.enciklopedija.hr/  

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=27357
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индустријска производња у Републици Хрватској, прилагођена календарским 

терминима, забележила је раст од 0,2%. 

Анализирајући податке који се односе на развој индустрије у Републици 

Хрватској, може се закључити да њено кретање није на задовољавајућем нивоу, где 

простора за напредак има. До напретка и континуираног индустријског развоја може се 

доћи уз праве и дугорочне мере које у наредном периоду треба предузети.  

 

1.7. Карактеристике развоја пољопривреде 

 

 Пољопривреда је једна од привредних делатности од националног значаја и 

велики потенцијал развоја Републике Хрватске. Значајно доприноси производњи, 

преради, трговини и запошљавању. Основни потенцијали развоја пољопривреде на 

територији Републике Хрватске су различити типови климе, рељеф, земљиште, који 

омогућују производњу широког асортимана пољопривредних производа од ратарских, 

индустријских усева, до винограда и медитеранског воћа и поврћа. „Од земљишта, у 

приморској Хрватској заступљене су црвеница на кречњаку, нарочито у Истри, а на 

флишу испрана смеђа земљишта. У планинском делу преовлађују камењари, рендзине и 

мрка земљишта, а појављује се и реликтна црвеница и планинска црница. У Низиској 

Хрватској најплоднија су земљишта на лесу у Срему и Барањи - црница, док у осталим 

деловима равничарске Хрватске преовлађују смеђа земљишта на лесу и псеудоглеј, на 

влажнијим теренима - глеј и флувијална земљишта. На брдима низијске Хрватске налазе 

се испране црнице.“59  Посебна предност је у томе што одређена подручја Хрватске 

располажу са незагађеним земљиштем, те постоје могућности производње еколошки 

чистих пољопривредних производа (планински део Хрватске). 

Према својим просторним карактеристикама подручје Републике Хрватске може 

се поделити на три пољопривредне регије: панонска, планинска и приморско-

медитеранска регија.  Постоје велике разлике у квалитету земљишта између ових крајева, 

а најплоднија су она у источној Славонији (црница, смеђа земљишта и испирана 

земљишта). „Према педолошким карактеристикама, Република Хрватска једна је од 

                                                           

59 Пејчић, Ј., (2014):  Регионално географски приказ Хрватске, дипломски рад, Природно математички 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 



 

41 
 

земаља с значајним, али не особито значајним квалитетним фонд обрадиве земље. У 

поређењу са другим европским земљама, Република Хрватска има значајне површине 

незагађеног земљишта и велике површине пашњака као предуслов за развој 

сточарства.“60 

„У периоду од 1975. до 1991. године десиле су се значајне промене у коришћењу 

пољопривредних земљишта. Заправо укупна пољопривредна и обрадива земља, посебно 

обрадиво земљиште и вртови, воћњаци и ливаде непрестано су се смањивали, а 

површина под виноградима и нешто више под пашњацима лагано се повећавала. Ово је 

знатно веће смањење пољопривредних површина (167.000 ha), ако се посматра у периоду 

oд 1965-1990. године, где је просечно износило око 6.700 ha годишње.“61 

Кључни ограничавајући фактори развоја пољопривреде до приступања Хрватске 

Европској Унији (2013. године) били су: спорост решавања имовинско-правних односа 

у власништву над пољопривредним земљиштем, уситњеност и раштрканост 

пљопривредних парцела, депопулација руралних подручја, неадекватна образована 

структура пољопривредног становништва, нарочито у погледу производње органских 

производа и развоја органске пољопривреде, недостатак радне снаге у пољопривреди, 

недостатак финансијске помоћи и подршке пољопривредним произвођачима, недовољна 

организација пољопривредних произвођача у задруге, удружења и кластере. Ови 

ограничавајући фактори су и данас изражени али у мањој мери. 

 „Према подацима из 2017. године Хрватска има 2.955 милиона хектара 

пољопривредних површина, обрадивих 2.149 милиона хектара, од којих се обрађује 1,5 

милиона хектара. Удео хрватске пољопривреде у купном БДП-у током 2017. године 

износио је 3%. Исте године на територији Републике Хрватске регистрована су преко 

165.000 пољопривредна газдинства, са малим парцелама, просек 5,7 хектара по 

газдинству, што још увек није довољно за конкретну пољопривредну производњу.“62 

 „Вредност пољопривреде и након уласка Хрватске у Европску Унију бележи 

смањење у БДП-у и БДВ-у. У периоду од 2005-2017. године износила је 1.285 милиона 

евра, а у периоду чланства се смањила за 28,9% и износила 912 милиона евра. Удео 

                                                           

60 ИРМО (2014): Развој господарских дјелатности у простору, Загреб 
61 Министраство просторног уређења, градитељства и становања (1997): Стратегија просторног уређења 

Републике Хрватске, Завод за просторно планирање, Загреб 
62 https://www.agroklub.rs/ 
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пољопривреде Републике Хрватске у БДВ-у у претприсутном периоду је износио 3,5%, 

у БДП-у 3%, а након уласка у ЕУ удео у БДВ-у се смањио на 2,3%, у у БДП-у на 1,9%.“63 

„У структури укупне пољопривредне производње доминира биљна производња 

(жита, индустријско биље, крмно биље, поврће, воће и грожђе) са око 65%, у односу на 

сточарску (око 35%).“64 „Према категоријама коришћења пољопривредних површина у 

2018. години највише је било под ораницама и вртовима - 54,1%, затим ливадама и 

пашњацима - 40,9%, воћњацима 2,2%, виноградима 1,4% и повртњацима 0,1%.“65 

Табела 8 – Пољопривредна производња Републике Хрватске за период од 2014. 

до 2018. године 

Извор: https://www.dzs.hr/ 

 Анализом података у табели 8 може се закључити на повећање индекса 

производње, односно нето пољопривредне производње, без производа који се 

употребљавају за сточну храну, за период од 2014.-2018. године. Такође, приметно је и 

повећање производње пшенице и кукуруза, али и смањење гајења говеда, свиња, оваца, 

за разлику од пернатих животиња, која бележи пораст у изгоју од 10.317 (2014. године) 

до 11.413 (2018. године). Закључујемо да се укупна пољопривредна производња 

Републике Хрватске повећала након њеног улсака у ЕУ. 

 

                                                           

63Гргић, И., Крзнар, С., Братић, В. (2019): Пољопривредна производња Републике Хрватске прије и након 

приступања ЕУ, Симпозијум – Актурлни задаци механизације пољопривреде, Агрономски факултет, 

Свеучилиште у Загребу и Институт за јавне финансије, Загреб 
64 https://www.dzs.hr/ 
65  Државни завод за статистику Републике Хрватске (2019): Хрватска у Бројкама 2019., Хрватско 

предсједање Вијећем Европске Уније, Загреб 

Индекс 

пољопривредне 

производње 

Производња Стока и кокошке у хиљадама 

Пшеница Кукуруз 

Говеда Свиње Овце 
Пернате 

животиње 
Укупно у 

хиљадама 

По 

хектару 

Укупно у 

хиљадама 

По 

хектару 

2014. 91,8 649 4,2 2.047 8,1 441 1.156 605 10.317 

2015. 101,1 759 5,4 1.709 6,5 455 1.167 608 10.190 

2016. 112,0 960 5,7 2.154 8,5 444 1.163 619 9.856 

2017. 91,4 682 5,9 1.560 6,3 451 1.121 637 10.399 

2018. 104,1 738 5,4 2.147 9,1 414 1.049 636 11.413 

https://www.dzs.hr/
https://www.dzs.hr/
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Табела 9 – Откуп и продаја пољопривредних производа Републике Хрватске за период 

од 2014. до 2018. године 

        2014.       2015.         2016.        2017.       2018. 

Укупан откуп и продаја 

пољопривредних производа (у 

хиљадама куна) 

7.138.477 6.732.239 7.057.418 7.370.366 7.349.447 

Откуп од породичних 

пољопривредних газдинства (у 

хиљадама куна) 

2.914.672 2.604.400 2.601.429 2.667.258 2.790.881 

Продаја из властите производње (у 

хиљадама куна) 

4.223.805 4.127.839 4.455.989 4.703.108 4.558.567 

Извор: https://www.dzs.hr/ 

На основу табеле 9 видимо да су укупан откуп и продаја пољопривредних 

производа Републике Хрватске у периоду од 2014. до 2018. године варирали. За 

посматрани период, током 2015. године забележени су најмањи откуп и продаја, где 

након 2015. долази до повећања, да би 2018. године Република Хрватска откупила и 

продала укупно 7.349.447 пољопривредних производа, од кога је више било продаје из 

властите производње (4.558.567). 

„Риболов и прерада рибе су традиционално најважније делатности у приобалном 

и острвском делу Хрватске. У Јадранском мору главне рибарске луке су: Ровињ, Задар, 

Сплит, Корчула и Шибеник. Добро је развијено гајење слатководне рибе у рибњацима 

крај Нашица, Дочег Михољца, Славонског Брода, Бјеловара и Гарашнице, а највише се 

узгајају шаран и пастрмка. У морском улову доминира плава риба (сардела и скуша), а 

1/5 отпада на белу рибу. Последњих година се посебно развио узгој туне, која се већином 

пласира на јапанско тржиште.“66  

„Укупан улов и узгој (производња) морске рибе и других морских организама 

2018. године износио је 86.572 t, од чега је улова било 69.791t, а узгоја односно 

производње 16.781 t. Док је укупна производња слатководне рибе у 2018. години 

смањена за 374 t (11,4%) у односу на 2017. годину. А укупни улов и производња 

слатководне конзумне рибе 2018. године износила 2.948 t. Вредност морског риболова у 

2018. години у односу на 2017. годину је порасла за 16,5%, на чији је пораст утицао раст 

вредности морског рибoлова, код којег је забележен пораст продатих количина и веће 

                                                           

66 Натек,  K.., Натек , M. (2005): Државе Света, Младинска књига, Београд 
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цене. За разлику од морског рибарства, вредност слатководног рибарства је пала, на чији 

је пад утицала мала продајна количина иако су цене слатководне рибе порасле.“ 67 

 

1.8. Карактеристике развоја шумарства 

 

„Према подацима Државног завода за статистику Републике Хрватске обрасло 

шумско земљиште је 2018. године обухватало 2.751.842 hа. С обзиром на власничку 

структуру 2.093.049 hа је у државном власништву, а 658.793 hа у приватном. Преовлађују 

листопадне шуме, у односу на четинарске.“68 За индустријску експлоатацију највише 

шума има у Горском Котару (у нижим пределима букове, а у вишим јелове шуме), и 

Славонији (храст лужњак). На Било горе и осталим планинама средње Хрватске 

заступљене су храстове шуме. Дрво се одпрема у Сисак, Карловац, Суњ и Босански Нови. 

Шуме покривају значајан део површине Хрватске. Доследно и одрживо 

управљање шумама и шумским земљиштем, уз стално побољшање стања шума су 

основне одреднице развоја шумског сектора Републике Хрватске. Поред наведеног циља 

на територији Хрватске и даље постоје велике површине деградираних шума, које треба 

обновити како би им се повећала еколошка и економска вредност, затим шумски пожари 

који наносе велике штете шумама и животињама, као и контаминација шумског 

земљишта минама, застарела и недовољна технологија производње и складиштења 

шумске биомасе, где је потребно развити и повећати примену нове технологије, употребу 

машина за економски одрживу екстракцију посебно за недовољно приступачна шумска 

подручја. Тиме би се на одрживи начин повећале расположиве количине шумске 

биомасе, као обновљивог извора енергије уз отварање нових радних места у руралним 

подручјима. У већој мери повезати шумарство са туризмом (ловни туризам и 

гастрономска понуда), који омогућавају и доприносе развоју руралног туризма.  

„Шумарство има значајан утицај на развој руралних подручја, иако његов део у 

националном БДП-у износи свега 1,1%. Одрживо управљање шумама у Републици 

Хрватској има вишегодишњу традицију очувања и побољшања заштите биолошке 

                                                           

67 https://www.dzs.hr/ 
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https://www.dzs.hr/
https://www.dzs.hr/


 

45 
 

разноликости и опште корисних функција шума.“ 69  На основу тога закључујемо да 

потенцијала шума и шумских подручја у циљу укупног привредног развоја Хрватске 

има, само он није у потпуности искоришћен.  

  

                                                           

69 https://www.hrsume.hr/index.php/hr/ 
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2. САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ХРВАТСКОЈ 

 

Интернет и остале савремене технологије, промениле су начин функционисања 

великог броја привредних делатности, међу којима се нашла и туристичка делатност. 

Kоришћење информационих система представља предуслов пословања субјеката у 

туризму, у овом случају на примеру туристичког пословања у Хрватској. 

 

2.1. Основне карактеристике савременог туризма 

 

Почетком XXI века туризам добија нове размере, где долази до све веће 

сегментације туристичког тржишта. У основи савременог туризма, налази се потреба за 

упознавањем нових, специфичних дестинација које нису у потпуности афирмисане на 

туристичком тржишту, где је повећана тражња за специфичним облицима туристичког 

промета (special interest tourism). 

„Савремено туристичко тржиште доживело је велике квалитативне и 

квантитативне промене. Туристичко тржиште се више не посматра као једноставан однос 

непроменљиве понуде и еластичне тражње. Данас тражња представља изузетно 

нестабилну категорија, чије је промене тешко предвидети. Успех туристичких предузећа 

је неизвестан и тесно је повезан са променама на пољу туристичке тражње. Неопходно 

је да се туристичка понуда непрестано прилагођава туристичкој тражњи, на основу 

испитивања жеља и потреба самих туриста. На формирање туристичке тражње утичу две 

групе фактора: екстерни и интерни. Екстерни се односе на утицаје из окружења (радна и 

животна средина). Они представљају објективне факторе који условљавају туристичка 

кретања. Међу најзначајније екстерне факторе убрајају се – количина слободног времена, 

економска снага туриста, демографске промене, политичке промене. Под интерним 

факторима се подразумева психолошки моменат, који постаје све значајнији у 

формирању и задовољавању туристичке тражње.“70 

„Савремени облици туризма представљају облике туристичког промета мањих 

група, усмерених ка упознавању културних и природних карактеристика дестинација, у 

                                                           

70 Стојановић, Ј. (2014): Савремене тенденције у туризму, Синтеза, Географски факултет, Београд, стр. 
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складу са принципима одрживог развоја туризма. Kако ови облици туризма 

подразумевају мање групе туриста, могућа је већа посвећеност индивидуалним жељама 

и доживљајима туриста, што је постало основни предуслов задовољних туриста.“71 Неки 

од селективних облика туризма који се налазе у центру пажње савремених туриста су: 

еко-туризам, наутички туризма, трекинг, фото-сафари, екстремни спортови 

(адреналински туризам), археолошких локалитета итд. 

Еко-туризам представља индивидуални облик туризма или туризам мањих група, 

са наглашеним едукативним карактером. „Због повећане свести о угрожености животне 

средине и значају њеног очивања за данашње и будуће генерације, еко-туризам 

представља сегмент туризма који прогресивно расте. Према дефницији Међународног 

друштва за еко-туризам (из 1991. године), еко-туризам представља „одговорно путовање 

у природна добра и пределе, које доприноси заштити животне средине и обезбеђује 

егзистенцију локалном становништву“72 

„Kао последица појаве нових облика туризма, долази до алокације светског 

туристичког промета. Европа и САД и даље представљају највеће туристичке 

контрактивне зоне, али запажен пораст удела егзотичних дестинација у међународном 

туристичком промету, односно региона Источне Азије и Пацифика. Регион Африке 

бележи раст, али и даље заостаје за туристичким прометом горе поменута три региона. 

Највећу потрошњу у туристичкој делотности и даље остварују САД и западноевропске 

земље, које представљају и економски најразвијенија подручја.“73 

 

2.2. Утицај глобалних трендова на туризам 

 

„Светски туризам доживљава значајне промене током посљедњих година. Такође, 

европско туристичко тржиште под утицајем је глобалних трендова. Промене на 

туристичким тржиштима могу се посматрати двојако и то кроз:  

 промене на тржишту туристичке понуде, 

                                                           

71 Стојановић, Ј. (2014): Савремене тенденције у туризму, Синтеза, Географски факултет, Београд, стр. 
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72 Јовичић, Д. (2008): Увод у туризмологију и туристичку географију,” Тон плус, Београд, стр. 249. 
73 WTO, Tourism vision 2020, Madrid, 2000. 
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 промене на тржишту туристичке тражње.“74 

У протеклих десет година настала је нова конкурентска ситуација на међународном 

туристичком тржишту. Са развојем технике и технологије дошло је до промена у 

структури тржишта и омогућен процес концентрације субјеката понуде. Променама у 

туризму погодује и процес глобализације. Технолошки развитак изазива и 

интерпланетарне активности, где долази до јачања односа између народа и њихових 

држава на целом свету. Комуникација у глобалном оквиру долази до некада 

незамисливог нивоа. Како је конкуренција на туристичком тржишту све јача, понуђачи 

све чешће улазе у хоризонталне и вертикалне интеграције с циљем стварања 

конкурентске предности путем цене и квалитетне туристичке понуде.  

Долази до појаве стандардизације на различитим нивоима односа цена и услуга, што 

је посебно видљиво у хотелијерству. Данас, приликом писања процедура најчешће се 

прате светски трендови и сазнања великих хотелијера и њихових стручних тимова. 

Поред наведеног, искуства добре праксе у хотелијерству на поједином подручју су веома 

важна. С обзиром да се трендови и захтеви тржишта свакодневно мењају, неопходно је 

стандардна правила и процедуре обогаћивати новим материјалима како би током целе 

године његова ажурираност и доступност поспешила сналажење у свакодневним 

турбуленцијама рада у хотелу.  

 „Видљиво је да се туризам значајно променио у протеклом времену, што се очекује 

и у будућности. Наиме, услед промењивих привредних услова, измењеног понашања 

потрошача и нових технологија доћи ће до настанка нових тржишта, а самим тиме ће се 

променити и састав туристичке популације, што ће се огледати у следеће: 

 повећање удела старијих особа у туристичким кретањима, 

 већи нагласак на индивидуалне годишње одморе и на образовни одмор и активну 

рекреацију, 

 растућа свест о потреби очувања околине утицаће на политику планирања и 

туристичку тражњу, 

 природа која представља главни туристички ресурс, све ће више нестајати и биће 

све осетљивија, 
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 захтеваће се еколошки, дугорочни приступ планирања туризма.“75 

„Осим наведених промена, истиче се и улога Интернета и друштвених мрежа 

услед чега долази до снажних промена у туризму, а огледа се у следећем:76 

 подстакнуто је нестајање посредника, 

 настају нови посредници на Интернету, а традиционални посредници морају 

мењати улоге, 

 омогућен је израван приступ крајњим корисницима, односно потрошачима, 

 осигурано је тренутно одашиљање поузданих информација, 

 омогућен је приказ стања пословања у стварном времену, 

 смањени су организацијски и дистрибуцијски трошкови, 

 повећана је практичност и флексибилност.“ 

 

2.3. Примена савремене технологије у туризму 

 

Велике промене у туристичкој делатности донеле су нове технологије заједно са 

интернетом. Промене се односе и на пословање субјеката туристичког сектора и на саме 

туристе. Генерално гледано, данас се не може замислити пословање туристчких 

предузећа без коришћења информационих система. Велики број туриста се одлучује за 

своје дестинације, користећи информације које могу пронаћи на интернету. 

 

2.3.1. Утицај интернета и информационих система на кориснике 

туристичких услуга 

 

Данас, већина људи не може да замисли свој дан без коришћења интернета. Нове 

технологије су у потпуности измениле животе људи широм света.  Савремене 

технологије су у области туристичких услуга олакшале избор дестинација 

потенцијалним туристима. Обзиром да је туризам делатност у којој је туристичка понуда 
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просторно одвојена од туристичке тражње, процес стицања утиска о квалитету услуга 

коришћењем интернета, умногоме је олакшан. 

„На првом месту, носиоцима туристичке тражње омогућено је прикупљање 

информација о туристичким понудама и самим дестинацијама на различите начине. 

Поред традиционалних видова информисања – туристичких водича, каталога, 

разгледница, презентовање понуда на Међународним и Националним сајмовима 

туризма, као ново средство промоције туристчке понуде појавили су се wеb сајтови. 

Готово да није могуће пословање туристичких субјеката без адекватно ажурираних wеb 

сајтова. Свака туристичка дестинација која жели афирмацију на туристичком тржишту, 

мора имати доступне податке у електронском облику, на својој интернет страници. Ови 

подаци се односе на широк спектар информација – информације о позицији дестинације, 

удаљеност од већих центара, аеродрома, валутни режим, инвентаризација и опис 

основних и комплементарних туристичких мотива, традиција и култура локалног 

становништва. Свака од ових информација може бити кључна у избору туристичке 

дестинације. Посебно је битно да су доступне релевантне информације о политичко 

безбедносној ситуацији, што представља основну потребу туриста на путовањима.“77 

Приликом избора дестинације, потенцијални туристи врше комплетно истраживање, 

највећим делом путем интернета. Из тог разлога, неопходно је да све информације 

доступне на интернет страницама буду истините. Интернет форуми имају имају посебан 

значај. На њима, туристи размењују своја мишљења о туристичким местима, пружају 

савете једни другима о атракцијама које треба посетити, о угоститељским објектима и  

услугама на дестинацији и сл. Поред интернет форума, велики значај имају и web сајтови, 

ако и „online“ резервациони системи. Основна намена web сајтова је остављање 

путописа са различитих дестинација, док су „online“ резервациони системи утицали на 

повећање степена индивидуалних путовања и самим тим олакшали процес куповине 

туристичких аранжмана. 

Два најпознатија web сајта за проналажење адекватне хотелске понуде су 

www.tripadvisor.com и  www.booking.com. На овим интернет страницама могу се пронаћи 

све неопходне информације о хотелима у свим регионима широм света, где су сви 

објекти рангирани на основу оцена туриста. Приликом оцењивања у обзир се узимају 
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следеће карактеристике: локација, квалитет смештаја, услуга, добијена вредност за новац 

који је потрошен, хигијена и др., где је такође туристима омогућено да на основу свог 

искуства категоришу тип хотела, односно да ли је погодан за породице или за парове, 

или је намењен пословним људима. 

„На сајту TripAdisor-a могуће је пронаћи и информације о свим осталим 

угоститељским објектима у траженим туристичким местима. Поред хотела, рангирају се 

и ресторани, тако да је могуће пронаћи препоруке за специјалитете које не би требало 

пропустити. Најбоље рангирани хотели и ресторани добијају престижни сертификат о 

рангу на листи TripAdisorа. На уласку у објекте који су носиоци ових признања, увек је 

на видљивом месту истакнут поменути сертифкат. TripAdisor је повезан са wеб сајтом 

www.booking.com, преко кога је могуће проверити расположивост смештајних 

капацитета и извршити “online” резервацију. Ради олакшаног коришћења информација 

са TripAdisor-a, развијена је и мобилна апликација, чији је рад омогућен на свим 

платформама.“78 На оба web сајта, www.tripadvisor.com и  www.booking.com, може се 

наћи претрага за угоститељске објекте у Хрватској, као и све наведене услуге које 

странице пружају. Долази се до закључка да je и Хрватској, туристичкој земљи, интернет 

омогућио лакшу комуникацију туристичке иницијативе и  рецептиве, смањио трошкове 

маркетинга и олакшао проширење туристичког тржишта.  

Поред позитивних страна које су савремене технологије донеле туристима, постоје и 

негативне. Један од главни проблем је што још увек постоји одређен проценат људи који 

је „информатички неписмен“. Поред тога, јавља се и неповерење, јер велики број туриста 

не жели да извши “online” резервацију туристичког путовања, јер нема поверења у 

“online” системе, највише због одсуства личног контакта. 

Један од проблема је и тај што туристичке агенције прибегавају „улепшавању 

стварности“. Једном изгубљено поверење туриста је тешко поново задобити, тако да је 

избор поуздане туристичке агенције данас веома тежак. 
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2.3.2. Утицај интернета и информационих система на пословање 

туристичких субјеката 

 

Основна сврха коришћења савремених технологија у туризму је пре свега 

смањење трошкова пословања, лакша међусобна комуникација носилаца туристичке 

понуде, проширење туристичког тржишта, промоција путем интернета и др. Једном 

речју, интернет и информациони системи олакшали су начин пословања туристичких 

субјеката. 

Данас постоје четири основна Глобална Дистрибутивна Система (Global 

Distribution System – GDS): Amadeus, Galileo International, Sabre и Worldspan. Глобални 

системи представљају интегралне информационе системе, чије је циљ обједињавање 

различитх сегмената половања, како би се олакшао рад туристичких предузећа. 

Kоришћењем ових система, могуће је резервисати све услуге које су потребне за 

релизацију туристичког аранжмана. 

„Интернет презентације туристичких аранжмана омогућава туристима да добију 

информације о туристичкој дестинацији и квалитету услуге која им је понуђена. 

Свакодневно ажурирање садржаја олакшава комуникацију са потрошачима туристичких 

услуга и позитивно утиче на репутацију туристичких агенција. Kако би одговорили на 

променљиве захтеве туристичке тражње и одржале своју конкурентност на туристичком 

тржишту, туристичке агенције настоје да иновирају своју понуду. Web сајтови 

омогућавају истраживање туристичке тражње. Најчешћи начин испитивања тржишта су 

анонимне анкете, које су затвореног типа и не одузимају много времена. Поред wеб 

сајтова, туристичке агенције промовишу своје производе, постављањем банера (реклама) 

на сајтовима прредузећа из других делатности, у циљу привлачења што већег броја 

посетилаца са сајта на коме је поставјен. Банер може имати форму слике или бити „flash 

baner“, са аудио или видео анимацијом, како би био занимљивији и привлачио пажњу 

корисника сајта. Последњих година код нас су популарни сајтови на којима се 

оглашавају туристичке агенције, хотели и ресторани, са понудама туристичких услуга по 

знатно нижим ценама („special offers“, „last minute“). На овај начин олакшана је продаја 

преосталих капацита и омогућена додатна промоција туристичких предузећа.“79 
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„Постоји и низ негативних ефекта на пословне субјекте у туризму од стране 

савремених технолошких достигнућа. Kоришћења интернета и постојања “online” 

резервационих система, који су доступни туристима, негативно се одражава на 

пословање туристичких агенција. Основна улога посредовања између клијената и 

коначног туристичког производа временом престаје да губи значај. Туристима је 

омогућена директна комуникација са крајњим пружаоцима туристичких услуга у 

туристичким дестинацијам. Исте услуге могу добити по нижим ценама, тако да ће 

постојање туристичких агенција у будућности биће непотребно. Из тог разлога се велики 

број предузећа преусмерава на интернет пословање, чиме може делом вратити своју 

посредничку функцију, али без потребе постојања канцеларија у стварном смислу.“80 

Оцене о туристичкој понуди које дају туристи имају велики утицај на 

потенцијалне туристе. Уколико наиђу на неколико лоших оцена одређеног места, не 

постоји начин да њихово мишљење промени радник у туристичкој агенцији. На овај 

начин опада интересовање туриста за одређеним дестинацијама и туритичке агенције су 

приморане да константно иновирају туристичку понуду. 
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3. ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ И МУЛТИПЛИКАТИВНИ ЕФЕКТИ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ХРВАТСКОЈ 

3.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

„Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, тј. на њихову 

територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, тако што она 

стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, 

као и преливањем дохотка из других држава.“81 

Директан допринос туризма БДП-у одржава унутрашњу потрошњу на туризам, 

као и владину појединачну потрошњу – трошење владе на туристичке услуге које су 

директно повезане са посетиоцима. Израчунава се из укупне интерне потрошње, тако 

што се „покрећу” куповине различитих туристичких индустрија. 

Графикон 6 – Директан допринос туризма БДП-у (у милионима хрватске куне) 

 

 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 
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Директан допринос путовања и туризма БДП-у износио је 45,5 милијарди 

хрватских куна у 2019. години. У периоду од 1995. године до 2019. године пад директног 

доприноса туризма БДП-у забележен је од 1996. до 1997. године и од 2009. до 2012. 

године, након чега се његов допринос из године у годину повећава. Ово првенствено 

одражава економску активност коју генеришу привредни субјекти (хотели, туристичке 

агенције, путничке агенције, авио-компаније и друге компаније које пружају услуге 

превоза путника, ресторани и сл.). Просечна вредност директног доприноса туризму 

БДП-у за посматрани двадесетпетогодишњи период је 9,5%, где је највећи директан 

допринос туризма БДП-у забележен 2019. године (45,5 милијарди хрватских куна), а 

најмањи допринос 1995. године (7,8 милијарде хрватских куна). Можемо закључити да 

економски ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак се сваке 

године повећавају, а тиме значајно утичу на укупан приредни развој Хрватске. 

Графикон 7 –Укупан допринос туризма БДП-у (у милионима хрватске куне) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Укупан допринос туризма БДП-у (директни, индиректни и мултипликативни 

ефекти) износио је 99,9 милијарди хрватских куна у 2019. години (10,3% БДП-а), што 

представља највећи укупан допринос свих ефеката у периоду од 1995. до 2019. године и 

повећање за 3,5% у односу на 2,5%  раста БДП-а у привреди. 

 

https://tool.wttc.org/
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3.2. Утицај туризма на платни биланс 

 

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

нека туристичка држава има по основу међународног туристичког промета у одређеном 

периоду времена (најчешће за период од годину дана)“.82 Док платни биланс представља 

систематски преглед свих економских трансакција које резиденти једне земље обаве са 

резидентима других земаља у одређеном временском периоду, најчешће у једној 

години).  

Потрошња страних туриста побољшава трговински биланс земље јер кроз тзв. 

„невидљиви“ извоз пласира се туристички производ (односно производ и услуге) а да 

роба није напустила националну територију. Такође, путовање домаћег становништва у 

иностранство делује на одливање девизних средстава и представља нестимулативно 

ефекат за платни биланс. Управо, овај тзв. „невидљиви“ увоз има ефекте као да су те 

девизе утрошене за увоз робе. Свака држава настоји да у политици развоја има већи извоз 

од увоза, па тако и кад је реч туризму, јер позитивна разлика у туристичком развоју 

омогућава земљи располагање девизним средствима које може употребити за 

побољшање свог платног биланса. 

Графикон 8 - Туристичка потрошња страних туриста у Хрватској 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

                                                           

82 Добре, Р., (2005): Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник 

https://tool.wttc.org/
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Туристичка потрошња страних туриста представља кључну компоненту утицаја 

туризма на привреду. У 2019. години, Хрватска је генерисала 80,2 милијарди хрватских 

куна, од потрошње страних туриста што представља пораст од 4,3% 2019. године. 

 

3.3. Утицај туризма на запосленост 

 

Средстава за рад, предмет рада и „човек“ као произвођач услуга представљају 

неопходне чиниоце процеса репродукције у туризму. Развој туризма у одређеном 

подручју  пружа могућност директног запошљавања како у делатностима туристичке 

привреде, тако и у делатностима које су индиректно укључене у туризам, као што су 

пољопривреда, грађевинарство, индустрија и сл. Туризам је делатност која омогућава 

запошљавање људи разних степени стручности, људе који непосредно пружају услуге 

(собарице, батлери, конобари, рецепционери и сл.), људе који раде у разним техничко-

технолошким процесима (кувари, аниматори, посластичари, аниматори...), креативне 

кадрове који се баве развојном политиком и формирањем модерних туристичких 

производа (високостручни образовни кадрови – економисти, правници, психолози и сл.). 

Туризам спада у делатност са највећим бројем радних места у свету. 

Како је у туризму изражен сезонски карактер туристичке понуде и тражње, јавља 

се потреба запошљавања додатне радне снаге која се укључује у процес репродукције у 

периоду трајања сезоне са циљем да се без застоја сходно повећању тражње у том 

раздобљу пласирају производи и услуге туристима. 

 Поред укључивања великог броја радника у различите делатности туристичке 

привреде, повећања броја запослених у непривредним делатностима и запошљавању 

сезонских радника у периоду туристичке сезоне, допринос туризма огледа се и у 

директном ангажовању приватних домаћинства у туристичким местима, оживљавању 

привредне активности и повећању животног стандарда становништва. 
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Графикон 9 – Директан утицај туризма на запосленост у Хрватској   

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

У следећој табели приказан је број директно запослених у туризму у Хрватској, 

изражен у хиљадама у периоду од 1995. до 2019. године. 

Табела 10 – Број директно запослених у туризму у Хрватској (у хиљадама) 

Година 
Директан допринос 

запослености 

1995. 116.158 

1998. 112.781 

2000. 104.629 

2002. 115.817 

2005. 169.556 

2008. 202.422 

2010. 151.845 

2013. 163.973 

2015. 172.613 

2018. 179.997 

2019. 187.188 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

На основу приложеног графикона 9 и табеле 10 видимо да је у посматраном 

периоду од 1995. до 2019. године највећи броја запослених у туризму у Хрватској 

забележен 2008. године у износу од око 202.422 запослених, док је најмање запослених 

у туризму било 2000. године – 104.629 запослених. Током 2019. године број запослених 

https://tool.wttc.org/
https://tool.wttc.org/
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износио је 187.122 што је за 7.191 запослених више у односу на 2018. годину, где 

закључујемо повећање броја директно запослених у туризму Хрватске. 

„Према подацима Светског савета за туризам и путовања 1 од 4 нових послова у 

последњих пет година били су креирани у туризму. Повећање директног броја 

запослених у туризму у Хрватској бележи повећање за 0,5%.“83 

Графикон 10 – Укупан утицај туризма на запосленост у Хрватској 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

У следећој табели приказан је број укупно запослених у туризму у Хрватској (у 

хиљадама) у периоду од 1995. до 2019. године. 

  

                                                           

83 https://tool.wttc.org/ 

https://tool.wttc.org/
https://tool.wttc.org/
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Табела 11 - Број укупно запослених у туризму у Хрватској (у хиљадама) 

Година Укупан утицај на запосленост 

1995. 184.741 

1998. 270.848 

2000. 223.622 

2002. 242.044 

2005. 361.554 

2008. 408.427 

2010. 307.888 

2013. 331.014 

2015. 349.089 

2018. 367.881 

2019. 383.424 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

На основу приложеног графикона 10 и табеле 11 можемо закључити да је највеће 

учешће укупног доприноса туризма у укупној запослености у периоду од 1995. до 2019. 

године забележено у Хрватској у износу од 408.427 запослених 2008.године. Док је 

највеће процентуално учешће забележено 2017. године – 26,2%. Најмањи допринос у 

укупној запослености за посматрани период забележен је 1995. године – 184.741 

запослених. Након 1995. године Хрватска бележи повећање учешћа доприноса туризма 

запослених у укупној запослености до 2019. године, када је доприноса туризма у укупној 

запослености износио 383.424 запослених – 25,1% у укупној запослености у Хрватској.  

 

3.4. Утицај туризма на инвестициону активност 

 

Инвестирање представља одрицање од потрошње у садашњости, да би се 

оствариле и добиле одређене користи у будућности. Основна карактеристика 

инвестирања је неизвесност. Инвестициона улагања у туризму су улагање у развој путне 

мреже, модернизација разних видова саобраћаја, развој хотелских и др. врста смештајно-

угоститељских капацитета и сл. Као и у осталим услужним делатностима, инвестирање 

у развој туризма окарактерисано је од стране многих инвеститора као високо ризично 

инвестирање.  

https://tool.wttc.org/
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Инвестиције у туризму су веома осетљиве на догађаје у окружењу, као што је 

случај са инвесицијама у туризму Хрватске. У вези са тим, за њихову ефикасност 

потребно је стабилно окружење, повољна кретања и друге претпоставке. Инвестициони 

циклус у хрватском туризму детаљније је почео да се развија током последње фазе 

развоја хрватског туризма. На то је утицао читав низ фактора – јачање глобализације, 

либерализација тржишта капитала и интеграција с Европском унијом. Капитална 

улагања у хрватском туризму посебно се развијају током првих година XXI века, а 

рекордне вредност достиже током 2008. године. На њихов пад у наредним годинама, 

утицала су негативна збивања услед појаве и експанзије светске економске кризе, која су 

трајала све до 2010. године, након чега следи благи опоравак.  

Графикон 11 – Капиталне инвестиције у туризму 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Туризам је у 2019. години привукао капиталне инвестиције од 1,4 милијарди 

долара. У периоду од 1995. до 2019. године највише капиталних инвестиција од 2,4 

милијарде долара забележене су 2006. године, а најмање 1995. године од 0,6 милијарде 

долара. 

Туризам у Хрватској је од посебног значаја. Манифестује се у економским, али и 

социјалним и другим аспектима. О његовом привредном или економском значају сведоче 

конкретни показатељи попут удела БДП-у, извозу и остало. Поред тога, важно је 

истакнути и инвестиције у туризму у укупним инвестицијама у Хрватској. Кретање овог 

удела слично је ономе на примеру кретања њихове вредности. Према томе, они имају 

https://tool.wttc.org/
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тенденцију смањења током глобалне финансијске кризе и опорављају се последњих 

неколико година. Озбиљнији раст овог удела забележен је од 2013. године, односно од 

приступања Хрватске Европској унији. У овом случају потврђује се позитиван учинак 

чланства Хрватске у Европској унији, који се између осталог утицао и на инвестицијске 

циклусе туризма. Овоме треба придодати инвестиције из Европских структурних и 

инвестицијских фондова. 

 Удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама повећао се за 

0,4%, и 2019. године учествовао је са 10,9% у укупним инвестицијама Хрватске. У 

будућности вредности удела капиталних инвестиција у туризму у укупним 

инвестицијама имаће тренд раста, с обзиром на све веће напоре и активности 

заинтересованих  страна да их максимизирају. У последње време све се више инвестиције 

у туризму промовишу путем медија и осталих канала. Свакодневно се извештава о 

разним инвестицијским пројектима, али и планираним инвестицијама у хрватском 

туризму. Циљ је свакако унапредити квалитет туризма и обогатити укупну туристичку 

понуду Хрватске. Иновативност и одрживост путем инвестиција водеће су стратешке 

смернице хрватскох туризма. Посебну улогу у оквиру инвестиција имају иностране 

инвестиције. Улагања се углавном одвијају у популарним приобалним туристичким 

дестинацијама Хрватске, најчешће улагање у смештајне објекте, као што су инвестиције 

хотела и туристичког насеља у ували Ливика на Шолти, инвестиције у луксузном објекту 

– туристичком ресорту у Европи хотелског бренда“Four Seasons” са хотелом од пет 

звездица и 60 луксузних вила на Хвару и многе друге.  
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ЗАКЉУЧАК 

  

Значај туризма се не може прецизно квантификовати управо зато што је повезан 

са скоро свим аспектима друштва. Једна од његових основних основних функција је та 

што директно и индиректно утиче на раст бруто домаћег производа. Са јачањем његовог 

економског аспекта, подстиче се запошљавање, утиче на отварање нових радних места, 

што се одражава на повећање општег животног стандарда становништва. Развој туризма 

подстиче развој целокупне привреде и њених делатности. Туризам доприноси повећању 

БДП по основу преливања из емитивне у рецептивну дестинацију, односно на основу 

потрошње страних туриста.  

На основу анализиране привреде Хрватске може се закључити да је привреда 

наследила бројне проблеме у прошлости, са којима је успела донекле се изборити, тако 

да је данас, опоравак привреде евидентан и њега делимично покреће повећана потрошња 

страних туриста. Анализом података закључујемо да је туризам важан фактор 

привредног развоја, кроз утицај на друштвени производ и национални доходак. Током 

2019. године директан допринос путовања и туризма БДП-у износио је 45,5 милијарди 

хрватских куна. Економски ефекти туризма на друштвени производ и национални 

доходак се из године у годину повећавају, а тиме значајно утичу на укупан привредни 

развој Хрватске. Поред поменутог, директног доприноса БДП-у, значајни су следећи 

индикатори - повећање укупног доприноса туризма БДП-у од 3,5%, пораст потрошње 

страних туриста од 4,3% током 2019. године (80,2 милијарде хрватксих куна), повећање 

броја директно запослених у туризму од 0,5% (187.122 директно запослених у туризму), 

укупни ефекти туризма на запосленост од 384.424 запослених, што чини 25,1% у укупној 

запослености Хрватске.  
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