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УВОД 

 

Крај XX-ог и почетак XXI-ог века без сумње доноси изразито крупне и брзе 

економске промене како у међународном окружењу тако и у оквиру националних привреда. 

Међу њима је посебно изражен повећани значај услужног сектора, пре свега туризма који 

све више постаје културна потреба савременог човека. Наиме, реч је о „индустрији без 

граница“ – привредној делатности која у савременим условима пословања добија све више 

на значају и то упоредо са питањем конкурентности привреде и одрживог развоја. Реална 

позиција једне националне економије на међународном тржишту изражава се на основу 

нивоа њене конкурентности, те се због тога испитивању и унапређивању конкурентности, 

као једном од кључних стратешких задатака сваке земље, поклања значајна пажња. 

 

Економија Црне Горе се, као и остале земље региона, суочава са бројним изазовима 

у погледу подизања нивоа конкурентности и општег благостања. Њен добар геополитички 

положај, богата разноликост природних ресурса и вредности културно-историјске баштине 

позитивно утичу на њену атрактивност. Уз такве предиспозиције и дугорочну стратешки 

вођену политику, Црна Гора као мала земља може постати једна од најразвијенијих и 

најатрактивнијих дестинацијау Европи, а њени грађани с правом могу остварити један од 

највиших животних стандарда у региону на основу унапређења конкурентности туризма.  

 

Будући да туризам у Црној Гори представља једну од најзначајнијих делатности која 

има потенцијале за економски раст и развој, основни циљ рада је сагледати конкурентску 

позицију њених туристичких дестинација те на бази свих расположивих природних и 

антропогених атрактивности, као основних ресурса развоја, али и неопходних елемената 

подршке, дати предлог развоја нових туристичких производа. Имајући у виду 

мултипликативни ефекат који туризам врши на готово све привредне делатности, повећање 

конкурентске позиције туристичких дестинација Црне Горе допринеће остваривању 

привредног раста и развоја Црне Горе. 
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1. ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ЦРНЕ ГОРЕ 

1.1. Географски положај 

 

Црна Гора је смештена на северној Земљиној полулопти, у северном умереном 

светлосно-топлотном појасу, између 41°39' N и 43°32' N северне географске ширине и 18°26' 

Е и 20º21' Е источне географске дужине. Црна Гора се налази у јужној Европи, на 

Балканском полуострву и на обалама Јадранског мора. Због тога, Црна Гора спада у 

јужноевропске, балканске и јадранске (средоземне) земље. Црна Гора се налази на 

југоистоку Балканског полуострва, а граничи се са Босном и Херцеговином, Србијом, 

Албанијом и Хрватском. Морска граница Црне Горе упола је краћа од копнене, а одваја 

територијалне воде Црне Горе од отвореног мора. 

 

Црна Гора има доста повољан географски положај на „вратима Балкана”, између 

Јадранског мора, Србије и континенталних земаља средње Европе. Међутим, у прошлости 

географски положај није био такав. Турска надирања, одсеченост од мора, племенска 

раздробљеност и премештање тежишта светског развоја у западну Европу знатно су 

обезвредили географски положај Црне Горе, тако да је она дуго била на периферији 

европског друштвено-економског развоја.1 

 

Највећу компаративну предност положаја Црне Горе чини њена поморско-

медитеранска позиција која је обележила њене историјске токове и културолошки развој. 

Кроз њен приморски положај, посебно преко лука Бар и Котор, остварује се директна веза 

са другим земљама Медитерана. Оваква позиција даје бројне предности, пре свега за 

развој туризма и поморске привреде.2 

 

  

 

                                                           
1 Тадић M. (2019), Географија, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица 
2 Министарство за економски развој Црне Горе (2008), Просторни план Црне Горе до 2020. године, Подгорица, 

стр. 18 
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 С обзиром на свој положај, Црна Гора је релативно по страни од копненог залеђа 

Балканског полуострва јер се не налази непосредно на главним правцима магистралних 

европских коридора (I-X). Изградњом Јадранске магистрале, а нарочито пруге Бар-

Београд (са краком Подгорица-Скадар) и Луке Бар, релативно периферни саобраћајни 

положај Црне Горе у односу на главне европске токове је ублажен. Њен положај је 

знатно побољшан реконструкцијом постојеће Јадранске магистрале, текућом 

рехабилитацијом железничког правца Бар–Београд, као и модернизацијом аеродрома у 

Подгорици и Тивту. 

 

Слика 1. – Саобраћајно – географска карта Црне Горе 

 

Извор: www.superjoden.nl/geografska-mapa-crne-gore 

 

У административном смислу Црна Гора је подељена на 21 општину површине: 

Никшић 2065 km2, Подгорица 1441 km2, Пљевља 1346 km2, Бијело Поље 24 km2, Цетиње 910 

km2, Колаш 897 km2, Плужине 854 km2, Беране 717 km2, Бар 598 km2, Шавник 553 km2, 

Даниловград 501 km2, Плав 486 km2, Жабљак 445 km2, Рожаје 432 km2, Мојковац 367 km2, 

Котор 335 km2, Андријевица 283 km2, Улцињ 255 km2, Херцег Нови 235 km2, Будва1 22 km2, 

Тиват 46 km2.3 

                                                           
3 Министарство за економски развој Црне Горе (2008), Просторни план Црне Горе до 2020. године, Подгорица, 

стр. 18 

http://www.superjoden.nl/geografska-mapa-crne-gore
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1.2. Природно географске одлике 

 

Црна Гора је посебно интересантна и занимљива у погледу њених физичко – 

географских карактеристика. То је држава за коју су својствени врхови са преко 2.000 

метара и приморје са свега 1 метар надморске висине. Говорећи о њеним упечатљивим 

карактеристикама неопходно је напоменути и њене климатске разноликости које владају на 

овом простору. У Црној Гори се сусрећу различити типови климе, од медитеранске до 

планинске, која утиче на развитак и географско распрострањење педолошког покривача и 

флоре и фауне. 

 

1.2.1. Рељеф 

 

Развој рељефа Црне Горе предиспониран је интезивном геотектонском активношћу 

током геолошке еволуције. На територији Црне Горе може се издвојити више рељефних 

целина. То су:4 

a. Црногорско приморје – захвата узани обални појас, који је Орјеном, Ловћеном, 

Суторманом и Румијом оштро одвојен од осталог дела Републике. У овом појасу 

формирани су комплекси равних терена, од којих се пространством истичу 

Улцињско и Владимирско поље на југоистоку, Барско, Буљаричко и Будванско поље 

у средишњем делу, Мрчево и Грбаљско поље и увала Суторина у подручју Боке 

Которске. 

b. Зараван дубоког крша – простире се од реке Црнојевића до границе са 

Херцеговином, дужине око 90, а ширине око 40 km. Са просечном надморском 

висином између 650 и 800 метара, нижи је део планинског простора Црне Горе који 

представља најтипичнији предео крша на свету. У заравнима дубоког крша 

разликују се две мање области, прва је суровији Катунски крш, а друга је питомија и 

састоји се од четири још мање области: Бијеле и Опутне Рудине, Бањани, Граховски 

крај и Кривошије. 

 

                                                           
4Ђокић Д., Поповић Р., Дулетић П., Јерков С. (2011), Црна Гора моја постојбина, Центар за исељенике Црне 

Горе, Подгорица, стр. 20-31 
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c. Средишња удолина Црне Горе – представља јединствену природну целину која се 

пружа правцем северозапад–југоисток. Према северозападу издиже се у три нивоа. 

Први и најпространији ниво је басен Скадарског језера, Зетска и Бјелопавлићка 

равница, чија се надморска висина креће од 6 m до 66 m. Следећи ниво је Никшићко 

поље надморске висине од 600 m до 660 m, док се даље постепено уздиже удолина 

Голија и Дуга чија се надморска висина креће између 800 m и 1000 m.  

d. Област високих планина и површи – чине више планинских ланаца, динарског 

правца пружања, измедју којих су планинске површи и дубоки кањони. Међу 

планинама истичу се: Голија, Војник, Маганик, Прекорница, Жијово, Волујак, 

Љубишња, Дурмитор, Сињајевина, Бјеласица, Комови, Виситор и Проклетије. У 

области високих планина и површи посебну геоморфолошку специфичност чине 

кањонске долине Мораче, Таре и Пиве. 

e. Област североисточне Црне Горе – обухвата брдске пределе рашчлањене речним 

долинама. За разлику од осталих делова Црне Горе који су изграђени од кречњачких 

стена или наноса млађег порекла, стене ове области су старије и вододрживе, брже 

се распадају и формирају дебљи слој земљишта. Ова област одликује богатством 

шума, ливада и пашњака, док се као посебне целине у оквиру ње издвајају долине 

Ћехотине, Лима и Ибра. 

Слика 2. – Физичка карта Црне Горе 

 
Извор: www.mrt.gov.me 

 



Туризам у функцији унапређења конкурентности Црне Горе 

  

9 

 

1.2.2. Климатске одлике 

 

 Црна Гора је веома сложено климатско подручје на које утичу северно-афричко 

копно (Сахара), Средоземно море, топле и влажне ваздушне масе које стижу претежно из 

Средоземља и хладне ваздушне масе са североистока Европе, док рељеф преобликује климу 

правцем пружања, надморском висином, склопом и оријентацијом. Главну рељефно-

климатску преграду у Црној Гори чине приморске планине (Орјен, Ловћен, Румија) које 

утицај средоземне климе ограничавају на уски приобални појас.5 

 

Другим речима, географска ширина, близина мора и рашчлањеност рељефа чине 

климу Црне Горе веома специфичном. У том смислу, издвајају се четири главна типа климе 

у Црној Гори средоземна, измењено-средоземна, умерено-континентална и планинска 

клима.6 

Слика 3. – Климатски услови на подручју Црне Горе 

 

Извор: www.mrt.gov.me 

                                                           
5 Бакић Р., Поповић С. (1991), Географија Црне Горе: фактори преразмештаја становништва, Никшић 
6 Радојичић, Б. (1991), Клима Црне Горе, Географија Црне Горе, књ. I, Универзитетска ријеч, Никшић 
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Средоземна клима влада на Црногорском приморју, а одликују је врућа и сушна лета 

и благе и кишовите зиме. Ветар југо доноси Црногорском приморју облачно и кишовито 

време, док са буром стиже ведро, прохладно и суво време. Измењено-средоземна клима 

влада у удолини Средње Црне Горе, а од средоземне климе се разликује нешто хладнијим 

зимама, јачим летним врелинама и већом количином једнако распоређених падавина. 

Типичан представник средоземне климе је Улцињ (Херцег Нови, Будва, Бар), а измењено-

средоземне климе – Подгорица (Даниловград). 

 

Умерено-континентална и планинска клима формирају се под преовлађујућим 

континенталним утицајем (за разлику од средоземне и измењено-средоземне климе које се 

формирају под морским утицајем). Умерено-континентална клима влада у нешто нижим 

планинско-котлинским деловима, а планинска – на планинама. У поређењу са средоземном 

климом, умерено-континентална клима у Црној Гори има знатно хладније зиме, свежија 

лета, мање падавина (са снегом зими) које су равномерно распоређене током године. 

Планинска клима се разликује од умeрено-континенталне по још хладнијим зимама, 

свежијим летима, знатно нижом просечном годишњом температуром и знатно већом 

просечном годишњом количином падавина. Типичан представник умерено-континенталне 

климе је Пљевља, планинске климе Жабљак, а прелазне Никшић. 

 

1.2.3. Хидрографске одлике 

 

Црна Гора одликује разноврсним водним богатством. У крашким теренима је 

развијено подземно отицање воде. Овај крај је богат и већим површинским водотоцима – 

рекама, чије долине су усечене у тријаским кречњацима до непропустљиве шкриљасте 

падине. Пошто је велика већина терена изграђена од кречњака овде се јављају многи јаки 

извори-врела, најчешће по ободу крашких поља. Синоним за овај део Црне Горе у 

хидролошком смислу је свакако велики број глацијалних језера. Црна Гора је широко 

отворена ка Јадранском мору. Реке Црне Горе припадају Јадранском и Црноморском сливу. 

Реке северног дела Црне Горе припадају Црноморском сливу, док реке средишњег и јужног 

дела припадају сливу Јадранског мора. Поред површинских токова, развијени су и подземни 

токови, међутим њихова права слика није још увек довољно утврђена. 
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Јадранско море лежи између Апенинског и Балканског полуострва. Пружа се од 

југоистока према северозападу, од Отранских врата до Тршћанског залива и представља 

залив Средоземног мора. Површина Јадранског мора износи 138.595 km², од тога мањи 

јужни део припада Црној Гори.  Дужина свих обала Јадранског мора је 7.874 km, а Црној 

Гори од тога припада 270 km.7 

 

Најупечатљивији вид кретања морске воде су таласи. Таласе на Јадранском мору 

праве ветрови који су познати у Јадранском мору као веома неугодни.  Највеће таласе прави 

ветар југо. Таласи које југо прави су високи од 3 до 5 метара, а дугачки преко 30 метара. На 

обалама таласи се разбијају и достижу рекордне висине од 100 метара. Други 

најупечатљивији вид кретања морске воде су морске струје. Оне се у Јадранском мору крећу 

обрнуто од казаљке на сату. Такође један од важнијих кретања морске воде је плима и осека. 

Кроз Ортанска врата уђе 16,5 km3 воде и иста та количина се враћа. Плима и осека не 

наступају истовремено, док је код обала Црне Горе плима. на другом крају је осека. 

Прогресивни талас плиме је усмерен у правцу дуже осе Јадранског мора.8 

 

Провидност и боја мора је различита у односу на његов положај. Она пре свега 

зависи од количине суспендованих честица, испаравања, салинитета, облачности итд. 

Највећа провидност је измерена 56 метара у јужно-јадранској котлини. На пучини испред 

Херцег Новог је око 47 метара, а код Улциња 45 метара. Јадранско море има у основи плаву 

боју, али боја није свугде иста. На пучини је изразито модро плава, на северозападу 

отворено плава, поред обале зеленкаста а поред река жућкаста. Салинитет морске воде је 

око 38‰, највећи салинитет је утврђен у јужно-јадранској котлини 38,9‰.9 

 

Површина јадранског слива у Црној Гори износи око 6.560 km2. Према Јадранском 

мору отичу Морача, са својим притокама Зетом и Цијевном, река Црнојевића и 

Ораховштица. Ова три водотока се уливају у Скадарско језеро а одатле Бојаном према 

Јадранском мору. 

                                                           
7 Родић Д. (1970), Географија Југославије 1, Научна књига, Београд 
8 Родић Д., Павловић М. (1994), Географија Југославије 1, Савремена администрација, Београд 
9 Павловић М. (1998), Географија Југославије 2, Савремена администрација, Београд 
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Јадранском сливу припадају следеће реке:10 

 Морача – највећа јадранска река Црне Горе која извире из јаког крашког врела Главе 

Мораче на 1.650 метара апсолутне висине, а извор лежи на 2.175 метара испод 

Заблаца. После 97 km дужине улива се у Скадарско језеро. 

 Зета – десна притока реке Мораче у Црној Гори. Наиме, улива се у Морачу као њена 

главна притока. Њена дужина, с подземним током, износи око 89 km, а површина 

слива 1.547 km2. Зета носи знатну количину воде па суна Глави Зете и Слапу 

подигнуте хидроцентрале. 

 Цијевна – извире на северној страни Проклетија. Горњим током протиче кроз 

Албанију под именом Сем Селцит. Укупна дужина реке је 56 km, а слив јој обухвата 

360 km2. Протиче дубоком клисуром која се постепено снижава и проширује. Улива 

се у Морачу као лева притока око 500 метара југозападно од села Махале, на висини 

од 15 метара. Веома је брза река.  

 Бојана– отока Скадарског језера а притока Јадранског мора. Она тече меридијански 

од југа према северу. При ушћу се рачва у два крака. На дужини од 24 km, Бојана 

чини природну границу Црне Горе и Албаније. Река има знатни пад и знатно 

колебање нивоа воде током године. 

 

Површина црноморског слива у Црној Гори је нешто већа од површине јадранског 

слива и износи око 7.260 km2. Са овог дела, путем Западне Мораве, отиче река Ибар, док 

путем Дрине отичу Лим, Ћехотина, Пива и Тара са својом притоком Комарницом. 

Црноморском сливу припадају следеће реке:11 

 Лим је хидрографски најзначајнија црногорска река која истиче из Плавског језера.  

 Тара је река у Црној Гори која настаје од две речице Опасанице и Веруше испод 

планине Комови. У близини границе са Босном и Херцеговином, у Шћепан пољу, 

заједно са реком Пивом сачињава реку Дрину. Позната је као „Суза Европе“. Кањон 

реке Таре је дубок 1.333 метара што га чини најдубљим у Европи, а другим у свету, 

после кањона реке Колорадо. Већи део реке је под Унеско-вом заштитом као део 

Националног парка Дурмитор. Идеална је за сплаварење, рафтинг и риболов. 

                                                           
10Марковић Ј., Павловић М. (1995), Географске регије Југославије, Савремена администрација, Београд 
11Марковић Ј., Павловић М. (1995), Географске регије Југославије, Савремена администрација, Београд 
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 Пива је формирала слив на високом масиву црногорских планина. Површина њеног 

слива је 1.269 km2. Водоток тече до Шћепан Поља, где се састаје са реком Таром и 

одатле почиње Дрина. Према Пиви теку подземне воде из Црног језера на Дурмитору 

и из Гатачког поља. 

 Ибар извире на североисточним обронцима планине Хајле. Облик слива Ибра до 

хидролошке станице Баћ је лепезаст са прилично развијеном хидрографијом и 

израженим могућностима за брзо формирање поплавних таласа.  

 Ћехотица извире испод планине Стожер. После Лима она је највећа притока Дрине.  

Слика 4. – Хидролошка мапа Црне Горе 

 

Извор: www.meteo.co.me/hidrologija/flood/index.php/mapa.php 

 

У Црној Гори језера представљају значајан део вода. Највећу водену слатководну 

површину чини Скадарско језеро које се налази у подгоричко-скадарској котлини. Црној 

Гори припадају 2/3 језера, а Албанији 1/3. Настало је тектонским покретима, крашком и 

речном ерозијом. Скадарско језеро је криптодепресија, јер му је дно испод нивоа мора, а 

површина изнад нивоа мора. У језеру су бројна мала кречњачка острва, и једно је од 

највећих станишта птица (279 врста орнитофауне). Заштићено је као национални парк. 

 

http://www.meteo.co.me/hidrologija/flood/index.php/mapa.php
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1.2.4. Биодиверзитет 

 

Преплитање климатских типова, стално смењивање јужних и северних ваздушних 

струја, учинило је да ови предели буду погодно станиште за чак око три хиљаде биљних 

врста, међу њима велики број ендемичних и реликтних. У Црној Гори има преко 2.830 врста 

и подврста виших биљака, од чега на ендеме Балкана долази 212 врста, од којих су 22 врсте 

ендеми Црне Горе. Посебно је значајно богатство лековитог и ароматичног биља, дивљег 

воћа и јестивих гљива. Тамне шуме четинара (смрча, бор, јела) заслужне су и за име земље 

– Црна Гора. Овде је и једна од две европске прашуме, Биоградска гора.12 

 

Национални парк Биоградска гора обухвата подручје најочуванијих шума Црне 

Горе. На површини од 3.600 хектара налазе се поред Биоградског језера недирнуте прашуме 

букве и јеле. На Биочу и Маглићу такође су очуване праве, непроходне прашуме, пуне 

дивљачи и звери  (медведа).13 

Слика 5. – Биодиверзитет Црне Горе 

 

Извор: www.montenegro.travel/info/flora-fauna 

 

У данашње време на овом подручју могу се срести преко три стотине животињских 

врста, па и неке које су другде права реткост. На овом подручју живе бројне врсте вукова, 

мрки медвед, лисица, зец, различите врсте веверица, јелен, дивокоза, срна, куна, рис, ту су 

и видра, белоглави суп, сури орао, сиви соко, јастреб, ћубаста патка, Аполонов лептир, 

крашка кртица, алпска ровчица, патка дупљашица и друге врсте. Наравно, не изостају 

водоземци, змије, гуштери, и најзанимљивији тритон – планински мрмољак.14 

                                                           
12 Марковић Ј. (1966), Географске области Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд 
13 Пулевић, В. (1980), Библиографија о флори i вегетацији Црне Горе, CANU, Титоград 
14 Петровић Д., Хаџиаблаховић С., Вукасновић С., Мачић В., Лакушић Д. (2012), Каталог типова станишта 

Црне Горе значајних за Европу, Подгорица-Београд-Загреб 

http://www.montenegro.travel/info/flora-fauna
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1.3. Друштвено географске карактеристике 

 

У друштвено географском смислу Црна Гора је земља са бурном историјом, праћена 

бројним кретањем и мигрирањем становништва. Такође, у структурном и привредно 

економском смислу Црна Гора се издваја као веома специфична земља. Будући да се, као и 

све бивше социјалистичке земље, налази у завршној фази транзиције које мењају свој начин 

привређивања по угледу на државе Западне Европе.  

 

1.3.1. Становништво 

 

Према попису из 2011. године, у Црној Гори живи 620.029 становника или 1,3% више 

у односу на 2003. годину када је обављен претходни попис становништва. Од укупног броја 

становника у 2011. највећи број је у Средишњем региону 47,3%, затим Северном региону 

28,7%, док у Приморском региону живи најмањи број становника 24,0%.15 У међу пописном 

периоду приметно је смањење броја становника Северног региона, док је у Средишњем и 

Приморском забележено повећање. Поменуте промене узроковане су природним кретањем 

становнишва, као и изразитим миграционим токовима усмереним од севера ка средишњем 

и приморском делу земље. Поред поменутих кретања забележене су и промене у структури 

становништва, у првом реду старосној, која може бити значајан фактор утицаја на даљи 

развој региона.16 

 

Резултати пописа становништва Црне Горе из 2011. године показали су наставак 

трендова старења и споријег раста црногорског становништва, уочених осамдесетих година 

прошлог века. Наиме, током последње деценија XX века, раст становништва је успорен и 

праћен укупним старењем становништва. Томе је, поред биолошких чинилаца, допринело 

и кретање становништва, које је у овом периоду било условљено и социо-економским 

дешавањима (распад бивше СФРЈ и ратови у окружењу, санкције међународне заједнице, 

дубока економска криза, политички проблеми и сл.).17 

                                                           
15 Управа за статистику Црне Горе МОНСТАТ (2012), Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. 

години, Подгорица 
16 Управа за статистику Црне Горе МОНСТАТ (2012), Статистички годишњак, Подгорица 
17 Министарство одрживог развоја и туризма (Јул, 2016) Национална стратегија одрживог развоја до 2030, 

Подгорица 
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Као последица трендова старења и споријег раста становништва, као и интерних и 

екстерних миграција, демографска слика Црне Горе је значајно измењена. Према 

пројекцијама MONSTAT-а, 2031. године број становника Црне Горе може се кретати у 

интервалу од 642.000 (варијанта високог фертилитета и раст од 3,5%), до 578.000 

(константна варијанта и смањење трошковима здравства, споријим растом људског 

капитала, повећањем односа непродуктивног и продуктивног становништва, а могао би 

довести и до смањења агрегатне тражње и успоравања технолошког развоја.18 

 

Према националном саставу становништво Приморја је најхетерогенији део Црне 

Горе. Црногорци су већинско становништво у Будви, Бару, Котору и Тивту. Срби су 

већинско становништво у Херцег Новом. Албанци су већина у Улцињу. Хрвата има у Боки 

Которској. Историјске прилике довеле су до ове разноврсности у етничком и религијском 

погледу, чије се етнографске разлике огледају у богатству културних обичаја, народних 

ношњи, аутентичне гастрономије и слично.19 

 

1.3.2. Привреда Црне Горе 

 

Ниво привредне развијености Црне Горе наслеђе је мноштва економских и 

неекономских фактора који су деловали у претходним развојним периодима, утичући како 

на расположиве факторе развоја и стање националних ресурса, тако и на примену и квалитет 

реализације различитих развојних концепата. Црна Гора, која је дуго заостајала за осталим 

југословенским републикама, прошла је процес интензивне промене своје привредне 

структуре, од убрзане деаграризације, преко индустријализације, а након тога кроз 

постепено јачање сектора услуга у последњих двадесет година. Двадесет пет година 

црногорске транзиције обухвата декаду транзиционе рецесије (1990–1999), период 

постепеног опоравка до обнове црногорске независности (2006), затим трогодишњи период 

инвестиционог бума с просечном стопом раста БДП-а од 9%, шестогодишњи период дубоке 

економске кризе, те постепени опоравак привредне активности. Реални БДП из 1990. године 

достигнут је тек 2007. године. Односно, БДП из 2007. представља 103,5% БДП-а из 1990.20 

                                                           
18Управа за статистику Црне Горе МОНСТАТ (2014), Статистички годишњак, Подгорица 
19 Ковачевић З. (2018), Улога наутичког туризма у одрживом развоју Црне Горе, докторска дисертација, 

Економски факултет, Ниш 
20Интернет извор: http://data.un.org/en/iso/me.html 

http://data.un.org/en/iso/me.html
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Црна Гора претежно спада у индустријско–аграрне земље, иако је аграрних 

површина мало. Карактерише је и богатство минералним сировинама, руде боксита, 

лигнита и мрког угља. Нафта је такође нађена на Црногорском приморју, у околини 

Скадарског језера, околини Улциња и Петровца на мору. Синоним за Црну Гору је ипак 

руда боксит. Налазиште је везано за кречњаке и доломите, јер боксит настаје растварањем 

кречњака. Најчешће је црвенкасте боје али се може јавити и у белој. На Приморју се налазе 

лежишта црвеног боксита у области од Зеленике и Рисна до Бара и Улциња.21 

 

Дрвна индустрија располаже значајним неискоришћеним шумским ресурсима и 

потенцијалима за одрживи економски раст и развој у којима Црна Гора поседује 

компаративне предности (шумовитост 59,5% укупне територије или 826.782 hа). Иако 

сектори који се базирају на шумским ресурсима имају велики потенцијал за раст, удео 

шумарства и дрвопрераде у националном дохотку је испод 1% што је недовољно с обзиром 

на потенцијале.22 
 

Пољопривреда је једна од стратешких грана која се заједно са туризмом налази на 

врху приоритета укупног привредног развоја Црне Горе. Од пољопривреде овај простор 

највише погодује за производњу јадранских култура јужног воћа, раног поврћа, грожђа, 

дувана, маслина, као и за послове пчеларства и морског риболова. Продуктивно тло 

представљају углавном црвенице или алувијална наносна земљишта.  

 

За развој туризма Црна Гора има бројне погодности. Приморје, лепе плаже, 

планински регион на северу, богата културна баштина насеља као и добро очувана 

природна средина омогућавају промовисање туризма, те његово даље пласирање у смислу 

здравственог, културног, спортског, рекреативног и наутичког туризма.  

 

 

                                                           
21 Радојковић М. (2011), Регионално-географски приказ Црне Горе - дипломски рад, Ниш 
22 Министарство пољопривреде и руралног развоја, Управа за шуме (2018), Годишљи програм газдовања 

шумама, за 2018. годину, Пљевља 
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Црна Гора је била познато туристичко одмаралиште током 1980-их, али је због 

вођених ратова у околним државама током 1990-их њен имиџ туристичке дестинације 

нарушен. Црногорски туризам није почео да се опоравља до почетка 2000-тих, а од тада се 

знатно повећава број туриста и ноћења. Скоро све економске активности Црне Горе 

усмерене су на развој туризма у елитну туристичку дестинацију.23 

 

О значају туризма за црногорску привреду најбоље говори податак да су се у периоду 

од 2006. године до 2012. године приходи од туризма удвостручили. Приходи од туризма су 

износили 801 милион еура 2015. године, када је Црну Гору посетило 1.713.109 туриста 

(12,9% више него у 2014. години, што је скоро троструко више у односу на укупну 

црногорску популацију). Према проценама Светског савета за путовања и туризам директан 

допринос сектора путовања и туризма бруто домаћем производу у 2015. години износио је 

11,3% БДП-а, уз очекивани раст од 6,9% у 2016. години, те просечни годишњи раст од 5,6% 

у периоду 2016–2026. године, када се очекује да достигне ниво учешћа у БДП-у од 14,6 %.24 

 

Слика 6. – Национални парк Дурмитор 

 
Извор: www.nparkovi.me 

 

Неке од најпознатијих туристичких дестинација у Црној Гори су: Свети Стефан – 

некада рибарско село, данас град; Стари град у Котору који се налази под заштитом Унеска; 

Бока Которска као један од најлепших дарова природе; Будва препознатљива по дугим 

пешчаним плажама окруженим боровом шумом; Манастир Острог исклесан у стени; 

Скадарско језеро као највеће на Балкану; Национални парк Ловћен на ком се налази 

маузолеј Петра Петровића Његоша; Цетиње  историјска престоница Црне Горе; Национални 

парк Дурмитор богат биљним и животињским светом и бројним ендемичним биљкама.  

                                                           
23 Републички завод за урбанизам и пројектовање АД Погорица (2015), Мапирање и типологија предјела Црне 

Горе, Подгорица 
24World Travel & Tourism Council (2016), The Economic Impact of Travel & Tourism, London 
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2. ТУРИЗАМ КАО СВОЈЕВРСНИ ФЕНОМЕН 

2.1. Појам и значај туризма 

 

Комплексност туристичког феномена, као и његова хетерогеност и сложеност, 

упућује на то да постоје бројна схватања његовог појмовног одређења. Мало је термина 

данас у употреби тако често као што је туриста и туризам, а да истовремено не постоји 

потреба да се прецизније одреди њихово значење. Може се рећи да постоји толико 

дефиниција туризма колико има људи који се њиме баве. Једни сматрају да је туризам 

годишњи одмор, рекреација, доколица или чак путовање, док други који раде у туризму 

истичу да утиче на продуктивност рада, развој недовољно развијених крајева, платни 

биланс, запосленост итд. 

 

Реч “туризам” потиче од енглеске речи „tour“ (латински „tourns“), што значи 

обилазак, екскурзија, кружно путовање. „Кад смо већ на овом плану путовања не можемо а 

да не напоменемо Киркегорову тезу „или – или“ о старозаветном јунаку који није дао Богу 

да се одмори испред његове куће а овај га је казнио да вечито лута (путује). Путовање може 

бити слобода и само потврђивање, откривање и доживљавање самог себе, ширење видика и 

комуникација, бекство и компезација, радост и срећа. Путовали су Одисеј и Аргонаути, 

Манови и Џојсови јунаци и Селимовићев Хасан, па ипак туризам је путовање, али свако 

путовање није туризам“.25 

 

Иако су путовања појава која датира још од најстаријих епоха, до појаве 

индустријске револуције она се не могу поистоветити са савременим појмом туризма. Неке 

од првих дефиниција говоре о туризму као миграторној појави, јер у обзир узимју само 

једну компоненту туризма, а то је кретање. Самим тим овакве дефиниције, нису потпуне и 

не могу да прикажу туризам и његов значај. Међу првима научни допринос дефинисању 

туризма дали су швајцарски аутори Hunziker и Krapf. Они су поставили основе дефиниције 

туризма која је прихваћена на скупу Међународног удружења научних туристичких 

експерата 1954. године.  

                                                           
25 Никић С. (2012), Социологија туризма и одрживи туризам, Факултет за медитеранске пословне студије, 

Тиват, стр. 7 
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Према овој опште усвојеној дефиницији туризам је: „скуп односа и појава који 

произилазе из путовања и боравка посетиоца неког места, ако се боравком не заснива 

стално место становања и ако са таквим боравком није повезана њихова стална или 

привремена привредна делатност“.26 

 

Међутим, развој науке подразумева перманентно надограђивање ова дефиниције. 

Године 1971. Међународно удружење научних експерата за туризам је спровело анкету о 

потреби преиспитивања основне дефиниције туризма. На ову анкету одговорило је 

шездесет експерата. Само четрнаест чланова ове организације је заузело став да се 

дефиниција аутора Hunziker-a и Кrapf-а не треба мењати или надограђивати. Остали су 

предложили различите варијанте са којима су желели да на бољи начин дају универзалну 

дефиницију и прецизније изразе сложеност и комплексност туристичког феномена. Ова 

сазнања презентује аутор Ж. Јовичић. Он такође сматра да је нормално да се туристичка 

потрошња укључи у дефиницију туризма, те даје следећу дефиницију: „Туризам је скуп 

односа и појава повезаних са кретањем и потрошњом ван места сталног боравка, а са 

циљем задовољења рекреативних и културних потреба“.27 

 

На овај начин су у великој мери обухваћене компоненте које сачињавању туристички 

феномен. Другим речима, успостављене су релације између кретања, боравка и потрошње, 

са економским и неекономским делатностима. Овом дефиницијом поред повезивања 

туристичких кретања и потрошње, значајно је потенциран и утицај који туристичка кретања 

имају на туристичку потрошњу.  

 

То се постиже дакле, задовољењем туристичких потреба које овај аутор означава као 

рекреативне и културне. Рекреативне и културне потребе су основне туристичке потребе, 

што не искључује и остале потребе, тако да туризам представља живот пренесен из једне у 

другу средину.28 

 

                                                           
26 Марковић С., Марковић З. (1970), Основи туризма, Школска књига, Загреб 
27 Јовичић Ж. (1981), Туристичка географија, Научна књига, Београд 
28 Мариноски Н., Ђери Л., Стаменковић П., Илић Д. (2016), Основи туристичке теорије и праксе, Висока 

пословна школа струковних студија, Лесковац 
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Туризам је глобални, како просторни, тако и социолошки, економски, политички, 

културолошки, еколошки, естетски, психолошки феномен. Готово да нема земље у свету 

која у неком облику не развија туризам, будући да представља кретање и људи, добара, 

новца и информација. Tо је специфичан социоекономски феномен, својеврсно прожимање 

материјалног и духовног, посебна компонента али и значајан фактор развоја савремене 

цивилизације. Туризам доприноси ширењу, спајању и прожимању људи различитих раса, 

култура, друштвених класа, религија, правних система и друштвених норми. Доприноси 

повећању свести, подизању културе људи, затим толеранције и разумевања, те на крају, и 

већем уважавању и поштовању различитости међу људима. Управо зато су Уједињене 

Нације 1967. године (која је иначе и проглашена годином туризма) назвале 

туризам „пасошем мира“. 

 

2.2. Развојни пут туризма 

 

Пратећи историјат туристичких кретања, евидентне су фазе развоја кроз које је 

прошла туристичка делатност. Многи аутори најчешће истичу три фазе развоја туризма, и 

то:29 

a. Предтуристичку фазу 

b. Фазу савременог туризма и  

c. Фазу постмодерног туризма. 

 

Посматрајући историју људског друштва, кретања су одувек била та која су ширила 

простор екумене. Назив „Предтуристчка фаза” јасно нам указује да је то период који 

претходи појави туризма. Прва кретања која аутори често али погрешно поистовећују са 

туристичким кретањима су спортска као што су Олимпијске игре у старој Грчкој или 

путовања у бање у римско доба, која су подстицана потребом за здрављем, али и престижом. 

Почевши од најранијих цивилизација као што су Месопотамија, Феничанска, Египатска, 

Хеленска, Римска, цивилизација Маја и Инка, долине Инда и Хоанг Хоа, Абориџина и многе 

друге, па све до појаве такозване „grandtour“, не може се говорити о туризму. 

                                                           
29 Вујовић С., Цвијановић Д., Штетић С. (2012), Дестинацијски концепт развоја туризма, Институ за 

економику пољопривреде, Београд 
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Управо велика путовања која се појављују након мрачног средњег века у Европи 

могу да представљају донекле спону између тог доба и појаве туризма. Ова врста путовања 

се појављује крајем XVI века па све до средине XIX века, што значи да се ради о стварању 

нове такозване „путујуће класе“. Путовања су била обавезна за младе богате слојеве 

Европе. О тим путовањима се причало и писало, вођени су дневници и белешке, што данас 

представља изузетно важан извор за многе научнике из различитих области који проучавају 

историју развоја туризма. Путовало се због знања и културе па су та путовања обухватала 

престонице (Париз, Рим, Лондон), градове културе (Фиренаца, Венеција), приморске и 

планинске пределе (Азурна обала, Алпи) као и друга важна места Европе за образовање и 

стицање искуства будуће генерације младих лидера. Разматрајући овакав след кретања 

светског становништва Page издваја предтуристичку фазу која се састоји од туризма 

класичног периода, средњег века, периода ренесансе и реформације и великог путовања.30 

 

Слика 7. – Путовања у средњем веку 

 

Извор: www.turistickiklub.com/sadrzaj/karavani-srednjeg-veka 

 

Бројни су покушаји да се поједине етапе, односно фазе у историји путовања и 

туризма, строго прецизирају, што је практично врло тешко. Тако, на пример, развојне фазе 

туризма, посебно интересантно објашњава М. Вукићевић који развој туристичких кретања 

дели у четири етапе:31 

 

                                                           
30 Page K.N. (1998), Englands earth heritage resource, London, Geological Society 
31 Вукићевић М., (1980), Економика туризма, Виша економско-комерцијална школа, Нови Сад, стр. 1-10 

http://www.turistickiklub.com/sadrzaj/karavani-srednjeg-veka
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a. У првој етапи развоја туризма, која обухвата стари век, одиграле су се појаве које су 

само имале налик на туризам. Будући да је ово врло дуг период, ова етапа се може 

поделити на период робовласништва (Грчка, Рим, Египат, Вавилон) и период 

феудализма (средњи век). 

b. Друга етапа развоја туризма обухвата раздобље од почетка XIX века па до Првог 

светског рата. Будући да почиње да се схвата друштвено-економска улога 

туристичких кретања, долази до активирања државе кроз неке мере економске 

политике и организовања туристичких појава. Време туристичког напретка рађа 

организоване облике путовања и туристичко тржиште, појаву професионалних 

организација за обављање туристичке делатности. Повољне услове за развој 

туристичких појава, такође, ствара и све већи фонд слободног времена. Међутим, за 

ово време карактеристична је моноструктура туристичке потрошње (угоститељске 

услуге, пријеми, шетње, концерти и слично), али је ипак директна претеча модерних 

туристичких кретања.  

c. Трећа етапа развоја носи обележја масовног туризма. Њено трајање је од Првог 

светског рата па до 1950. године. Уз незнатне промене мотива туристичких путовања 

долази до појаве разних подгрупа туризма: излетнички, бањски, сезонски и слично, 

а јавља се и „синдикални туризам” (у земљама Источне Европе). У структури 

туриста преовладавају, још увек, виши слојеви, али осетно расте и учешће других 

слојева. Држава има активан однос према туризму. Мења се моноструктурна у 

полиструктурну природу туризма.  

d. Политуризам, као четврта етапа развоја туризма, настаје почетком друге половине 

XX века и траје до данашњих дана. У овој етапи, туризам постаје нераздвојни део 

привредног и друштвеног система. Туризам, у ствари, постаје саставни део 

националне привреде, елеменат социјалне и културне политике сваке земље, као и 

веома значајна политичка манифестација. Туризам, исто тако, добија карактер 

динамичке психофизичке рекреације са упознавањем других крајева и народа, 

светског културно-историјског наслеђа и слично. Све више се издвајају разни 

манифестациони облици туризма – годишњи одмори, излетнички туризам, бањски, 

здравствени, социјални, културни, ловни и посебно конгресни туризам.  
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2.3. Туризам као привредна делатност 

 

Истовремено са развојем светске привреде мења се и структура делатности, односно 

учешће појединих сектора у бруто домаћем производу, националном дохотку и 

запошљавању радне снаге. Крајем XX-ог и почетком XXI-ог века, основна структурална 

промена у светској економији огледа се кроз растући број услуга, односно значајно учешће 

терцијарног сектора привређивања у које спада и туризам. Скоро да не постоји модерна 

држава чија привреда непоседује значајан удео сектора услуга, нарочито туризма.32 

 

Другим речима, туризам је основа економије многих земаља, нарочито је користан 

земљама у развоју, док је у неким сиромашним земљама једина делатност. Посебно је 

значајан његов мултипликативни ефекат у привредним токовима. Туризам се као 

привредна делатност састоји од већег броја привредних делатности. Ове делатности са 

изузетком једног дела угоститељства и занатства, у основи се третирају као непроизводне.33 

 

Туризам је значајан фактор потпунијег коришћења радно способног становништа 

датих земаља и подручја. Ово посебно треба посматрати у светлу велике улоге живог 

људског рада у делатностима терцијалног сектора привреда у запошљавању становништва 

уопште. Повећањем туристичког промета и потрошње страних и домаћих туриста долази 

до укључења великог броја радника у делатности туристичке привреде.  

 

Исто тако, повећава се и број запослених у непривредним делатностима, које 

директно учествују у подмирењу потреба туриста. За одређени број земаља девизни прилив 

од туризма већ годинама представља најважнију ставку прихода у платном билансу и врло 

значајан фактор развоја привреде земље у целини. Туристички биланс као део платног 

биланса даје увид у све приходе и расходе које одређена туристичка земља има по основу 

међународног туристичког промета у одређеном периоду времена (најчешће преиод од 

годину дана). 

 

                                                           
32Bartoluci M., Čavlek N. Kesar O., Prebežac D. (2011), Туризам: економске основе i организацијски сустав, 

Школска књига, Загреб,  
33 Унковић С., Зечевић Б. (2005), Економика туризма, Економски факултет, Београд, стр.  34 
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Туризам, дакле, представља такву делатност која се, по многим својим 

карактеристикама и специфичностима, разликује од свих других делатности. При томе, 

најважније карактеристике туризма, као привредне делатности су:34 

 хетерогеност (разнородност, односно сложеност) структуре туризма, јер се састоји 

из низа различитих привредних и непривредних активности, које заједно учествују 

у задовољавању потреба туриста (домаћих и страних); 

 специфичности саставних елемената туристичког тржишта (висок степен 

еластичности тражње туристичких услуга, на једној страни и нееластичности 

туристичке понуде, на другој страни); Еластичност подразумева раст или пад 

количине туристичке тражње с обзиром на промену висине личних примања или 

промену нивоа цена туристичких услуга. У том смислу, постоје доходовна и ценовна 

еластичност тражње. За разлику од тражње, туристичка понуда је неелестична, што 

значи да свој капацитет не може мењати и прилагођавати тренутној тражњи; 

 сезонски карактер пословања на туристичком тржишту условљен је климатским 

условима и коришћењем годишњих одмора. Најчешћи мотиви који терају на 

туристичка кретања сасвим су довољни разлози да се говори о сезонском карактеру 

тражње. То су купање и скијање, што указује на две главне туристичке сезоне и то 

летњу и зимску;  

 специфичности у погледу (не)производности рада у туризму; Када би се дефинисао 

производ који туриста као расположив налази у неком туристичком месту, онда би 

то била лична услуга у преко 2/3 случајева. Остатак су материјални производи који 

се купују као сувенири, храна и пиће, као и други производи за свакодневне потребе. 

Дакле, следи закључак да туризам, у основи, представља непроизводну привредну 

делатност те се не може укључити у делатности које се сматрају ствараоцима 

националног дохотка, иако директно утиче на његово повећање. 

 

 

                                                           
34 Глигоријевић Ж., Стефановић В. (2012), Туризам као друштвено економски феномен: појмовни и временски 

обухват, Часопис „Економске теме“, Економски факултет, Ниш, стр. 273-278 
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Развој и организација садржаја туристичке понуде може се одвијати кроз следеће 

видове туризма: приморска места, велики градови (главни административни центри), 

бањска места, планинска места, ловни туризам, рурални (туризам у домаћој радиности и 

сеоском туристичком домаћинству), развој услуга у туризму (услуге туристичких 

професија, специфичне авантуристичке и спортско рекреативне услуге, услуге 

изнајмљивања возила) итд. 

 

Нове одлике данашњег светског туризма су организацијски механизми у оквиру 

глобалних – светских и регионалних европских токова. То су динамички процеси који су 

неизоставни изазов туризма двадесет првог века као пресудни фактор туристичког развоја. 

Појава глобализације као такве има велику улогу у расту међународног туризма на светском 

тржишту. Како је процес глобализације донео промене у свим сферама живота, тако су 

настале промене у порстау путовања у далеке делове света. Када су у питању гледишта на 

кретања туризма у будућности, аутори имају различита мишљења. Бројни су фактори који 

се наводе као чиниоци од којих зависи правац развоја туризма у наредном периоду. Ту се 

наводе пре свега величина и структура становништва, економски потенцијал, економски 

потенцијала, технолошке иновације, политичка и културна кретања.   

Будућност туризма зависиће у већој мери од фактора изван овог феномена, него од 

фактора у њему самоме.35 

 

Када се говори о туризму на глобалном нивоу пре свега се очекује пораст 

политичких неизвесности које ће смањивати обим путовања, пораст тероризма који ће 

условити пооштравање сигурносних мера, визних режима, контрола на уласку, а самим тим 

и дестимулативно деловати на предузимање путовања, отварање Кине, опадање вере у 

политику, што ће се рефлектовати кроз смањење обима страних улагања и инвестиција у 

туристичку привреду због несигурних политичких циљева и режима и дезинтеграција 

вредности које се деле. Такође, судар култура и међукултурни конфликти ће путовања 

учинити поново опасним.36 

                                                           
35 Вуконић Б., (2002), Rethinking of Educations and Training for Tourism, Graduate School of Economics & 

Business, Загреб,  
36 Недељковић О., Јовановић Р., Ђокић М. (2013), Трендови развоја и утицај глобализације на туризам, 

Часопис за економију и тржишне комуникације, vоl. 3, бр. 1, Бања Лука, стр. 73-86 
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3 . КОНКУРЕНТНОСТ КАО ОСНОВА РАСТА И РАЗВОЈА 

3.1. Дефиниција, циљеви и фактори конкурентости 

 

Конкурентност једне привреде представља степен успешности њеног 

позиционирања у оквиру глобалне привреде. Висок степен конкурентности привреде 

неопходан је за њену интеграцију у светске токове. Према дефиницији ОECD-а, 

конкурентност је мера способности земље да у слободним и равноправним тржишним 

условима произведе робе и услуге које пролазе тест међународног тржишта, уз истовремено 

задржавање и дугорочно повећање реалног дохотка становништва.37 

 

Мајкл Портер (Michael E. Porter) дефинише конкурентност јако широко, као низ 

институција, политика и фактора који одређују ниво продуктивности земље. Ниво 

продуктивности, с друге стране, опредељује одрживи ниво просперитета који може 

остварати нека привреда. Што је нека привреда конкурентнија биће способнија да 

произведе виши ниво дохотка грађанима.38 

 

Примарни циљ достизања и унапређења конкурентности у савременим условима је 

трајан и одржив економски раст исказан кроз раст БДП-а и БДП-а per capita, који осигурава 

повећање запослености и у крајњој линији, подизање квалитета живота. Привредни раст је 

предуслов повећања животног стандарда, односно претпоставка раста економског 

благостања.  

 

Поред примарног циља, може се рећи да постоји спектар циљева који се могу 

сматрати заједничким за већину привреда у свету:39 

 раст производње роба и услуга (квантитативно и квалитативно); 

 раст продуктивности и повећање економске ефикасности; 

 структурне промене у привреди и индустрији; 

 повећање извоза и уравнотежење спољнотровинског биланса; 

                                                           
37Интернет извор: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 
38Schwab K., Porter M., The global competitiveness report 2008-2009, World Economic Forum, 2008, .str. 39 
39 IMD, World Competitiveness Yearbook 2005, (2005), стр. 608-619, 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399
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 раст инвестиционе активности и привлачење директних инвестиција; 

 развој иновација и технологија; 

 раст запослености (смањење стопе незапослености); 

 оснивање нових фирми, развој и јачање малих и средњих предузећа; 

 развој лидерства и предузетничке културе; 

 развој кластера; 

 јачање тржишне конкуренције и боља регулација монопола; 

 усавршавање система образовања, развој система доживотног учења и 

повећањеулагања привреде и државе у образовање;   

 побољшање образовне и квалификоване структуре становништва; 

 развој и унапређење институција и инфраструктуре; 

 политичка стабилност;  

 дебирократизација друштва; 

 одрживи развој животне средине; 

 смањење сиромаштва, и  

 повећање степена друштвене укључености и социјалне кохезије. 

 

Циљеви конкурентности не смеју бити дефинисани као вредност за себе, већ 

приликом дефинисања треба се имати у виду вредност индикатора у окружењу неке земље, 

групе земаља или неког другог нивоа с којим се успоређује и којем се тежи у погледу нивоа 

конкурентности. Дефинисане циљеве конкурентности и њихову реализацију, треба 

третирати искључиво као позитивна и негативна одступања од равнотежних или 

максималних индикатора и мерила у тачно предвиђеном временском периоду.  

 

Уколико привреда једне земље жели да опстане у све сложенијим условима 

пословања на међународном тржишту, мора се оријентисати на укрупњивање капацитета 

путем различитих облика сарадње са иностранством, као што су: заједничка улагања 

капитала, пословне алијансе, разни облици трансфера технологије, дугорочни купопродајни 

уговори и заједничка производња, франшизинг и лизинг у иностранству. Сви наведени 

облици сарадње треба да омогуће дугорочно страбилну и успешну позицију у сарадњи са 

иностранством.  
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Конкурентност једне привреде зависи од властитих способности и конкурентских 

слабости других економија. Фактори који доводе до спајања или одбијања понуде и тражње 

у спољној трговини називају се факторима конкуернтности. Међу овим факторима 

издавајају се:40 

 квалитет и технолошка својства производа, 

 цена, коригована инструментима спољно-трговинске политике у земљи извозници и 

земљи увозници,   

 начин плаћања, 

 рокови испоруке и начин одржавања, 

 организација наступа на инострана тржишта и маркетинг, 

 развојна оспособљеност привреде земље купца, и други. 

 

Мајкл Портер је дефинисао модел конкурентских предности на основу четири 

међусобно повезане детерминанте конкурентске предности земље, а које је назвао 

„дијамант националних предности“. Специфичност сваке земље условљава различиту 

националну конкурентност која зависи од карактеристика дате земље, као и система 

узајамног деловања четири скупа фактора и две екстерне варијабле. То су:41 

 факторски услови – положај земље у погледу фактора производње, а односе се на: 

људске ресурсе, физичке ресурсе, ресурсе знања, ресурсе капитала и 

инфраструктуру, који уз адекватно коришћење могу обезбедити квалитетну 

производњу или ниже трошкове, а тиме и створити услове за стицање конкурентске 

предности;  

 услови тражње – природа домаће тражње за производима и услугама, која указује 

на то да је задовољење потреба и захтева домаћег потрошача важно за успешан 

наступ на страном тржишту;   

 сродне и помоћне делатности индустрије – присуство или одсуство међусобно 

повезаних индустрија које су међусобно конкурентне;  

 стратегија и структура предузећа и ниво конкуренције – услови који усмеравају 

стварање, организовање и управљање предузећима и природу домаће конкуренције.  

                                                           
40 Унковић С. (2010), Економика туризма, Савремена администрација АД, Београд, стр. 210-214 
41Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD, str. 71-86 
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При процени националне конкурентске предности, поред ове четири компоненте, 

неопходно је узети у разматрање и утицај две екстерне варијабле као што су утицај владе и 

прилике (шансе). Влада својом политиком врши утицај на све четири поменуте компоненте. 

При томе, сви елементи који чине дијамант националне конкурентности делују узајамно и 

имају синергетски ефекат на конкурентност земље.42 

 

Међународни институт за развој менаџмента развио је методологију за оцену 

фактора међународне конкурентности. Овај институт је све факторе који повећавају 

конкурентност предузећа и глобалну конкурентност привреде сврстао у четири групе и 

двадесет подгрупа, полазећи од способности земље да створи и сачува пословно окружење 

у којем се предузећа могу такмичити.43 

 

Слика 8. – Фактори међународне конкурентости привреде 

 

Извор: www.imd.org/wcc/wcc-factors-criteria// 

 

 

                                                           
42 Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD, str. 71-86 
43 Интернет извор: https://www.imd.org/wcc/wcc-factors-criteria// 

https://www.imd.org/wcc/wcc-factors-criteria/
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3.2. Методологија мерења конкурентности 

 

Многа истраживања се баве оценама међународне конкурентности земаља, као што 

су Global Enterpreneurship Monitor, Global Competitivness Report, OECD, итд. Међу 

најсофистициранијим моделима за мерење међународне конкурентности земаља су управо 

они који су развили Светски економски форум (World Economic Forum) – „Извештај о 

глобалној конкурентности” (The Global Competitiveness Report) и Светска Банка – „Извештај 

о пословању” (Doing Business). Ове две студије заслужују пажњу из три главна разлога:44 

1. Оне су веома препознатљиве и важе за референтне студије када је реч о међународној 

конкурентности. Њих користе и инвеститори и креатори економских политика.  

2. Покривају велики број земаља чиме пружају одличан увид у позицију домаће 

привреде у широком светском контексту, али и поређење домаће привреде са другим 

земљама из региона.  

3. Ове студије разматрају широк и комплементаран скуп чиниоца који утичу на 

међународну конкурентност једне земље. Извештај о пословању се бави питањима 

везаним за квалитет пословног окружења, као што су: административне процедуре, 

регулатива, правни систем, итд. Док се извештај о глобалној конкурентности 

детаљније бави чиниоцима који непосредно утичу на пословање и међународну 

конкурентност једне земље. У том смислу, разматрају се квалитет физичке 

инфраструктуре, људски ресурси, ефикасност тржишта рада, квалитет финансијског 

тржишта, технолошка опремљеност, капацитет за иновације.  

 

Из наведеног може се закључити да се извештај о глобалној конкурентности и 

извештај о пословању одлично допуњавају и дају целовит увид у снаге и слабости које 

одликују разматране земље.  

 

У даљем раду се детаљније говори о индексу глобалне конкурентности Светског 

економског форума који је данас прихваћен као високо софистицирана, поуздана и 

референтна методолошка инстанца за анализу конкурентности. 

                                                           
44 Дирекција за развој малих и средњих предузећа (2011), Стратегија за подстицање конкурентности на микро 

нивоу 2011-2015, Подгорица 
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3.2.1. Методологија мерења конкурентости привреде 

 

 Током више деценијског постојања Светски економски форум (World Economic 

Forum) је креирао више индекса којима се мери и упоређује конкурентност националних 

привреда, тако да се са сигурношћу може констатовати да су његови композитни индекси 

данас најкоришћенији индекси конкурентности. Индекс глобалне конкурентности (Global 

competitiveness index - GCI) конструисан под лидерством професора Havier Sala-I-Martina, 

полази од претпоставке да у данашњој глобализованој привреди постоји велики број 

фактора који објашњавају конкурентност националних привреда.  

 

Овај индекс бави се мерењем просека више микроекономских и макроекономских 

компонената, који се појединачно вреднују на скали од 1 до 7. При томе су сви мерени 

показатељи груписани у дванаест стубова и одражавају различите аспекте сложене 

економске стварности:45 

 Први стуб – институције. Институционални амбијент је одређен законским и 

административним оквиром унутар кога појединци, предузећа и владе, у међусобној 

интеракцији генеришу приходе и обезбеђују економски просперитет. Веома је важна 

институционална подршка развоју тржишних слобода, спречавању корупције, 

ослобађању правосуђа од политичке зависности, заштити животне средине, итд.  

 Други стуб – инфраструктура. Развијена инфраструктура је значајна за ефикасност 

функционисања привреде зато што одређује секторски профил који је могуће 

развијати. Добро развијена инфраструктура смањује ефекат удаљености између 

региона и трошкове интеграције националног тржишта са другим регионима и 

земљама. 

 Трећи стуб – макроекономско окружење. За развој конкурентности, изузетно је 

важна стабилност макроекономског окружења, односно неопходно је обезбедити 

што већи економски раст, смањити незапосленост, обезбедити стабилност цена 

(ниску инфлацију) и избегавати дефиците платног биланса.  

                                                           
45Schwab K, Sala-I-Martín H (2011), The global competitiveness report 2011-2012, World Economic Forum, str.4-8 
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 Четврти стуб – Здравље и основно образовање. Лоша здравствена слика кадрова 

повећава трошкове пословања, због честог одсуства болесних радника и ниског 

нивоа ефикасности њиховог рада. Зато су инвестиције у подизање нивоа здравствене 

заштите важне, како у економском, тако и у моралном погледу.  

 Пети стуб – Високо образовање и обука. Све државе које теже повећању 

просперитета, морају повећавати квалитет образовања. Глобална економија 

подразумева да су запослени образовани и способни да се прилагођавају окружењу 

које се брзо мења. Важност сталне стручне обуке, која се у многим привредама 

занемарује, значајна је ако обезбеђује сталну надоградњу вештина и знања 

запослених, у складу са потребама производних система.  

 Шести стуб – Ефикасност тржишта роба. Под ефикасношћу тржишта роба се 

подразумева могућност и способност продукције широког асортимана производа и 

услуга у датим односима понуде и тражње. Ефикасност овог сегмента тржишта 

зависи од услова тражње, који су детерминисани оријентацијом ка потрошачима и 

њиховом софистицираношћу која кореспондира са куповном моћи.  

 Седми стуб – Ефикасност тржишта рада. Ефикасност и флексибилност тржишта 

рада су веома важни за развој конкурентности сваке привреде. У напредним 

економијама, запослени су распоређени на одговарајући начин, у складу са својим 

знањем, вештинама и способностима, чиме дају пун допринос на својим радним 

местима.  

 Осми стуб – Софистицираност финансијског тржишта. Софистицирано 

финансијско тржиште обезбеђује ефикасно усмеравање финансијских ресурса ка 

најбољим предузетницима и инвестиционим пројектима. Поменути ресурси 

обухватају штедњу грађана, као и домаће и стране инвестиције. 

 Девети стуб – Технолошка опремљеност. У глобализованом свету, технологије 

постају један од кључних елемената за стварање и одржавање конкурентске 

предности. Државе морају бити спремне за усвајаје нових технологија и за 

обезбеђивање неопходних услова за њихово ефикасно коришћење.  
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 Десети стуб – величина тржишта. Величина тржишта је изузетно важна за 

подизање конкурентности. Земље са великим тржиштима могу да користе ефекте 

економије обима, односно да својим предузећима обезбеде повећање производних 

могућности уз снижавање трошкова по јединици производа.  

 Једанаести стуб – Софистицираност пословања. Продуктивност неке земље 

зависи од продуктивности компанија која у њој послују. Софистицираност 

пословања земље подразумева квалитет укупних пословних веза, као и 

„осмишљеност“ предузећа која се исказује преко стратегија и оперативне праксе.  

 Дванаести стуб – Иновације. Земље у развоју имају привилегију да своју 

продуктивност могу да унапређују усвајањем постојећих технологија, што за 

развијене земље не важи. Предузећа у развијеним земљама морају сама да 

осмишљавају и развијају нове производе и процесе, како би одржавале конкурентску 

предност. То захтева окружење које подржава развој иновативности, односно 

улагања у истраживање и развој, остваривање сарадње између универзитета и 

привреде, заштиту интелектуалне својине итд.  

 

Дванаест стубова конкурентности је груписано у три посебне целине, које 

представљају кључ за различите начине вођења економије, и то: основним факторима 

вођене економије, ефикасношћу вођене економије и иновацијом вођене економије. 

 

Слика 9. – Приказ обједињених стубова Индекса глобалне конкурентности 

 

Извор: The Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva, 2011. str. 9 



Туризам у функцији унапређења конкурентности Црне Горе 

  

35 

 

На основу извештаја о глобалној конкурентности могуће је лоцирати области које су 

кључне за остваривање економског раста и побољшање конкурентности. Пошто се ради о 

добровољном процесу, свака држава која тежи већем просперитету мора објективно да 

сагледа своје снаге и слабости и да упорним радом одржава и ако је могуће повећа своју 

конкурентност. 

 

У „Извештају о пословању“ (Doing Business) индикатори Светске банке (World Bank) 

и Међународне финансијске корпорације (International Finance Corporation) мере и 

анализирају услове пословања, тј. пословног окружења. 

 

Индекс лакоће пословања (Ease of doing business) земље рангира на основу анализе 

од 1 до 181. Индекс се одређује на основи једноставног просека рангова 10 индикатора 

изражених у проценту за сваку земљу. Упитници који се користе у истраживању засновани 

су на специфичној студији случаја, како би се осигурала упоредивост привреда међу 

државама и током времена. Светска банка прати регулативе из 11 области пословања, међу 

којима су:46 

 почетак пословања, 

 добијање грађевинских дозвола, 

 прикључење електричне енергије, 

 регистрација имовине, 

 могућност кредитирања, 

 заштита инвеститора, 

 пореска политика, 

 трговина са иностранством, 

 спровођење уговора, 

 решавање несолвентности (престанак пословања), 

 запошљавање радника.  

 

Када се сви ови индикатори узму у обзир, добија се оцена о атрактивности пословања 

у одређеној земљи. 

                                                           
46Стојановић, Р. (2014), Извјештаји свјетске банке као показатељ националне конкурентности Босне и 

Херцеговине, Аналипословне економије, 10, стр. 105-116. 
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3.2.2. Методологија мерења конкурентности туристичке дестинације 

(TTCI индекс) 

 

Индустрија путовања и туризма важан је део свеукупне глобалне економије, а 

посебно је важна у неким земљама у развоју, где може помоћи у смањењу сиромаштва. 

Током последњих неколико година, путовања и туризам опадају широм света. То се 

делимично може приписати глобалној финансијској кризи и континуираној борби 

одређених нација да се опораве и врате на позицији пре кризе. 

 

Конкурентност туристичке привреде у савременим условима пословања представља 

кључни фактор успеха и опстанке на тржишту. У том смислу, веома је важно да, не само 

предузећа, већ и туристичке привреде прате ниво конкурентности који су достигли, како би 

добили смернице за даље унапређење свог пословања. Један од најважнијих показатеља 

конкурентности туризма на нивоу националне привреде јесте Индекс конкурентности 

туризма и путовања, креиран са стране Светског економског форума. Међутим, у 

литератури постоје различита мишљења о методологији овог индекса, нарочито када се 

ради о придавању значаја свакој варијабли која је његов саставни део.  

 

Индекс конкурентности путовања и туризма (TTCI), као производ Светског 

економског форума (World Economic Forum, WEF), мери факторе и политике који чине 

земљу одрживим местом за инвестирање у сектору путовања и туризма. 

 

TTCI индекс је дакле средство за мерење учинка земље који користи четири 

подиндекса и њихове саставне делове за представљање укупног квалитета, будућег 

потенцијала и дугорочне одрживости сектора туризма у свакој од процењених земаља. TTCI 

се објављује сваке године, упоређује економију 140 земаља, мери скуп фактора и политика 

који омогућују одрживи развој туристичког сектора, што доприноси развоју 

конкурентности земље.47 

  

                                                           
47 Интернет извор: http://www.oceanhealthindex.org/methodology/components/tourism-competitiveness-index-tci 
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4. ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ 

ЦРНЕ ГОРЕ 

4.1. Конкурентост привреде Црне Горе 

 

У светлу утицаја различитих развојних фактора (економских, технолошких, 

демографских, политичких, културних итд.), туризам се често посматра као један од важних 

сектора економског напретка. 

 

 Поједини аутори за сектор туризма кажу да представља један од фактора раста 

светске економије и највећу извозну индустрију. Самим тим, међународни туризам је 

значајан део међународне економије, што показују подаци о кретањима у овој области. 

Истовремено, туризам представља глобалну силу за економски и регионални развој и 

главну индустрију на глобалном нивоу, а постаје и један од водећих сектора у многим 

економијама.48 

 

У анализи разноликости понуде (извештај Светског путничког и туристичког 

савета), за Црну Гору се наводи да је створен велики диспаритет између приморја (југа) и 

планина (севера/унутрашњости). Северни регион је неразвијен, док су централни и јужни 

делови развијенији. Управо неразвијеност северног региона може значајно да угрози 

одрживост, посебно у погледу односа према природним ресурсима.  

 

У Националној стратегији одрживог развоја Црне Горе указано је да северни 

регион, који чини нешто више од половине територије Црне Горе, карактеришу: скромно 

учешће у БДП-у, висока стопа незапослености, проблем депопулације, знатно виша стопа 

сиромаштва од просека у Црној Гори, неразвијеност саобраћајне (и друге) инфраструктуре, 

посебно у руралним подручјима.49 

 

 

                                                           
48 Недељковић О., Јовановић Р., Ђокић М. (2013). Трендови развоја и утицај глобализације на туризам, 

Часопис за економију и тржишне комуникације, vоl. 3, бр. 1, Бања Лука, стр. 83. 
49 Министарство туризма и заштите животне средине (2007), Национална стратегија одрживог туризма Црне 

Горе, стр. 23-24. 
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Слика 10. – Кањон Таре (Северни регион Црне Горе) 

 
Извор: www.raftingkampovi.com/kanjon-tare 

 

Међутим, северни регион има значајне потенцијале за развој туризма јер његову 

лепоту чине три национална парка (Дурмитор, Биоградска гора и Проклетије), непрегледна 

пространства Сињајевине, дубоки кањони Таре, Пиве и Комарнице, те велелепна и бројна 

планинска језера Црно, Капетаново, Змиње, Трновачко, Забојско, Биоградско и Пешића 

језеро. Дакле потребно је, поред пољопривреде и шумарства, креирати такве облике 

туризма који би могли да допринесу одрживом развоју овог сектора а који је тренутно 

првенствено усмерен на приморски (јужни) регион. 

 

Туристички се Црна Гора може поделити у пет, међусобно повезаних регија:50 

 са фином пешчаном улцињском плажом, Велика Плажа (13 km дуга, 60 m широка), 

поседује једину пешчану плажу на источној јадранској обали, 

 са сликовитим заливом Бока Которска који је уникатан на Средоземљу, 

 са стеновитом обалом између Тивата и Улциња представља формацију сличну оној 

у јужној Далмацији, али која је туристички атрактивнија због многих залива са 

плажама (шљунак), 

 са Скадарским језером које представља још један уникат, 

 са брдовитим залеђем које представља спектакуларну кулису за одмор на плажи, које 

је циљ излета и сегмент уско специјализованог туризма за продужење летње сезоне. 

 

                                                           
50 Министарство туризма и заштите животне средине (2008), Мастер план, Стратегија развоја туризма Црне 

Горе до 2020, Подгорица, стр. 13. 

 

http://www.raftingkampovi.com/kanjon-tare
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Црна Гора као просторно мала територија са недовољно развијеном економијом, 

користила је искуства земаља у транзицији у смислу структурних промена које су се 

наметнуле као нужне за решавање економске нестабилности. У условима економске кризе, 

недовољне тражње и ограничене туристичке понуде, туризам се суочавао са променама и 

различитим облицима организовања. Ограничена понуда, недовољно улагање у техничко-

технолошки напредак туристичких капацитета и ограничен квалитет туристичких 

производа успоравали су токове туристичког развоја. Укупне прилике и промена државног 

статуса утицале су на степен укупне економске развијености као и на смањено учешћа 

туристичке делатности. 

 

У досадашњем периоду Црна Гора је предузимала одређене активности како би 

побољшала своју конкурентску позицију. Урађене су одређене анализе, спровођени 

пројекти у области образовања, здравства, малих и средњих предузећа, стандарда итд. Ипак, 

све то није довољно па је потребно на системски начин, на нивоу Владе дефинисати правце 

и активности, како би се на свеобухватан начин пришло решавању овог проблема.   

 

Неке од спроведених анализа конкурентности црногорске привреде показује да се 

она и даље заснива на ценовној, а не неценовној конкурентности. Светски трендови, 

међутим, показују све веће значење неценовних елемената конкуретности: ако су производи 

иновативни, специфични за циљну групу потрошача, ако произвођачи и земља имају добар 

имиџ, ако постоје квалитетни производи и пословање, тада и скупи производи бивају 

успешни. Везано уз то постоји један проблем који се често занемарује, а то је релативно 

лош имиџ земаља у транзицији и њихових производа на међународном тржишту. Многе 

индустријске земље Запада и након десетак година транзицијских процеса и даље третирају 

ове земље као јефтине изворе сировинa и радне снаге, а не као равноправне партнере.51 

 

Чак и саме транзициjске земље показују знатно већи степен преференција за 

„западне“ производе него за оне из транзицијских земаља. То представља велику препреку 

повећању њихове међународне конкурентности, поготово ако се онанастоји засновати на 

неценовној конкуренцији, чији би основ требао бити првенствено квалитет, и то не само 

производа него и целокупног пословног процеса. 

                                                           
51World Economic Forum (1999), Press Release, Internet 
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Црна Гора је од 2007. године укључена у међународну базу конкурентности, тј. у 

израду Извештаја о глобалној конкурентности који сваке године издаје „Светски економски 

форум“, у сарадњи са Универзитетом Харвард. Партнерска институција из Црне Горе за 

израду овог извештаја је Институт за стратешке студије и прогнозе која спроводи анкету 

према упитницима – анкетним листићима добијеним од Светског Економског форума. 

 

У периоду од 2007. до 2010. године према Извештају о глобалној конкурентности, 

Црна Гора је унапредила своју позицију за чак 33. места, тј. са 82. места у 2007. години на 

49. место у 2010. години. Међутим, већ у 2012. може се запазити знатно лошија позиција 

Црне Горе у односу на 2010, годину. Док у наредном периоду, Црна Гора стагнира по 

питању позиције. 

 

Табела 1. – Позиција Црне Горе у глобалној конкурентности у односу на земље 

региона 

Земља/ Година 

Индекс глобалне конкурентости 

Промена 

2012-2016 
2012

-

2013 

2013 

- 

2014 

2014 

- 

2015 

2015 

- 

2016 

Црна Гора 72 67 67 70 +2 

Хрватска 81 75 77 77 +4 

Србија 95 101 94 94 +1 

Босна и Херцеговина 88 87 - 111 -23 

Македонија 80 73 63 60 +20 

Албанија 89 95 97 93 -4 
Извор: Светски економски форум: Извештај о глобалној конкурентности 2012-2013; 2013-2014; 

2014-2015; 2015-2016. 

 

 

Почев од 2012. године Црна Гора показује константне и значајне помаке са аспекта 

позиције свог индекса глобалне конкурентности. Према Извештају о глобалној 

конкурентности, који је објављен у септембру 2012. године, Црна Гора се налази на 72-ом 

месту што је у региону југоисточне Европе, чини најбоље рангираном. Другим речима, на 

лествици глобалног индекса конкурентности у 2012. години Црна Гора се налази испред 

Хрватске (81), Македоније (80), Србије (81), Албаније (89), Босне и Херцеговине (88). 
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Табела 2. – Позиција Црне Горе на основу индекса глобалне конкурентности 

за период од 2012. године до 2015. године 

Година 
2012-2013 

позиција 

2013-2014 

позиција 

2014-2015 

позиција 

2015-2016 

позиција 

Индекс глобалне конкурентности 

(Оцена) 
72 67 67 (4,23) 70 (4,20) 

Под-индекс основних 

услова 
74 68 61 (4,71) 58 (4,67) 

Инцтитуције 44 52 59 (3,96) 70 (3,89) 

Инфракструктура 66 70 72 (4,10) 73 (3,98) 

Макроекономска стабилност 118 112 88 (4,46) 79 (4,62) 

Здравство и основно образовање 73 37 29 (6,31) 33 (6,21) 

Под-индекс појачивача 

ефикасности 
74 72 73 (3,99) 75 (3,97) 

Високо образовање и обука 51 50 51 (4,68) 54 (4,58) 

Ефикасност тржишта роба 48 64 69 (4,34) 70 (4,30) 

Ефикасност тржишта рада 93 58 65 (4,24) 74 (4,18) 

Софистицираност фин.тржишта 40 49 56 (4,26) 44 (4,26) 

Технолошка спремност 56 49 54 (4,28) 55 (4,33) 

Величина тржишта 130 135 134 (2,16) 131 (2,20) 

Под-индекс фактора иновативности 

и софистицираности 
69 70 77 (3,53) 86 (3,45) 

Пословна софистицираност 76 89 97 (3,69) 102 (3,62) 

Иновативност 60 54 58 (3,37) 69 (3,28) 
Извор: Светски економски форум: Извештај о глобалној конкурентности 2012-2013; 2013-2014; 

2014-2015; 2015-2016. 

 

Црна Гора се налази у другој фази економског развоја – фази вођеној ефикасношћу. 

У овој фази развоја кључно је инвестирање у образовање људских ресурса, прихватање 

нових технологија у производним процесима, креирање квалитетних производа, стварање 

амбијента повољног за привлачење страних директних инвестиција (смањење царина, 

пореза, административних процедура) и стабилност финансијског тржишта. Државе у овој 

фази већ имају креирану основну инфраструктуру (путеви, аеродроми, железнице, 

телекомуникације и сл.), изграђене институције, релативну макроекономску стабилност и 

задовољавајући ниво здравствене заштите и основног образовања.52 

 

                                                           
52Дирекција за развој малих и средњих предузећа (2011), Стратегија за подстицање конкурентности на микро 

нивоу 2011-2015, Подгорица 
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На основу табеле 6. може се закључити да Црна Гора у 2012. години од укупно 144 

земаља има добру позицију у под-индексу фактора иновативности и софистицираности (69. 

позиција), након чега следе под-индекс основних услова (74. позиција) и под-индекс 

појачивача ефикасности (74. позиција). Пратећи теоријски концепт Извештаја о глобалној 

конкурентности и узимајући у обзир чињенице да се Црна Гора налази у фази коју покреће 

ефикасност, очекивало би се више позиционирање Црне Горе у под-индексу појачивача 

ефикасности него под-индексу фактора иновативности и софистицираности. Значајни 

разлог за то би могла да да буде врло ниска позиција Црне Горе када се ради о „величини 

тржишта“ (130. позиција 2012. године) које представља један од стубова појачивача 

ефикасности. 

 

Од ова три под-индекса највише напредовања током 2015. године запажа се код под-

индекса основних услова, односно за 16 позиционих места у односу на 2012. годину. 

Побољшање оцена са 4,46 током 2014. године на 4,62 током 2015. године (при томе је 

максимална могућа оцена 7,0) за макроекономску стабилност значи да је Црна Гора 

остварила значајан напредак у унапређењу основних услова за економски раст. Од 12 

стубова конкурентности, пад је забележен у ефикасности тржишта рада (са оцене 4,24 током 

2014. године на 4,18 током 2015. године) и пословна софистицираност (са 3,69 током 2014. 

године на 3,62 током 2015. године). Црна Гора 2015. године добија најнижу оцену 2,20 за 

величину тржишта, а затим следе 3,28 за иновативност и 3,62 поена за пословну 

софистицираност. Највише оцене су 6,21 за здравство и основно образовање и 4,62 за 

макроекономску стабилност. 

 

С обзиром на то да се Црна Гора налази у другој фази развоја конкурентности коју 

покреће ефикасност, трендови у под-индексу појачивача ефикасности и повезаним 

стубовима су од изузетне важности у процени конкурентности земље и потенцијала за њен 

даљи раст. У том погледу, Црна Гора је остварила добар напредак од 2012. године, али не и 

реалан напредак у односу на 2014 годину. Оцена индекса глобалне конкурентности Црне 

Горе за 2014. годину је остала на истом нивоу као и 2013. године и износи 4,23. Поред тога, 

позиција Црне Горе се само маргинално побољшала у том погледу: 2012. године Црна Гора 

је заузела 72. позицију од укупно 144 земље, док је 2015. Године заузела 70. позицију од 

укупно 140 земаља.  
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Црна Гора је успела да 2015. године побољша оцену за само два од шест стубова 

појачивача ефикасности, односно за софицистираност финансијског тржишта и величину 

тржишта. Једино стварно погоршање је задесило ефиксаност тржишта рада, али и 

институције. Што се тиче појединачних фактора појачивача ефикасности Црна Гора 2015. 

године достиже средишње позиције (70 или више) у обиму и ефекту опорезивања, укупној 

порекој стопи, трошковима пољопривредне политике, пословном утицају правила настране 

директних инвестиција, крутости у запошљавању, лакоћи приступа зајмовима, 

расположивости ризичног капитала и индексу законских права. 

 

Поред политичког, економског и културног развоја Црне Горе, црногорска 

туристичка агенда је повезана са Лисабонском агендом Европске уније и ознаком европске 

културне баштине. У настојању да се поврати интересовање туриста и због жеље Владе да 

постане део Европске уније, Црна Гора је усмерила све своје политичке и економске напоре 

у стварање амбијента за развој туризма заснованог на европским стандардима и 

вредностима. 

 

4.2. Туризам као фактор унапређења конкурентности Црне Горе као 

туристичке дестинације 

 

Према подацима Завода за статистику Црне Горе из 2017. године, укупан број 

кревета у 2015. години износио је 164.004. Као резултат структурних промена последњих 

година, дошло је до диверзификације понуде, јачања конкурентности и стварање услова за 

комплементарном понудом која ће задовољити потребе савремених туриста. У Црној Гори 

туризам генерише око 20% БДП-а. Међутим, реалност је да још увек постоје хотелски 

комплекси који од процеса приватизације нису доведени у стање коришћења, а налазе се на 

значајним локацијама приморског региона, као што су Хотел АС у Перазића Долу, Хотел 

Фјорд у Котору, Хотел Плажа у Херцег Новом. Тешкоће у привлачењу страних директних 

инвестиција у највећој мери се могу приписати одсутности интернационалних хотелских 

ланаца. У контексту ланца хотела, значајно је поменути новоотворени Хотел Хилтон у 

Подгорици, настао адаптацијом некадашњег хотела Црна Гора.53 

                                                           
53Управа за статистику Црне Горе МОНСТАТ (2017), Истраживање о доласцима и ноћењима туриста укупно, 

саопштење, Подгорица 
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У стварању комплексне туристичке понуде Црне Горе као повезане целине приморја 

и залеђа, види се најбоља могућност да се продужи сезона и да се северу дају развојни 

импулси. Као заједничку визију, сви учесници у том процесу треба да имају у виду основну 

понуду која се заснива на оном највреднијем што Црна Гора поседује, а што се осликава 

кроз слоган „Wild Beauty“. Будућа понуда треба још интензивније да повезује пејзаж и 

природу, различите културе које су оставиле печат на развој Црне Горе, као и начин живота, 

са највишим квалитативним захтевима једног модерног друштва. Истовремено су потребни 

додатни хотелски објекти, да би постали атрактивна туристичка дестинација преко читаве 

године, те да би створили нова радна места и у будућности повећавали приходе.54 

 

4.2.1. Мерење конкурентности Црне Горе као туристичке дестинације на 

основу TTCI  индекса 

 

Покривајући 140 економија, индекс конкурентности путовања и туризма мери 

скуп фактора и политика који омогућавају одрживи развој сектора путовања и туризма, што 

доприноси развоју и конкурентности једне земље. 

Слика 11. – Рангирање на основу индекса конкурентности путовања и туризма за 2019.  

 

Извор: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitivness Reprot 2019, xiii 

                                                           
54 Министарство туризма и заштите животне средине (2008), Мастер план, Стратегија развоја туризма Црне 

Горе до 2020, Подгорица, стр. 7. 
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Црна Гора је земља која се у овом извештају налази у групи земаља које припадају 

Европи и Евроазији. На основу слике 10. може сезапазити да је Црна Гора у 2019. години 

заузела 67 место. Како би адекватно разумели табеларни приказ (табела 7.) који следи, 

неопходно је појаснити оцене – укупни резултати се оцењују од 1 до 7, где је оценом 1 

представљен најнижи резултат, а оценом 7 најбољи. Резултат Црне Горе у 2019. години 

износи 3,9 што значи да се налази негде на средини од укупно 140 земаља. Такође је 

приказана и промена у процентима у односу на 2017. годину (5,6%). 

 

Подрегион Балкана и Источне Европе има нижи удео сектора туризма у БДП-у од 

већине осталих европских подрегија, али земље овде највише зависе од међународних 

долазака туриста када је у питању интерна туристичка потрошња. Сходно томе, постоји 

потреба за побољшањем конкурентности како би се доласцима наставио максимализовати 

туристички потенцијал подрегиона. У том контексту, Балкан и Источна Европа имали су 

једну од најбржих стопа побољшања индекса конкурентности туризма и путовања у свим 

подрегионима. Наиме, земље су смањиле јаз са осталим подрегијама у областима везаним 

за природни и културни туризам, градећи се управо као туристичке дестинације. 

 

Табела 3. – Оцена Црне Горе на основу индекса конкурентности путовања и туризма 

Привреда 

Позиција у 

глобалном 

рангирању 

у 2019. 

Резултат 

у 2019.  

Разлика у односу на 

2017. годину 

Резултати који су 

различити у односу на 

просечну бенчмарк анализу 

Ранг 

Раст 

резултата 

(%) 

Регионално 

(%) 

Глобално 

(%) 

Црна Гора 67 3.9 +5.0 5.6 –8.9 1.1 

Извор: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitivness Reprot 2019 

 

Оријентација на туристичке приоритете, инфраструктура туристичких услуга и 

конкурентност цена (најјача релативна предност подрегије у односу на остатак Европе) 

охрабрили су земље Балкана и Источне Европе да преусмеравају више ресурса на ову 

индустрију, чинећи путовања погоднијим и јефтинијим. Делимично захваљујући овим 

трендовима, порасли су субрегионални доласци – јер сада више авио-компанија нуди летове 

– чиме се проширује капацитет рута.  
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Стога није изненађење да је ова субрегија имала најјачи раст инфраструктуре 

ваздушног транспорта у Европи. Међутим, субрегион и даље заостаје за глобалним 

просеком на шест стубова и европским просеком за све осим конкурентности цена, што 

указује на потребу за континуираним побољшањима.55 

 

У наредној табели приказани су резултати који су извучени за Црну Гору од укупно 

140 економија обухваћених анализом конкурентости путовања и туризма за 2019. 

 

Табела 4. – Позиција и оцена Црне Горе на основу индекса конкурентности 

путовања и туризма у 2019. години од укупно 140 земаља 

Позиција Црне Горе од укупно 140 

земаља (крајњи ранг) 
67. место са оценом 3.9 

Најбоље рангиране земље 

од укупно 140 - Шпанија 

Пословно окружење 58. место са оценом 4.6 Хонг Конг (Кина) 

Безбедност и сигурност 64. место са оценом 5.6 Финска 

Здравље и хигијена 48. место са оценом 5.8 Аустрија 

Људски ресурси и тржиште рада 51. место са оценом 4.8 САД 

Спремност за информатичке-

комуникационе технолгије 
52. место са оценом 5.2 Хонг Конг (Кина) 

Приоритетикоји се односе на сектор 

туризма 
52. место са оценом 5.0 Малта 

Међународна отвореност 115. место са оценом 2.4 Нови Зеланд 

Ценовна конкурентност 47. место са оценом 5.6 Иран 

Одрживост животне средине 26. место са оценом 4.7 Швајцарска 

Инфраструктура ваздушног 

саобраћаја 
60. место са оценом 3.2 Канада 

Копнена и лучка инфраструктура 67. место са оценом 3.3 Хонг Конг (Кина) 

Инфраструктура туристичких услуге 24. место са оценом 5.5 Португалија 

Природни ресурси 79. место са оценом 2.7 Мексико 

Културни ресурси и пословна 

путовања 
130. место са оценом 1.1 Кина 

Извор: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitivness Report 2019 

                                                           
 55World Economic Forum (2019), The Travel & Tourism Competitivness Report 2019, xiii, Geneva. 
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4.2.2. Туристички промет као индикатор конкурентности Црне Горе као 

туристичке дестинације 

 

Пораст животног стандарда условио је и повећање дискреционог дохотка све већег 

броја људи на планети, што је, уз смањење трајања радне недеље, довело до могућности 

реализовања туристичких жеља и мотива код великог броја људи. На тај начин туризам 

постаје део свакодневног живота. Туристичка дестинација представља главни, водећи део, 

не само туристичке понуде, већ и целокупног туристичког система, тј. циљно одредиште 

туристичких кретања. Имајући у виду на који начин је креирана туристичка дестинација, 

зависи и квалитет формиране туристичке понуде одређеног места, региона или земље, што 

може да доведе до значајнијих економских ефеката развоја посматраног подручја. С тим у 

вези, у даљем раду сагледаће се туристичкипромет у Црној Гори за период од 2015. године 

до 2019. године. 

 

Истраживање о доласцима и ноћењима туриста обједињује туристички промет 

остварен у колективном и индивидуалном/приватном смештају. Подаци о туристичком 

промету у колективном смештају (број долазака и ноћења туриста) прикупљају се редовним 

месечним извештајем о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима 

колективног смештаја (образац ТУ-11).  

 

Извештаји се састављају на основу евиденција у књигама гостију које воде 

рецепцијске службе колективних угоститељских смештајних објеката (све врсте хотела, 

одмаралишта, пансиони, мотели, туристичка насеља, хостели итд.). Методологија обрачуна 

индивидуалног смештаја у процес прикупљања и обраде података укључује 

административне базе података (Локалне туристичке организације, Министарство 

унутрашњих послова, Министарство одрживог развоја и туризма, Национална туристичка 

организација, Секретаријати локалних самоуправа) и статистичке изворе и евиденције. 

Истраживањем су обухваћени сви званични подаци угоститељских објеката на територији 

Црне Горе који пружају услуге смештаја у колективном и индивидуалном/приватном 

смештају. 
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Табела 5. – Број туриста (Тourist arrivals) 
 2015 2016 2017 2018 2019  

 

УКУПНО 

 

1 713 109 

 

1 813 817 

 

2 000 009 

 

2 204 856 

 

2 645 217 

 

TOTAL 

Домаћи гости:56 153 185 151 696 122 797 128 053 135 592 Domestic tourists from: 

Страни гости из:57 1 559 924 1 662 121 1 877 212 2 076 803 2 509 625 Foreign tourists from: 

Албаније 37 547 38 796 56 206 65 419 79 001 Albania 

Аустрије 17 189 17 023 18 256 24 624 35 001 Austria 

Белгије 11 213 11 735 16 189 18 722 30 528 Belgium 

Босне и Херцеговине 154 017 178 104 183 690 193 587 203 766 Bosnia and Herzegovina 

Бугарске 6 879 9 208 10 370 11 155 10 341 Bulgaria 

Чешке Републике 19 864 18 138 18 858 18 562 16 137 Czech Republic 

Данске 4 136 4 448 6 342 8 462 16 166 Denmark 

Финске 5 098 5 240 9 768 12 713 23 730 Finland 

Француске 45 701 49 219 60 865 77 096 90 083 France 

Грчке 4 539 6 273 6 547 7 528 7 332 Greece 

Холандије 7 548 11 754 13 856 17 733 25 633 Netherlands 

Хрватске 24 007 26 114 28 597 33 398 39 082 Croatia 

Италије 38 247 39 626 35 525 37 602 39 692 Italy 

Мађарске 20 327 19 908 27 184 34 032 32 860 Hungary 

Северне Македоније 23 154 24 764 25 486 28 738 35 250 North Macedonia 

Норвешке 7 986 8 487 10 579 13 923 23 376 Norway 

Немачке 49 284 50 577 57 813 89 741 163 877 Germany 

Пољске 50 535 52 931 56 061 69 091 76 620 Poland 

Румуније 19 244 21 824 22 605 21 576 27 731 Romania 

Русије 298 385 316 826 350 468 338 463 384 689 Russian Federation 

Словачке 5 822 8 016 8 597 9 347 8 652 Slovakia 

Словеније 19 533 18 418 21 571 21 928 23 821 Slovenia 

Србије 372 912 373 325 405 426 409 385 402 866 Serbia 

Швајцарске 14 144 13 244 14 749 16 686 25 614 Switzerland 

Шведске 13 316 11 288 21 560 29 243 43 486 Sweden 

Уједињеног краљевства 29 950 37 464 42 360 62 460 80 876 United Kingdom 

Осталих европских 

земаља 

182 293 197 006 211 961 230 636 339 548 Other European countries 

Аустралије 5 287 6 103 7 483 8 916 10 020 Australia 

Канаде 5 507 6 254 7 158 8 632 10 038 Canada 

САД 16 560 18 874 23 842 29 536 35 757 USA 

Јапана 2 495 2 853 2 971 2 938 2 873 Japan 

Осталих ваневропских 

земаља 

46 049 56 985 92 980 123 080 162 711 Other non-European 

countries 

Извор: Статистички годишњак Црне Горе 2020 

                                                           
56Домаћи туриста је особа са сталним боравком у ЦГ, која привремено борави у неком другом месту изван 

свог сталног места боравка и преноћи бар једну ноћ у угоститељском или неком другом објекту за смештај. 
57Страни туриста је особа са сталним боравком изван ЦГ, која привремено борави у неком месту ЦГ и преноћи 

бар једну ноћ у угоститељском или неком другом објекту за смештај. 
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Табела 6. – Број туриста по врстама туристичких места 

  

Укупно 

Total 

Главни град 

Capital 

Podgorica 

Приморска 

места 

Coastal 

resorts 

Планинска 

места 

Mountain 

resorts 

Oстала 

турист. места 

Other tourist 

resorts 

Oстала 

местa 

Other places 

   УКУПНО / TOTAL   

2015 1 713 109 84 078 1 529 073 63 503 35 043 1 412 

2016 1 813 817 97 427 1 602 602 71 833 40 162 1 793 

2017 2 000 009 146 195 1 716 451 84 509 49 810 3 044 

2018 2 204 856 169 890 1 873 764 97 808 59 902 3 492 

2019 2 645 217 186 207 2 270 313 113 373 69 261 6 063 

   ДОМАЋИ ГОСТИ / DOMESTIC TOURISTS   

2015 153 185 9 207 110 964 15002 17 923 89 

2016 151 696 10 910 105 435 16201 19 092 58 

2017 122 797 14 514 67 649 20 282 20 220 132 

2018 128 053 14 871 74 723 17 326 20 835 298 

2019 135 592 15 845 81 308 14 864 23 357 218 

   СТРАНИ ГОСТИ / FOREIGN TOURISTS   

2015 1 559 924 74 871 1 418 109 48 501 17 120 1 323 

2016 1 662 121 86 517 1 497 167 55 632 21 070 1 735 

2017 1 877 212 131 681 1 648 802 64 227 29 590 2 912 

2018 2 076 803 155 019 1 799 041 80 482 39 067 3 194 

2019 2 509 625 170 362 2 189 005 98 509 45 904 5 845 

Извор: Статистички годишњак Црне Горе 2020 

  

 На основу табела 1. и 2. може се закључити да је у периоду од 2015. до 2019. године 

број долазака туриста знатно порастао. У односу на 2015. годину, када је Црну Гору 

посетило свега 1.703.109 туриста, тај број је у 2019. години износио чак 2.645.217 туриста, 

што је око 55% више. Од тога, број иностраних туриста бележи константо повећање, док 

број домаћих туриста има благи тренд опадања све до 2018. године када је забележено 

повећања. Највећи број посетилаца долази из Србије, затим Русије и Босне и Херцеговине, 

а најмањи из Јапана и Грчке. Такође, може се приметити да планинска места постају јако 

атрактивна. Наиме, планинска места у Црној Гори је 2019. годинe посетило 113.373 туриста, 

a 2015. године тек 63.503 туриста. Ипак, приморска места су далеко испред по питању своје 

атрактивности. Односно броје највише долазака како домаћих тако и страних туриста. 

Главни град Црне Горе је у овом периоду придобио посебну пажњу туриста. Као туристичку 

дестинацију, Подгорицу је 2019. године посетило укупно 186.207 туриста, што је чак око 

120% више у односу на 2015. годину. 
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Табела 7. – Ноћења туриста (Тourist overnights) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

 

УКУПНО 

 

 
11 054 947 

 

 
11 250 005 

 

 
11 953 316 

 

 
12 930 334 

 

 
14 455 920 

 

TOTAL 

Домаћи гости: 
 

747 576 
 

721 530 
 

483 184 
 

486 524 
 

522 382 
Domestic tourists from: 

Страни гости из:  
10 307 371 

 
10 528 475 

 
11 470 132 

 
12 443 810 

 
13 933 538 

Foreign tourists from: 

Албаније 103 644 114 763 214 365 221 987 241 918 Albania 

Аустрије 76 815 77 978 82 940 108 435 139 308 Austria 

Белгије 50 928 52 143 72 271 80 131 103 850 Belgium 

Босне и Херцеговине 966 363 1 044 165 1 083 048 1 130 799 1 185 972 Bosnia and Herzegovina 

Бугарске 21 694 32 805 33 872 33 489 30 483 Bulgaria 

Чешке Републике 131 518 122 863 121 870 125 755 97 901 Czech Republic 

Данске 21 027 20 459 31 343 45 702 45 630 Denmark 

Финске 20 768 23 084 48 791 59 901 75 967 Finland 

Француске 233 541 248 466 292 545 388 715 436 526 France 

Грчке 8 737 11 480 13 893 15 782 15 346 Greece 

Холандије 37 454 58 464 65 463 75 971 89 305 Netherlands 

Хрватске 100 167 101 578 107 328 111 809 132 139 Croatia 

Италије 167 398 172 724 142 410 129 921 133 462 Italy 

Мађарске 107 990 103 687 137 272 168 910 164 509 Hungary 

Северне Македоније 160 948 155 205 157 658 158 899 186 183 North Macedonia 

Норвешке 62 487 61 556 80 387 100 952 116 263 Norway 

Немачке 293 882 282 371 313 748 442 829 643 651 Germany 

Пољске 261 940 280 308 292 779 347 359 396 390 Poland 

Румуније 94 907 107 169 102 941 93 772 99 729 Romania 

Русије 2 745 004 2 874 696 3 059 123 3 123 516 3 470 593 Russian Federation 

Словачке 34 389 49 180 51 286 52 378 52 823 Slovakia 

Словеније 86 290 75 953 89 550 83 578 95 846 Slovenia 

Србије 2 865 874 2 753 733 2 942 858 3 053 002 2 988 690 Serbia 

Швајцарске 70 234 61 046 68 557 71 821 107 747 Switzerland 

Шведске 81 293 71 404 130 232 173 652 165 899 Sweden 

Уједињеног краљевства 158 562 192 808 210 999 324 282 422 978 United Kingdom 

Осталих европских 

земаља 

1 118 478 1 111 579 1 138 437 1 260 849 1 712 454 Other European countries 

Аустралије 19 739 20 189 24 139 28 661 33 709 Australia 

Канаде 24 303 25 608 29 024 34 460 39 885 Canada 

САД 54 196 61 394 79 065 95 832 123 387 USA 

Јапана 4 773 4 561 6 122 5 601 5 020 Japan 

Осталих ваневропских 

земаља 

114 442 148 343 238 376 285 942 367 683 Other non-European 

countries 

Извор: Статистички годишњак Црне Горе 2020 
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Табела 8. – Ноћења туристапо врстама туристичких места  

  

Укупно 

Total 

Главни град 

Capital 

Podgorica 

Приморска 

места 

Coastal 

resorts 

Планинска 

места 

Mountain 

resorts 

Oсталa 

турист. места 

Other tourist 

resorts 

Остала 

места 

Other places 

   УКУПНО / TOTAL   

2015 11 054 947 155 410 10 687 914 127 448 81 982 2 193 

2016 11 250 005 177 191 10 827 495 143 290 98 851 3 178 

2017 11 953 316 261 219 11 347 174 195 388 136 026 13 509 

2018 12 930 334 282 757 12 269 115 223 447 142 408 12 607 

2019 14 455 920 310 593 13 714 814 258 260 151 545 20 708 

   ДОМАЋИ ГОСТИ / DOMESTIC TOURISTS   

2015 747 576 23 168 634 942 35738 53 617 111 

2016 721 530 26 490 604 288 36571 54 087 94 

2017 483 184 33 049 352 344 41306 56 125 360 

2018 486 524 31 341 361 719 38219 54 683 562 

2019 522 382 33 735 397 238 33396 57 353 660 

   СТРАНИ ГОСТИ / FOREIGN TOURISTS   

2015 10 307 371 132 242 10 052 972 91 710 28 365 2 082 

2016 10 528 475 150 701 10 223 207 106 719 44 764 3 084 

2017 11 470 132 228 170 10 994 830 154 082 79 901 13 149 

2018 12 443 810 251 416 11 907 396 185 228 87 725 12 045 

2019 13 933 538 276 858 13 317 576 224 864 94 192 20 048 

Извор: Статистички годишњак Црне Горе 2020 

 

 На основу табела 3. и 4. може се закључити да у периоду од 2015.године до 2019. 

године број ноћења туриста има тренд раста. У Црној Гори је у 2019. години ноћило за око 

3.000.000 више туриста у односу на 2015. годину. При томе, број страних гостију обухвата 

значајан проценат од укупног броја ноћења (око 95%). Туристи из Србије су 2015. године 

заузели прво место по броју ноћења, међутим, већ у 2016. Години то место припада гостима 

из Русије. Најмањи број ноћења забележен је од стране гостију из Грчке, што се може 

оправдати самим њеним туристичким потенцијалом. Такође, може се приметити да остала 

туристичка места временом бележе већи број ноћења гостију. Ипак, око 90% ноћења од 

укупног броја лоциран је управо у приморским места. Главни град Црне Горе је 2019. 

године угостио 276.858 страних туриста, односно за 100% више у односу на 2015. годину. 

Остала места у Црној Гори обухватају незнатан део по питању броја ноћења у односу на 

укупан број, али са трендом раста из године у годину. 
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У 2019. години забележено је 1.877.200 долазака међународних туриста при томе је 

од међународног туризма генерисан приход у износу од 1.041,3 милиона долара, те 

просечни приходи по доласку износи 554,7 долара. Сектор туризма генерише 567,2 милиона 

долара БДП-а, односно 10,4% БДП-а, док је удео овог сектора у укупној запослености 6,8% 

или око 13.000 радних места.58 

 

Слика 12. –  Приходи од међународног туризма у периоду од 2010. до 2018 за Црну Гору 

 

Извор: International tourism, number of arrivals - Montenegro | Data (worldbank.org) 

 

Приходи од међународног туризма достигли су милионске цифре током 2017. и 2018. 

године, 2012. и 2015. дошло је до пада прихода у односу на претходне године, док су 

приходи у свим осталим периодима били са тенденцијом раста. Црна Гора са недовољно 

развијеном националном економијом наглашава туризам и пољопривреду као две 

стратешке одреднице у којима види убрзани привредни развој. Кључни изазов је како да 

прати глобалне трендове развоја туризма и постигне конкурентност након периода 

стагнације. 

  

Примарни циљ јесте да мерама туристичке политике подстиче одрживи развој 

туризма, оријентисаност на квалитет и тржиште, и да успостави равнотежу у целокупном 

привредном систему. Хармонизација укупне привреде доприноси сегменту развоја туризма. 

                                                           
58World Economic Forum (2019), The Travel & Tourism Competitivness Report 2019, XIII, Geneva. 

 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2018&locations=ME&start=2010&view=chart&fbclid=IwAR0KGqniAzWdBHk0319CNdhUZQWSEMIQcsATshJOnKjvjkCBHEAKlLps3GM
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Економска димензија није увек од суштинског значаја за конкурентност у туризму, 

имајући у виду његов вишедимензионални карактер.59 Проширење концепта одрживог 

развој подразумева укључивање нових димензија које се одражавају на креирање вредности 

туристичке услуге или туристичких дестинације: а) економска димензија; б) политичка 

димензија; в) социо-културна димензија; д) технолошка димензија; и е) еколошка 

димензија. У суштини, ове димензије су заправо димензије конкурентности туризма. 

 

Економска и политичка димензија (профитабилност и благостање) сеодражавају на 

вредност туристичке услуге или туристичке дестинације. Међутим, постоје туристичке 

дестинације у којима економска и политичка димензија немају значајнији утицај на њихову 

атрактивност. Наиме, оне привлаче туристе иако се суочавају са економским и политичким 

проблемима. У таквим дестинацијама социокултурне димензије су релевантније за 

креирање вредности дестинације. Дакле, социокултурна димензија дестинације може бити 

кључна детерминанта побољшања конкурентности. Технолошка димензија (димензија 

информационе технологије), односно интернети GPS (Global Positioning System) доприносе 

информисању посетилаца о дестинацији. У последње време, еколошка димензија има све 

већи утицај на вредност туристичке дестинације са растом еколошке свести туриста, 

посебно из развијених земаља. Поента је на успостављању равнотеже између привлачења 

туриста и очувања животне средине.60 

 

С обзиром да је туризам постао генератор економског, социјалног и друштвеног 

развоја већине земаља света, па и Црне Горе, неопходно је сагледати његове 

мултипликативне ефекте (ефекти који се развојем туризма рефлектује на друге привредне 

гране као што су: саобраћај, пољопривреда, трговине, индустрије, грађевинарства, мала 

предузећа и сл), као и његов удео у укупном БДП, броју запослених у туризму и друго. 

Позитивни ефекти од развоја туризма се огледају у развоју недовољно развијених региона 

(уједначавају регионалну неразвијеност), отварању нових радних места, што се рефлектује 

на смањење незапослености и смањење сиромаштва, те побољшању животног стандарда 

локалног становништва. 

                                                           
59 WTO (2005) Ekonomski memorandum – agenda za definisanje politike rasta i konkurentnosti, Jedinica za 

smanjenje siromaštva i ekonomski menadžment - Region Evrope i Centralne Azije, Beograd, стр. 34. 
60 Ritchie B. J. R., Crouch, I. G. (2003), The competitive destination: a sustainable tourism perspective, CABI Pub, 

New York, стр. 32. 
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Директни ефекти туризма обухватају ефекте у:61 

 угоститељству и хотелијерству и осталим обликцима смештаја и исхране;  

 туристичком посредовању (туристичке агенције и други посредници у реализацији 

туристичког промета);  

 саобраћају (сви видови саобраћаја намењени превозу домаћих и страних туриста и 

то како у јавном саобраћају, тако и у превозу за сопствене потребе);  

 трговини – конкурентност једне туристичке земље у великој мери зависи од 

асортимана разних врста производа, а посебно сувенира који се пласирају домаћим 

и страним туристима,  

 спорту – широк комплекс разних врста спортских терена и wellness и spa центара 

 посебни центри намењени организацији конгреса и разних других скупова из 

области науке, културе, образовања, политике и сл;  

 квалитету медицинских услугa 

 културним манифестацијама, фестивалима и другим догађајима 

 

Индиректни ефекти туризма се могу запазити у:62 

 пољопривреди – пласман пољопривредних производа без ограничења од стране ЕУ 

или других организација, од огромног је значаја, јер многи од ових производа 

(нарочито прехрамбених) не би могли, према светским стандардима, да нађу 

пласман на светском тржишту због разних ограничења;  

 индустрији – артикли широке потрошње активирају многе индустријске гране које 

своје производе пласирају преко угоститељства или директно домаћим и страним 

туристима. Овде спадају и разни производи намењени грађевинарству (цемент, 

челиче конструкције, намештај за опремање смештајних објеката, текстилни 

производи и сл);  

 грађевинарству – производи грађевинарства налазе широко тржиште захваљујући 

развоју туризма кроз изградњу угоститељских објеката за смештај и исхрану, 

објеката за рекреацију, wellness и spa центара, аква паркова и др;  

 сектору енергетике – обухвата потрошњу електричне енергије, водоснабдевање и др. 

                                                           
61 Влада Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација (2016), Стратегија развоја 

туризма 2016-2025, Београд. 
62 Влада Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација (2016), Стратегија развоја 

туризма 2016-2025, Београд. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

У најширем смислу речи, под културним и природним наслеђем (културним и 

природним добрима) се подразумевају предели изузетних природних одлика, историјска 

места, локалитети, као и изграђене творевине, али и биодиверзитет, традиција, текуће и 

културне активности из прошлости, знање и постојећа животна искуства. Туризам 

представља главну покретачку снагу културне размене на глобалном нивоу, обезбеђујући и 

презентујући посетиоцима лично искуство живота из прошлости и садашњости, 

одсликавајући основне карактеристике одређених подручја и заједница. Природно и 

културно наслеђе, различитост обичаја и културе живота заједница представљају главне 

туристичке атракције. 

 

Црна Гора, са својих непуних 14.000 km² површине претежно је планинска, 

истовремено и медитеранска земља, која заузима препознатљиво место на туристичким 

мапама света. Посматрање и боравак у нетакнутој природи спада у највећу атракцију 

савременог туристе, а оно што Црна Гора може да пружи савременом туристи јесте 

задивљујуће природно богатство. При томе, Црна Гора прати интересовање туриста у свету 

и покушава да се прилагоди њиховим потребама и жељама. До сада је у томе успешна јер 

припада земљама са највећим растом стопе туризма у свету. Тај раст треба да буде одржив, 

уравнотежен те да становништву Црне Горе доносе дугорочне користи, уз заштиту и 

очување природног богатства које је и покретач развоја туризма. 

 

Може се закључити да су главне снаге Црне Горе управо у ономе што нуди њена 

природа, географски положај и величина. Међутим, неки од главних изазова са којима се 

суочава туризам у Црној Гори јесу: боље промовисање културне баштине, инвестиције у 

унапређење саобраћајне инфраструктуре, унапређење система управљања заштитом 

животне средине, ублажавање регионалних разлика кроз развој туризма на читавој 

територији земље. Да би се успоставила хармонизација понуда и равнотежа свих регија у 

Црној Гори, потребно је адекватно управљати туризмом на нивоу појединачних 

туристичких дестинација. 
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Са економског аспекта, туризам је један од најважнијих генератора јер заузима 

посебно место у подстицају делатности, грађевинарства, пољопривреде и индустрије, а све 

ове гране су неопходне за развој туризма. Сезонске осцилације су те које наглашавају 

економску функцију туризма. Међутим, потребно је поштовање социо – културних, 

еколошких, технолошких и других аспеката развојаи планирања туризма. У циљу примене 

стратегије развоја и систематског приступа, креатори туристичке понуде су главни носиоци 

активности за усаглашавање и валоризовање еколошког, културног и друштвеног значаја 

туризма. Држава има пресудну улогу најачању, стимулацији и подстицају унапређења 

ресурса, економског просперитета и дугорочног развоја. Из године у годину расте број 

долазака туриста у Црну Гору, која валоризацијом својих потенцијала може да повећа свој 

економски допринос у бруто домаћем производу. 

 

Веома важна област у стратешком опредељењу развоја туризма у Црној Гори јесте 

компатибилност са европским трендовима у области одрживог развоја. Туристички сектор 

Црне Горе би на тај начин требало да подигне ниво своје конкурентности на глобалном 

нивоу. Кроз диверзификацију туристичких услуга, флексибилнију политику цена, 

интензивнију промоцију домаћег туризма и флексибилније инвестиционе аранжмане, 

туристички сектор у Црној Гори би требало да постане конкурентнији и превазиђе поједине 

последице и баријере. 

 

Туризам је, дакле, тренутно једна од најважнијих терцијарних грана привреде 

одређеног региона која значајно доприноси општем економском благостању и напретку 

датих региона и дестинација. Посебно велики значај туризам има у оним регионима који 

поседују висок туристички потенцијал, било у виду здравственог, културног или социјалног 

туризма, у регионима који немају добро развијену привреду и индустрију. Управо се у овим 

регионима осликава право стање и снага деловања туризма чијим развојем долази до општег 

просперитета региона. Имајући у виду све наведене чињенице може се закључити да је 

туризам део економије одређеног подручја које има посебно велики значај у економски 

неразвијеним регионима и чији потенцијал посебно треба неговати управо из разлога 

повећања економских компетентности датих региона. 
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