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УВОД 

 

Црна Гора је млада и мала земља са отвореном економијом, добрим 

геополитичким положајем, богатим природним ресурсима и културно-историјском 

баштином. Управо ове предиспозиције представљају значајну компаративну предност и 

потенцијал њеног даљег привредног развоја. Уз овакве диспозиције и дугорочну, 

стратешки вођену политику, Црна Гора може бити једна од најразвијенијих и 

атрактивних земља у Европи. 

Данас, Црна Гора пролази кроз процес политичке и економске транзиције на путу 

остварења чланства у Европској унији. Некада је била део Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије (СФРЈ), односно од 1992. године део заједничке државе са 

Републиком Србијом. Своју независност стекла је 2006. године. Од 2005. до 2008. године, 

доживела је нагли привредни раст, покренут великим приливом капитала и брзим 

повећањем потрошње владе. Током овог периода реалан раст у просеку је износио готово 

5 % годишње, да би 2007. године достигао двоцифрени врхунац. После наглог раста 

уследио је пад, подстакнут наглим смањењем нивоа прилива капитала услед 

међународне финансијске кризе. Дошло је до озбиљног пада стопе БДП-а, повећање 

фискалног дефицита, пад домаћих кредита у приватном сектору, смањење домаће 

агрегатне тражње, што је проузроковало повећање стопе незапослености и сиромаштва. 

Стагнација и привредни пад трајали су до 2015. године. Након тога уследио је привредни 

раст и повећање запослености које је било кључно за смањење сиромаштва, све до 2020. 

године када је услед епидемиолошке ситуације условљене појавом глобалне пандемије 

Covid-а 19 дошло до великих промена у привреди Црне Горе. 

Туризам у Црној Гори представља основ за просперитет и благостање државе. Са 

својим ресурсима и географским положајем, ова релативно мала држава перманентно 

унапређује своју туристичку понуду и тежи бољем позиционирању на међународном 

тржишту, где природни услови представљају главни фактор привлачења туриста. Данас 

туризам, као свеобухватна делатност у привреди Црне Горе представља једну од 

најдинамичнијих и најперспективнијих делатности и приоритетну развојну делатност 

Црне Горе. 

Основни циљ рада је анализа економских ефеката развоја туризма у Црној Гори. 

Где је посебна пажња усмерена на директне, индиректне и мултипликативне ефекте 
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развоја туризма у Црној Гори. Рад се састоји из три дела. У првом делу пажња је 

посвећена основним карактеристикама привредног раста и развоја привреде, у другом 

делу посебна пажња је усмерена на развој туризма у Црној Гори, док су у трећем делу 

анализирани макроекономски ефекти развоја туризма у посматраној држави. 
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У ЦРНОЈ 

ГОРИ 

 

Стабилан привредни раст и повећање агрегатних показатеља, важна су 

претпоставка развоја сваке државне економије. Процес транзиције у Црној Гори условио 

је различите друштвено-економске промене које су се одразиле на њену привреду. У 

циљу привредног развоја, због укупних економских, друштвених и политичких прилика, 

дошло је до институционалних, технолошких, организационих и управљачких промена 

привреде.  

Данас Црна Гора има за циљ оживљавање своје привреде засноване на тржишним 

принципима и приватној својини. Држава је настојала да предузећа у државном 

власништву, преведе у нови облик тржишног привређивања, односно да их приватизује 

путем реструктуирања. Циљ је био постизање ефикасности, економске и социјалне 

стабилности, а не промена својинских односа. Овај процес наметнуо је низак ниво 

економске развијености, регионалне разлике, неуједначен развој, низак ниво 

запослености и животни стандард. Међутим, овим процесом створили су се услови 

уласка страног капитала у привреду Црне Горе, повећала могућности производње, 

стимулисале услуге и привреда укључила у токове бржег економског развоја. 

Имплементација овог процеса прошла је кроз различите фазе развоја и раста привреде 

које ће у даљем тексту бити описане. 

 

1.1. Приведни раст и развој Црне Горе од 1918. до 1992. године 

 

„Након II Светског рата подручје Црне Горе спадало је у привредно 

најнеразвијенија подручја. Стицајем историјских околности Црна Гора је била у веома 

честим ратним сукобима и са низом неповољности за индустријализацију на 

капиталистичким основама. Стога она спада у југословенска подручја у којима је 

капитализам релативно касно почео да продире. Веома низак степен развијености 
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материјалних производних снага затечен још после I Светског рата остао је битно 

обележје привреде Црне Горе и између два светска рата.“1  

Између два Светска рата привреду је карактерисала општа заосталост: заостала 

пољопривредна производња са високом аграрном насељеношћу и неразвијена 

индустријска производња која у већини случајева није прелазила занатски карактер, 

неразвијен саобраћај... Овакво стање привреде уочи II Светског рата још више се 

погоршало током рата. Велика ратна разарања и велики људски и материјални губици 

још више су погоршавали стање где је требало приступити убрзаном привредном 

развоју.  

Током стварања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), 

Црна Гора је у њен састав ушла са веома неразвијеном привредом. Њен привредни развој 

тада био је везан за политику и методе развоја Југославије, нарочито за политику и 

методе развоја привредно, недовољно разијених подручја. У том периоду, Црна Гора је 

поред других република уживала значајну аутономију у одређивању пореских стопа и 

активностима за прикупљање прихода. Такође, била је и међу примаоцима солидарних 

доприноса, који су дистрибуирани преко Фонда федерације за кредитирање бржег 

развоја привредно недовољно развијених региона, који су финансирали богатији региони 

у СФРЈ. Из овог југословенског социјалистичког економског модела заснованог на 

радничком самоуправљању израсла је садашња црногорска привредна структура.  

У периоду од 1947. до 1956. године на подручју Црне Горе учињени су први 

кораци у полагању основа индустријализације. Делимично је промењена привредна 

структура и услови живота становништва.  

 

 

 

 

 

                                                           

1 Вукчевић, Р. (1967): Проблеми привредног развоја Црне Горе, Обод, Цетиње 
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Табела 1 – Кретање основних привредних показатеља у периоду од 1948. до 

1952. године у Црној Гори 

Извор: Вукчевић, Р. (1967): Проблеми привредног развоја Црне Горе, Обод, Цетиње 

 

На основу приложене Табеле 1 може се видети да сви индекси показују да је ниво 

привредне развијености у 1952. години био испод нивоа из 1948. године. Током 1949, 

1950. и 1951. године долази до стагнације, где је темпо развоја започет у 1948. години 

био прекинут и успорен у наредне три године, да би тек 1951. године дошло до извесног 

убрзања. Доходак по глави становника и број запослених у привреди 1952. године били 

су мањи у односу на 1948. годину. Инвестициона потрошња достигла је 1952. године 

ниво из 1949. године. Једино је физички обим индустријске производње осетно 

премашивао стање из 1949. године. Основни разлози заостајања у овом периоду леже у 

економској блокади земље, што је условило да шира заједница подручја Црне Горе није 

могла обезбедити развој привреде који је био предвиђен петогодишњим планом у 

годинама од 1947. до 1951. године. 

 Године 1953. до 1956. за разлику од претходних, обележене су нешто бржим 

привредним развојем, јер је дошло до бржег пораста производње него у претходном 

периоду, као и бржег развоја социјалистичких односа. Овај период карактерише 

повећање друштвеног производа, националног дохотка, физичког обима индустријске 

производње, инвестиционих улагања, а забележен је и пораст запослених у привреди 

који је био у сталном порасту. У овом раздобљу значајно је промењена привредна 

структура, интензивно је вршен трансфер радне снаге из пољопривреде у индустрију и 

створени су основни предуслови за бржи развој у следећем периоду.  

 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 

Друштвени производ 144 128 130 133 149 

Национални доходак 146 127 129 130 145 

Физички обим 

индустријске 

производње 122 132 179 145 215 

Бруто инвестиције 134 96 101 145 134 

Запосленост у привреди 131 150 136 124 115 

Национални доходак по 

глави становника 143 122 120 118 130 
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У периоду од 1957. године до 1963. привредни раст се заснивао на постепеном 

активирању уложених средстава у претходном раздобљу и на трошењу нових 

инвестиција. 

Табела 2 – Кретање основних привредних показатеља у периоду од 1957. до 

1963. године у Црној Гори 

 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 

Друштвени производ 114 120 139 156 193 208 230 

Национални доходак 111 119 137 150 182 193 214 

Национални доходак по глави становника 110 116 131 142 169 177 194 

Физички обим индустријске производње 111 141 163 230 296 370 511 

Извор: Вукчевић, Р. (1967): Проблеми привредног развоја Црне Горе, Обод, Цетиње 

Из приложене табеле може се видети да се национални доходак повећава у односу 

на претходну фазу (1948-1952.). Овакав динамичан пораст националног дохотка у првом 

реду био је условљен брзим порастом индустријске производње, од којег се највећи део 

националног дохотка остварио кроз инвестициону потрошњу. Јављају се нове 

индустријске гране и индустријски производи. Нова привредна структура, већа 

продуктивност рада и постепено активирање уложених средстава чинили су солидну 

основу да стопа привредног раста забележи динамична кретања. 

Посматрано у целини стопа привредног раста на подручју Црне Горе у периоду 

од 1947. до 1963. године била је висока, значајно су порасли друштвени производ и 

национални доходак, а структура привреде измењена. Привредни развој заснивао се на 

високим инвестиционим улагањима и веома израженом трансферу радне снаге из 

пољопривреде у индустрију и друге привредне области.  

„Нафтна криза 1970-их година допринела је нарастајућим економским 

проблемима. Порасла је инфлација, а незапосленост се повећала, док је веза између 

банкарског сектора и друштвених предузећа допринела порасту задужености СФРЈ. 

Спољни дуг се у просеку повећавао за 18% годишње у периоду од 1960. до 1980. 

године.“2 Касније, током 1980-тих у СФРЈ дошло је до економске стагнације и све веће 

регионалне разлике. Уследио је успорени раст БДП-а на 1% годишње од 1980. до 1989. 

године. Инфлација током касних 1980-тих година достиже износ од преко 200%. „У то 

                                                           

2 http://mises.ca/posts/articles/the-economy-of-titos-yugoslavia-delaying-the-inevitable-collapse/ 

http://mises.ca/posts/articles/the-economy-of-titos-yugoslavia-delaying-the-inevitable-collapse/
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време у Црној Гори БДП per capita износио је 2.086$.“3 „Године 1979. Црна Гора је 

остварила 19,8 милијарди динара и учествовала са 1,7% БДП-а у укупном БДП-у 

Југославије.“4 

 Током 1990-их година економска фрагментација Југославије допринела је њеном 

политичком распаду, након чега су уследили сукоби који су претходили успостављању 

федерације Србије и Црне Горе 1992. године. Са стварањем федерације, колапс 

дириговане и контролисане привреде почетком 1990-тих са губитком гарантованих 

тржишта и снабдевача и политичком несигурношћу, нарушио је живот људи у Црној 

Гори.  

1.2. Приведни раст и развој Црне Горе од 1992. до 2020. године 

 

Распад југословенског тржишта и наметање санкција Уједињених нација у мају 

1992. године праћен је највећом економском и финансијском кризом у Црној Гори од II 

светског рата. Године 1993. производња доживљава слом, држава пролази кроз други 

период хиперинфлације и око 2/3 становништва живело је испод линије сиромаштва. 

Заправо, ово је био период нагле транзиције до стицања независности 2006. године. Тада, 

21. маја уследио је референдум, након чега је Црна Гора постала независна држава. Црна 

Гора објављује независност Србији, где четири године након тога добија статус земље 

кандидата за чланство у Европској унији. Период стицања независности за Црну Гору 

представља нови развојни пут и изазов за недовољно развојену националну економију. 

Привреда доживљава трансформацију, почиње више да се базира на услужним 

делатностима са великим циљем да постане елитна туристичка дестинација у Европској 

унији. Велики напори уложени су на привлачење страних инвеститора за сектор туризам, 

као и напори за велике инфраструктурне пројекте, а све у циљу олакшавања развоја 

туризма. Током 2006. и 2007. године у Црној Гори многи богати страни држављани 

почињу да купују некретнине на приморју, што је довело до напретка тржишта 

некретнина.  

                                                           

3 Public Disclosure Authorized (2016): Црна Гора – системска дијагностичка процјена – Остварење одрживог 

и инклузивног раста у окружењу изражене волатилности, World Bank Group 
4 Вукчевић, Р. (1980): Правци дугорочног развоја привреде Црне Горе, Марксистички центар Црне Горе, 

Титоград. 



____________Макроекономски ефекти развоја туризма у Црној Гори_____________________________ 

8 

 

 

„Сматра се да је до 2008. године Црна Гора добијала више страних инвестиција 

per capita него било која држава у Европи.“5 Црногорска екномија доживљава брз раст 

услед страних директних инвестиција, све до избијања глобалне кризе. Споразум о 

слободној трговини са Европском унијом и хармонизација са правном тековином 

представљале су добар основ привредног развоја. Током 2015. године Црна Гора је 

предузела даље кораке ка успостављању функционалне тржишне привреде. Такође, 

пресудна снажна политичка посвећеност дубоким и трајним реформама ка оснаживању 

владавине права, борбе против корупције, повећању ефикасности правосуђа и заштити 

темељних права, допринела је привредном развоју.  

„Током протекле деценије, просечна стопа раста црногорске привреде износила 

је 3% годишње и блиско је следила пословни циклус Европе и Централне Азије. 

Просечан реални раст  у периоду од 2001. до 2015. године био је 3 %, али када се погледа 

по годинама, износио је 5 % од 2001. до 2008. године, а свега 0,8 % од 2009. до 2015. 

године.“6 За овај период слободно можемо рећи да укључује убрзани економски раст од 

2001. до 2008. године када се стопа раста БДП-а прогресивно увећавала док није достигла 

свој двоцифрени врхунац током 2007. године и економски губитак у периоду од 2009. до 

2015. године, када је стопа раста нагло пала (за 5,7%) током 2009. године и остала на 

нивоу од 1,9 % током остатка периода. (Табела 3.) Године 2008. прилив капитала износио 

је око 46% БДП-а. Овакав капитал, углавном у туристички, банкарски и сектор 

некретнина подстакао је домаћу тражњу и довео до раста 2007. године, који је Црну Гору 

тада сврстао међу најбрже растуће светске економије које нису засноване на нафти. 

Након тога, долази до повећања запослености и повећања приватне потрошње у БДП-у 

који је 2000. године износио 70% а 2008. године 91,2%. Комерцијалне банке су подржале 

активност приватног сектора повољним кредитима које су довеле до брзе експанзије 

увоза роба. 

 

 

 

                                                           

5 Public Disclosure Authorized (2016): Црна Гора – системска дијагностичка процјена – Остварење одрживог 

и инклузивног раста у окружењу изражене волатилности, World Bank Group 
6 Public Disclosure Authorized (2016): Црна Гора – системска дијагностичка процјена – Остварење одрживог 

и инклузивног раста у окружењу изражене волатилности, World Bank Group 
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Табела 3 – БДП Црне Горе у периоду од 2000. – 2019. године 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Са аспекта БДП-а, као кључног индикатора економске активности треба истаћи 

увећање стопе раста од 2000. до 2005. године. БДП је у 2005. години износио укупно 

1.815 милиона евра, при чему доминантно учешће је забележио терцијални сектор. Из 

приложене табеле, такође се може видети да у периоду од 2000. до 2008. године привреда 

Црне Горе бележи раст који се пре свега огледа у знатном повећању БДП-а, повећању 

броја запослених и малим разликама у извозу и увозу.  Након чега је наступила Светске 

економска криза 2008. године и проузроковала озбиљан пад стопе БДП-а, што се види из 

приложене табеле, све до 2015. године, након чега је уследио привредни раст и повећање 

БДП-а. Повећање БДП-а бележи се до 2020. године када је због пандемије Корона вируса 

дошло до великих промена у привреди, које ће се тек манифестовати у 2021. години. 

„У периоду пре кризе, 2008. године, висок прилив капитала подстакао је раст 

тражње, као и неравнотеже укључујући и несмотрено одобравање кредита, „балон“ на 

тржишту кредита, и брз пораст јавног и приватног дуга. Укупни годишњи раст кредита 

износио је у просеку 77% у периоду 2003-2008. године, чиме је ниво кредита у односу на 

БДП доведен на 90,7% до 2008. године, а коефицијент кредита у односу на депозите на 

Година 

БДП 

тржишне 

цене (текуће 

цене – мил. 

евра) 

Становништво 

(у хиљадама) – 

процена 

средином године 

БДП по 

становнику у 

еврима 

БДП у сталним 

ценама (у 

ценама 

претходне 

године) – мил. 

евра 

Стопа раста 

БДП-а у 

сталним 

ценама (%) 

2000. 1.065,7 608,9 1.750 1.065,7 / 

2001. 1.295,1 612,9 2.113 1.077,4 1,1 

2002. 1.360,1 615,9 2.208 1.319,8 1,9 

2003. 1.510,1 620,3 2.435 1.394,1 4,4 

2004. 1.669,8 622,1 2.684 1.577,0 4,4 

2005. 1.815,0 623,3 2.912 1.739,6 4,2 

2006. 2.148,9 624,2 3.443 1.970,5 8,6 

2007. 2.680 626,2 4.280 / 10,7 

2008. 3.086 628,8 4.908 2.866 6,9 

2009. 2.981 631,5 4.720 2.911 5,7 

2010. 3.104 620,0 5.006 3.054 2,5 

2011. 3.234 620,6 5.211 3.204 3,2 

2012. 3.149 622,0 5.063 3.152 2,5 

2013. 3.327 621,2 5.356 3.254 3,3 

2014. 3.458 621,8 5.561 3.422 1,8 

2015. 3.625 622,2 5.826 3.575 3,4 

2016. 3.954 622,3 6.354 3.762 2,9 

2017. 4.299 622,4 6.908 4.141 4,7 

2018. 4.663 622,2 7.495 4.517 5,1 

2019. 4.951 622,0 7.959 4.853 4.1 

https://www.monstat.org/
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167% у време врхунца у априлу 2009. године.“ 7  Пуцањем такозваног „балона“ на 

тржишту некретнина довело је до неквалитетних кредита, слабљења профитабилности 

банака и презадужености која је допринела продуженом трајању оскудице кредита и 

слабом улагању. Заправо, велико ослањање на прилив екстерног капитала учинио је 

Црну Гору веома привредно нестабилном на изненадни пад токова капитала након 

избијања глобалне финансијске кризе 2008. године. Током 2009. године смањује се БДП 

са 6,9% 2008. године на 5,7% 2009. године. 

Глобална економска криза, поред оскудице кредита, довела је до пада депозита у 

банкама од 22% од августа 2008. до 2011. године, као и до озбиљног пада кредита. 

Метална индустрија, грађевинарство и финансијске активности су били сектори који су 

највише били погођени.  

Табела 4 - Бруто домаћа вредност у текућим ценама у хиљадама евра 2019. 

године у Црној Гори 

Класификација длатности 
Бруто додата вредност 2019. 

године 

Услуге смештаја и исхране 386.290 

Информисање и комуникације 181.055 

Финансијске делатности и делатности осигурања 186.556 

Пословање некретнинама 274.009 

Стручне, научне и техничке делатности 153.603 

Административне и помоћне делатности 103.611 

Државна управа и одбрана, обавезно социјално 

осигурање 
332.085 

Образовање 181.352 

Здравствена и социјална заштита 166.613 

Уметност, забава и рекреација 71.046 

Остале услужне делатности 50.693 

Укупна бруто додата вредност 4.022.346 

Порези на производе минус субвенције на производњу 928.371 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД 4.950.717 

Извор: Документ - Црна Гора у бројкама (2020): Управа за статистику, Монстат, Подгорица 

„Након кризе, банке у Црној Гори су изненада почеле више рачуна да воде о својој 

изложености финансијском ризику.“8 Током 2010. и 2011. године уследио је краткорочан 

опоравак, након чега долази до пада прозводне индустрије и грађевинарства и смањења 

дефицита текућаг рачуна. Године 2015. бележи се раст економије и повратак оутпута 

изгубљеног од 2008. године који је подржан инвестицијама у туризам, некретнине и јавна 

                                                           

7 Public Disclosure Authorized (2016): Црна Гора – системска дијагностичка процјена – Остварење одрживог 

и инклузивног раста у окружењу изражене волатилности, World Bank Group 
8 Eichengreen, B. (2010): Globalization and the Crisis - Глобализација и криза, IFO – Институт за економско 

истраживање на Универзитету у Минхену, CESifo Forum, том 11, издање 3 
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улагања. Све до 2020. привреда Црне Горе бележи раст, који се огледа у повећању стопе 

БДП-а. 

Укупан БДП 2019. године износио је 4.950.717 евра, од чега су делатност услуге 

смештаја и исхране (туризам) чиниле највеће учешће са 386.290 евра, затим Државна 

управа и одбрана са обавезним социјалним осигурањем са 332.085 евра, Пословање 

некретнинама са 274.009 евра. Док је од наведених делатности Уметност, забава и 

рекреација у БДП-у учествовала са најмањим доприносом, свега са 71.046 евра. 

Графикон 1 – Структура БДП-а по делатностима у текућим ценама 2019. године 

у Црној Гори 

 

Извор: Документ - Црна Гора у бројкама (2020): Управа за статистику, Монстат, Подгорица 

На основу графикона може се закључити да трговина на велико и мало чини 

највећи проценат структуре БДП-а по текућим ценама (12,5%), затим следи туризам, 

односно делатност „Услуге смештаја и исхране“, како су у Црној Гори дефинисане са 

7,8%. Такође велики проценат структуре чини сектор пољопривреде, шумарства и 

рибарства – 6,4%. 

„Према подацима Монстат-а (Управа за статистику Црне Горе) бруто домаћи 

производ по становнику према стандарду куповне моћи у Црној Гори током 2019. године 

износио је 50% просека ЕУ.“9 

                                                           

9 https://www.monstat.org/ 

https://www.monstat.org/
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Kључни проблем црногорске привреде такође јесте и дефицит у размени са 

иностранством. Дефицит текућег рачуна је обично негде између 15 и 20% од укупне 

производње.  

1.3. Привреда Црне Горе током 2020. године 

 

„Црногорска привреда је према прелиминарним подацима Монстат-а у 2019. 

години остварила раст од 3,6%.“ 10  Првобитне прогнозе за 2020. годину су биле 

позитивне, али је појава пандемије Covid-а 19 утицала на привредна кретања свих земаља 

света. Током 2020. године привреда Црне Горе претрпела је велике промене. Наиме, 

промене црногорске привреде у првој половини 2020. године биле су као што смо већ 

напоменули условљене појавом глобалне пандемије Covid-а19. Црна Гора је марта 

месеца услед појаве вируса прогласила епидемију и увела велики број ограничења као 

што су ограничења кретања грађана, самоизолација становништва, затварање градова, 

затварање граница за путнике из држава највише погођених пандемијом Covid-19 и 

слично. Овакве мере у држави промениле су пословање привреде, рад запослених и 

утицале на измене и допуне мера од стране готово свих креатора политика у економији 

земље.  

 „Према прелиминарним подацима Монстат-а, црногорска привреда је у првом 

кварталу 2020. године остварила реални раст од 2,7%. Међутим, у другом кварталу 

пандемија је извршила значајан негативан утицај на економска кретања, како на 

глобалном нивоу, тако и у Црној Гори.“11 

Током другог квартала 2020. године епидемија је добила на замаху на основу чега 

је довела не само до великих здравствених изазова већ и до привредних и економских. 

„У овом кварталу 2020. године БДП Црне Горе пао је за 20,2% према подацима Управе 

за статистику Монстат. Вредност оствареног БДП-а у овом кварталу износио је 900,5 

милиона евра, док је у истом периоду 2019. године био 1,15 милијарде. Управа за 

статистику Црне Горе још увек није објавила податак колики је БДП Црне Горе био 

                                                           

10 https://www.monstat.org/ 
11 Документ - Макроеокономски извештај Централне Банке Црне Горе I квартал 2020. године, (2020): 

Централна Банка Црне Горе, Подгорица 

https://www.monstat.org/
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током 2020. године. Према одређеним проценама, сматра се да је спао за 6,8%, међутим 

извесно је да је пад био већи.“12 

Неизвесност у погледу проналажења вакцине и ефикасних начина лечења Covid-

а 19, према  проценама сматра се да ће последице епидемије бити поприлично снажне и 

имати економске ефекте са продуженим роком утицаја. 

„Kао резултат ових кретања услед епидемије током другог квартала 2020. године 

на тржишту рада су забележени негативни ефекти, док је државни буџет забележио 

дефицит од 4,5% БДП-а. Годишња стопа инфлације, мерена индексом потрошачких цена, 

у јуну 2020. године износила је -0,2%, а просечна стопа потрошачких цена у првих шест 

месеци у односу на исти период претходне године свега 0,1%. Позитиван тренд 

забележен је у екстерном сектору где је дошло до благог смањења дефицита текућег 

рачуна у односу на упоредни период (за 1%), услед побољшања трговинског дефицита 

за 16,5% и раста суфицита на рачуну примарног дохотка за 28%, а забележен је и раст 

нето страних директних инвестиција за 14,1%. Банкарски сектор у Црној Гори је 

стабилан, а остварен је и кредитни раст од 1,3%, који је нарочито био усмерен према два 

најугроженија сегмента - становништву и нефинансијском сектору.“13 

До краја јуна Влада је донела два пакета мера за помоћ привреди, први је био у 

износу од 280 милионе евра, који се претежно односио на одржавање текуће ликвидности 

и подршку најугроженијим категоријама становништва. Док је други од 75 милиона евра, 

био усмерен у правцу очувања радних места и стварања претпоставки за бржи опоравак 

црногорске економије. Примена ових мера довела је до прерасподеле буџета и усвајања 

ребаланс буџета за текућу годину. 

Према прогнозама Монстат-а током 2021. године услед проналаска вакцине 

против вируса, очекује се привредни опоравак. 

 

 

                                                           

12 https://www.monstat.org/ 
13 Документ - Макроеокономски извештај Централне Банке Црне Горе II квартал 2020. године (2020): 

Централна Банка Црне Горе, Подгорица 

https://www.monstat.org/
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1.4. Природни услови као фактор развоја привреде 

 

У овом делу рада упознаћемо се са природним условима Црне Горе. Црна Гора 

захвата површину од 13.812 km2. 14 На овако, релативно малом простору постоје 

различити геолошки, хидролошки и други природни услови. У том смислу подручје чини 

скуп различитих природних контраста. Веома је редак случај да су на тако малом 

простору присутни различити природни услови који га са становишта привредног 

развоја чине хетерогеним.  

Слика 1 – Физичко-географска карта Црне Горе 

 

Извор: https://www.visit-montenegro.com/ 

Од природних услова као значајне факторе развоја привреде Црне Горе 

издвојићемо географски положај, климу, минералне потенцијале, водне, минералне и 

енергетске потенцијале, као и шумске и пољопривредне који ће посебно бити 

анализирани. 

1.4.1. Географски положај 

 

Црна Гора има сложен вишефункционалан положај. „Налази се на Балканском 

полуострву у Јужној Европи и излази на Јадранско море ширином од 293 km обалске 

                                                           

14 https://www.projectcore.info/ 

https://www.visit-montenegro.com/
https://www.projectcore.info/
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линије, па је првенствено јадранско-медитеранска са значајним предностима и 

специфичностима таквог положаја.15 

Ове предности проистичу из полуфункционалности положаја, који је 

геостратегијског, геопрометног, саобраћајно-географског и туристичког карактера. 

Главни град је Подгорица, а званични језик црногорски. Према државном уређењу Црна 

Гора је парламентарна република. 

 Јадранско-медитерански положај Црне Горе је од европског значаја, јер 

представља један од важних излазних праваца средње Европе и дела источне Европе на 

Медитеран. Излаз на Јадранско море омогућио јој је, и данас омогућује најефикаснији 

облик укључивања у европске и светске токове поморске привреде и промета, који 

отвара перспективе развоја иностраног туризма.  

 У географском смилу, Црна Гора захвата крајњи југоисточни, односно највиши 

планински део Динарида, с тога је она и континентална планинска и балканска земља. 

Из оваквог положаја проистичу како предности, тако и одређена привредна ограничења 

која се односе на отежану унутрашњу комуникативност и усмереност на привредне 

делатности које проистичу из планинске природе највећег дела територије. Са друге 

стране предности оваквог положаја огледају се у најкраћој, попречној вези између 

Јадранског мора и средње  и источне Европе. 

Гранични положај према суседним државама такође је веома значајан, нарочито 

са становишта робног и туристичког промета. Нужно је успоставити боље услове робне 

и туристичке сарадње са околним земљама, регулисати излетнички и наутички туризам 

на Скадарском језеру, Бојани и слично. 

„Црна Гора се граничи са Хрватском (14 km) на западу, Босном и Херцеговином 

на северу (225 km), Србијом на истоку (203 km), Албанијом на југу (172 km), а од Италије 

раздвојена је Јадранским морем. Укупан број острва, острваца и хриди је 48.“16 

 

                                                           

15 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Подгорица, Подгорица 
16 https://www.projectcore.info/ 
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1.3.2. Рељеф Црне Горе 

 

Црна Гора је држава сложене и разноврсне геолошке грађе, динамичне 

морфогенезе и разуђеног рељефа. У морфоструктурном погледу Црну Гору чине уско, 

ниско приморје, пространа Зетско-скадарска котлина и планинска Црна Гора. Приморске 

планине одвајају Приморје од залеђа и од Зетско-скадарске котлине, а планинско залеђе 

котлине или потолине које су дубоко усечене долинама река (Зета, Морача, Ријека 

Црнојевића, Мала ријека и Цијевна). 

Слика 2 – Рељеф Црне Горе 

 

Извор: https://www.vijestio.com/vijesti/region/uloga-montenegra-u-savremenom-svetu/ 

Планинска Црна Гора степеничасто се издиже у виду површи и планина 

различитих висина које су рашчлањене дубоким кањонима и клисурама, док су површи 

издубљене крашким пољима и удолинама. Планински део Црне Горе по пространству 

заузима највећу површину Црне Горе и уједно располаже највећим изворима природних 

богатства (велики хидропотенцијал, експлоатација угља, шуме, воћарство и др.) 

Изванредни природни услови – планинска клима, планинска језера, видиковци, кањони, 

и друге природне атрактивности пружају изванредне услове за развој планинског 

туризма. 

https://www.vijestio.com/vijesti/region/uloga-montenegra-u-savremenom-svetu/
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„Значај планинског предела проистиче из чињенице да је Црна Гора претежно 

планинска земља где привреда одражава природу предела. У котлинама и долинама 

заступљена је земљорадња и воћарство, док је у вишим пределима сточарство, 

шумарство и лов. Према томе и планиснки предели средњих висина су привредно 

активни па се поред основних занимања могу користити и за сеоски туризам и 

рекреацију.“17 

Приморје представља природну целину са веома добрим природним условима за 

развој туризма и поморске привреде. Основни природни услови са становишта 

привредног развоја састоје се у развоју туризма и приморске привреде. Подручје поред 

деградираности, располаже квалитетним пешчаним и шљунковитим плажама, 

клифовима, топлим морем, зимзеленом вегетацијом макије, маслинама и осталим 

атрактивностима. Управо из овога проистиче велики компаративни значај Приморја 

Црне Горе за туризам.  

Предеона целина Скадарског језера са Зетко-бјелопавлићком равницом и површи 

у кршу представља предео богат пољопривредним просторима, рибљим слаководним 

фондом, бокситом, шумама, великим хидропотенцијалом и пружа повољне услове 

наводњавања због великог броја река. 

1.3.3. Клима 

 

„Климу Црне Горе одређује њен географски положај, општа циркулација 

ваздушних маса, однос копна и мора и рељеф. Географски положај условио је да се Црна 

Гора налази у средишњем делу умереног топлотног појаса северне хемисфере, па према 

томе има умерено топлу климу. Рељеф делује својом геоморфолошком структуром 

(равнице, планине, котлине, долине), висином, нагибима страна, правцима пружања 

планиснких венаца и долина. Утицај висине и рашчлањеност рељефа на климу је 

директан. Оријен, Ловћен, Суторман и Румија чине орографску баријеру продора топлог 

утицаја са Јадранског мора, док котлинско-долински рељеф омогућава продор измењене 

медитеранске климе дубоко у планински простор Црне Горе.  

                                                           

17 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Подгорица, Подгорица 
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„На релативно малом простору смењује се медитеранска, субмедитеранска, 

жупска, умерено-континентално планинска и оштра високопланинска клима.“18 

Медитеранска клима влада у приморју, субмедитеранска клима заступљена је око 

Скадарског језера, Подгорице и у Зетској равници. На високим планинским венцима 

влада оштра високопланинска клима и субалпска, док у нижим долинама влада 

умеренија планинска клима. Са опадањем висине рељефа према северу и североистоку 

клима постаје умерно-континетална. 

У приобалном делу, од Херцег Новог на западу, до ушћа реке Бојане на истоку, 

влада медитеранска клима. Средње годишње температуре ваздуха у јулу крећу се између 

25° C и 28° C. Лета су дуга и сува, а зиме кратке и благе. Просечан број сунчаних сати је 

2.500. Просечна годишња температура Јадранског износи 11°C. Током лета температура 

мора износи чак 22-25°C, док је зими површинска температура мора око 7°C.  

„У континенталној области, односно у централним деловима земље зими је 

хладније, док су лета топлија од градова у приморју. У области Зетске и Бјелопавлићке 

равнице, температуре у јулу износе око 26°C. Просечна температура у јануару је 10°C, а 

у јулу око 27°C. Максимална температура током лета достиже и до 40°C, а минимална 

током зиме и до -10°C.“19 Долином реке Бојане, преко басена Скадарског језера и уз реку 

Морачу, пробија се топлотни појас који обезбеђује Подгорици да буде најтоплији 

црногорски град. 

У планинској области или на северу Црне Горе која почиње северно и источно од 

реке Пиве, Комарнице и Мораче због високих планинских врхова влада субалпска клима 

са хладним и снежним зимама и умереним летима. „Највиша зимска температура је око 

3°C , a максимална око -6°C. Током лета температура се креће од 9°C до 23°C.“20 

 

 

 

                                                           

18 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Подгорица, Подгорица 
19 http://www.me/index.php/cg/geografija/klima 
20 http://www.me/index.php/cg/geografija/klima 

http://www.me/index.php/cg/geografija/klima
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1.3.4. Минерални и енергетски потенцијал 

 

Црна Гора се не може сврстати у ред земаља богатих рудним благом. Ипак 

рударска делатност представља основ прерађивачке индустрије. Потенцијал за развој 

представља производња енергетске минералне сировине – угљоводоника, производње 

руде црвеног боксита и неметаличних минералних сировина. Утврђене резерве 

неметаличних минералних сировина и других чврстих минералних сировина, изузев 

барита, бентонитне глине, опекарске глине, кварцног песка и белих боксита, имају 

сталну тенденцију раста. Најважније необновљиве минералне сировине су угаљ – 

микролигнит, тврди мрки угаљ, тресет, црвени боксит, олово, цинк, бакар, бигар, 

шљунак, песак, доломит, цементни лапорац, нафта, гас... 

У минералним богатствима Црне Горе најважније место припада руди црвених 

боксита. Црвени боксит представља најзначајнију металичну минералну сировину, а 

заједно са угљем представљају најзначајније минералне сировине уопште за развој Црне 

Горе. Главна налазишта ове руде налазе се источно и западно од Никшића, а такође их 

има и у приморју. У Жупи се издвајају два рудна појаса црвеног боксита: североисточни 

рудни појас и југозападни рудни појас. 

„Откривено је преко 90 лежишта ове руде. Укупне билансне резерве на простору 

Жупе износе око 96.244.000 тона. Досадашњим истраживањем утврђене су резерве 

црвених боксита: у 14 лежишта категорије А+Б+Ц1 – 37.537.000 тоне; из три лежишта 

категорије Б+Ц1 – 3.156.000 тоне; у 9 лежишта Ц1 категорије – 6.591.000 тоне и 26 

лежишта категорије Ц2+Д1 – 48.960.000 тоне.“21 „На лежиштима боксита у никшићком 

руднику у 2018. је ископано укупно 538.972 тоне. Сва руда боксита се извози – највише 

у Kину (95 %) а затим у Пољску, Чешку, Хрватску и БиХ. “22 

Почеци експлоатације црвеног боксита везују се за 1939. годину. Међутим услед 

ратних околности експлоатација је била одложена све до 1948. године. „Године 1948. 

ископано је 8.000 тоне боксита, након  тога из године у годину производња се повећавала. 

Године 1977. количина произведене руде је износила 504.000 тона. Током 80-тих година 

производња је стално расла да би 1986. године достигла 780.000 тона.“23 

                                                           

21 https://zupa.today/ 
22 https://www.rtnk.me/ 
23 https://zupa.today/ 

https://zupa.today/
https://www.rtnk.me/
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После 1990. и распада СФРЈ тешка економска ситуација није заобишла ни 

руднике боксита, поготово у време санкција. После укидања санкција, све до 2005. 

године рудници боксита боље послују него већина фирми у Никшићу. Године 2008. 

експлоатација је укинута, да би се од средине 2014. године опет почело са 

експлоатацијом. Данас екполоатација боксита је свакако најзначајнији потенцијал за 

развој рударства. 

Традиција организоване рударске производње у Црној Гори датира од XIII века. 

Црна Гора располаже значајним резервама угља који се налазе на северу Црне Горе и 

североистоку, то су Пљеваљско подручје и Беранско подручје. „Током 2018. године 

произведено је укупно 1.539.122 тона угља што је 8,4% више него у 2017. години.“24 

„Рударска делатност 2009. године учествовала је у укупном БДП-у свега 0,5%“25 

„Деценију касније дошло је до повећања, па је у структури БДП-а 2019. године рударска 

делатност учествовала са 1,2% (57.297 хиљаде евра).“26 „Вађење руде и камена у бруто 

додатној вредности у текућим ценама током 2019. године учествовало је са 61.760 

хиљаде евра. Приметан је раст, с обзиром да је током 2018. године учествовала са 50.434 

хиљаде евра.“27 

„Црна Гора је идентификовала енергетику као један од три стуба свог будућег 

раста, те је остварила добар напредак у реформи енергетског сектора. Енергетским 

сектором доминира једна компанија (ЕПЦГ), вертикално интегрисана холдинг компанија 

која руководи прозводњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије. Црногорска 

привреда је изузетно енергетски интензивна-мерено енергијом која се користи по 

јединици бруто домаћег производа, енергетски интензитет Црне Горе је 2011. године 

процењен на 0,77 toe (тона еквивалента нафте)/ 1.000 US$ БДП-а (у US$  из 2000. године). 

Затим је 2005. године опао на 0,48, али је и даље 2,5 пута већи него што је просек за 

земље OECD-а (IAE 2008).“28 

Обновљиви извори енергије представљају сектор са великим потенцијалом за 

економски развој Црне Горе. „Црна Гора има велики потенцијал за обновљиве видове 

                                                           

24 https://www.rtnk.me/ 
25 Документ – „Мапа ресурса“ (2011): Природне и културне карактеристике, географски положај, људске 

и друге ресурсе са процјеном оптималних праваца специјализације региона Црне Горе, Подгорица 
26 https://www.monstat.org/ 
27 Документ - Црна Гора у бројкама (2020): Управа за статистику, Монстат, Подгорица 
28 Документ - Црна Гора (2012): Припрема за просперитет Економски извештај Светске банке за Црну 

Гору, Јединица за смањење сиромаштва и економско управљање Регион Европе и Централне Азије 

https://www.rtnk.me/
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енергије иако хидроенергија већ обезбеђује две трећине укупне производње енергије у 

земљи, само 17% теоретског хидроенергетског потенцијала до сада је експлоатисано. 

Потенцијал ветра износи 100 MW за зоне са великом брзином ветра тј. изнад 7 m/s. 

Потенцијал се повећава на 400 MW ако се узму у обзир средње потенцијалне зоне. Снага 

произведена од ветра може да достигне до 25% (925 GWh) годишње потрошње енергије 

у земљи. Просечан годишњи број сунчаних сати у Црној Гори је више од 2.000 сати, док 

приобалне регије имају више од 2.500 сати сунчевих сата годишње.“29 Поред наведеног 

Црна Гора има велики потенцијал за коришћење енергетског потенцијала биомасе, што 

се превасходно односи на сектор шумарства. Енергетски потенцијал од дрвног отпада 

2018. године износио је 400 MW. 

Учешће енергетике у БДП Црне Горе 2018. године износио је 6%. У односу на 

2017. године производња из обновљивих извора енергија у односу на финалну потрошњу 

износила је 33%. 

1.3.5. Водни потенцијал 

 

Један од основних развојних потенцијала Црне Горе је водни потенцијал. По 

водним богатствима у односу на њену површину, Црна Гора спада у водом најбогатија 

подручја на свету. „Поред водног богатства, око 35% територије Црне Горе пати од 

хроничног недостатка воде, док око 10% територије је суочено са проблемом сезонског 

вишка воде.“30 

Неравномерност расположивих водних потенцијала по простору је, такође веома 

изражена. Велики део Црне Горе припада динарском красту где је изражен „ресурсни 

парадокс“ - падавине су веома високе, али површинског отицања нема, јер вода из 

падавина одмах кроз карстификоване форме подземно отиче даље према Јадранском 

мору или у неке друге водотоке ван територије Црне Горе. 

„Црна Гора располаже са значајним хидроенергетским потенцијалом водотока, 

који је искоришћен са свега 17% укупног теоријског хидропотенцијала. Воде Црне Горе 

деле се на воде Јадранског слива и воде Црноморског слива. Осим две постојеће 

                                                           

29 Документ - Обновљиви извори енергије (2018): Резиме састанка радне групе Министарство науке Црне 

Горе, Подгорица  
30 Карајовић, С и сарадници (2016): Стратешка процјена утицај на животну средину, Стратегије управљања 

водама Црне Горе, Влада Црне Горе, Министарство пољопривреде и руралног развоја, Котор-Подгорица 
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хидроелектране, на реци Зети, ХЕ „Перућица“ и реци Пиви, ХЕ „Пива“, потенцијал за 

изградњу конвенционалних хидроелектрана имају реке Морача, Kомарница, Лим, 

Ћехотина и Тара. Река Тара је заштићена и на њој није дозвољена изградња. У сливовима 

ових река, постоји значајан хидроенергетски потенцијал првих, других или трећих 

притока за изградњу малих хидроелектрана.“31 Река Лим је хидрографски најзначајнија 

црногорска река. 

У Црној Гори постоји седам малих хидроелектрана (мХЕ) прикључених на 

електоренергетски систем са лиценцом произвођача, и то: мХе „Глава Зете“, мХЕ „Слап 

Зете“, мХЕ „Ријека Мушовића“, мХЕ „Шавник“, мХЕ „Лијева Река“, мХЕ „Подгор“ и  

мХЕ „Ријека Црнојевића“ у власништву Електропривреде Црне Горе (ЕПЦГ). Велике 

хидроелектране су ХЕ „Морача“, ХЕ „Комарница“ и ХЕ „Ћехотина“. „Укупан 

хидроенергетски потенцијал већих река Црне Горе (Пиве, Таре, Лима, Ћехотине, Ибра, 

Мораче до Зете, Зете Мале реке и Цијевне) је 9.846 GWh/год.“32 

Од великог значаја су и вештачка језера на: Пиви, Ћехотини, Зети (Никшићком 

пољу) и Граховској реци (Грахово). Део територије државе потопљен је изградњом 

вештачког језера хидроелектране „Требишњица“ (територија Босне и Херцеговине). 

Природних језера највише има у низијским просторима јужног дела територије Црне 

Горе. То су Скадарско језеро, настало у депресији, такође највеће језеро на Балкану. 3/5 

површине Скадарског језера припада Црној Гори и један је од најважнијих акваторија 

Црне Горе у хидролошком, економском, водопривредном и туристичком смислу. Затим 

Шаско језеро - друго по величини језеро у Црној Гори које се налази између Скадарског 

језера, реке Бојане и Јадранског мора. 

Поред наведених, значајан водни потенцијал и важна основа развоја Црне Горе је 

свакако Јадранско море. „Јадранско море, између Црне Горе и Италије, широко је око 

200 km и чини дeо Јужно-јадранске котлине, у којој су измерене и највеће дубине 

Јадранског мора - око 1400 m. Укупна дужина морске обале Црне Горе износи око 300 

km. Око 80% морске обале је каменито, где су обично велике дубине воде одмах уз обалу, 

док је остали дeо морске обале плитак, са песковито-шљунковитим дном. Од плажа 

                                                           

31 http://www.oie-res.me/ 
32 Карајовић, С и сарадници (2016): Стратешка процјена утицај на животну средину, Стратегије управљања 

водама Црне Горе, Влада Црне Горе, Министарство пољопривреде и руралног развоја, Котор-Подгорица 
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највећа је Велика плажа код Улциња. Постоје бројни простори (на обали и мору) погодни 

за туризам и рекреацију.“33 

 

1.5. Становништво као фактор развоја привреде 

 

Приликом разматрања проблема привредног развоја потребно је упознати 

квантитативно-квалитативна обележја становништва као фактора производње и извора 

радног фонда. За разлику од осталих фактора производње, становништво представља 

свестан чинилац производног процеса јер у том процесу делује као објективан и 

субјективан фактор. 

Самоуправни друштвени систем у први план представља становништво коме је 

подређен смисао привредног развоја. Самим тим утврђивање концепције дугорочног 

развоја полази од процене кретања броја становника. Према томе, кретање броја 

становника представља један од полазних елемента у изграђивању концепције развоја 

привреде. 

„Попис становништва 1921. године је први организовани и систематски начин 

добијања, не само поузданог броја, већ и других обележја становништва Црне Горе. Тада 

је Црна Гора улазила у састава Kраљевине СХС и у оквиру њених данашњих граница 

живело је 311.341 становника. До овог податка се дошло сабирањем становништва Црне 

Горе на попису из 1921. године, у њеним границама пре балканских ратова (површина 

9,475 km2) који је износио 199.227 становника, са бројем становника крајева који су 

касније припојени Црној Гори.“34 

„За време пописа становнштва 1931. године Црна Гора је улазила у састав Зетске 

бановине која се простирала на 30.741 km2, а на којој је, према резултатима пописа из те 

године, живело 925.516 становника. На попису становништва 1931. године Црна Гора је 

у данашњим границама имала 360.044 становника. Попис становништва који је требало 

да буде 1941. године није извршен због почетка Другог светског рата. Међутим, 

                                                           

33 Карајовић, С и сарадници (2016): Стратешка процјена утицај на животну средину, Стратегије управљања 

водама Црне Горе, Влада Црне Горе, Министарство пољопривреде и руралног развоја, Котор-Подгорица 
34 Додеровић, М. Ивановић, З. (2018): Становништво Црне Горе, Матица Црногорска, Подгорица 
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процењује се да је те године Црна Гора, у данашњим границама, имала 425.964 

становника.“35 

Табела 5 – Број становника у Црној Гори према пописима становништва из 

1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. године. 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 

Бр. 

становника 
377.189 417.248 471.894 529.604 584.310 615.035 

Извор: https://www.monstat.org/ 

 

У периоду од 1948. до 1991. године Црна Гора бележи стални пораст броја 

становника, који се од пописа до пописа повећавао. Године 1948. у Црној Гори су живела 

377.189 становника. Педесет и три године касније, односно 1991. године број становника 

се повећао и износио 615.035. Иако је забележен пораст броја становништва, он је 

истовремено праћен укупним старењем. 

Табела 6 – Број становника у Црној Гори у периоду од 2000. – 2010. године 

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Бр. 

Ст. 

603.152 605.988 608.460 610.510 612.214 613.420 613.109 614.624 615.543 617.157 619.001 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Број становника у Црној Гори у посматраном периоду из приложене Табела 6 је 

био у константном порасту до 2006. године када долази до благог пада (613.109 

становника), након чега је наставио да расте до 2010. године (619.001 становника). 

Табела 7 – Број становника у Црној Гори у периоду од 2011. – 2020. године 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Бр. 

Ст. 

619.850 620.308 620.893 621.521 622.099 622.218 622.387 622.359 622.182 621.873 

Извор: https://www.monstat.org/ 
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У периоду од 2011. године до 2020. забележен је умерено позитиван тренд 

кретања становништа у Црној Гори, све до 2019. године, након чега је уследило смањење 

броја становника, па је укупан број становника 2019. године износио 622.182 становника. 

Претходне, 2020. године такође је забележено смањење броја становника – 621.873. 

„Према подацима Управе за статистику Црне Горе – Монстат, на основу 

природног прираштаја на 1.000 становника, број становника се годишње повећава за 

једног становника. На 1.000 становника годишње, склопи се 5,7 бракова, што представља 

стопу нупцијалитета, док је стопа диворцијалитета 1,4. Стопа миграција у Црној Гори 

износила је 10,5 што значи да је на 1.000 становника 1,5 лица променило своје место 

пребивалишта у оквиру граница Црне Горе.“36 

Графикон 2 – Старосна структура по полу у %, средном 2019. године у Црној 

Гори 

 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Током 2019. године проценат радно способног становништва (старости од 15 до 

64 године) био је висок, што се може видет из приложене табеле. Наиме, они су чинили 

66,7% од укупног броја становника, што је 414.768 становника. Становништво старости 

65 и више година чинило је 15,4% укупног броја становника, што је 95.643 становника. 

Док је становништво старости преко 65 година чинило 15,4% од укупног броја 

становника, што је 95.643 становника. Деца старости до 17 година чинила су 21,8% од 

укупног броја становника, што је 135.533 становника. 
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„Укупан број запослених током 2019. године у Црној Гори износио је 243.800 

становника, од чега су мушкарци предњачили по броју запослених (136.300), док је број 

запослених жена износио 107.500. Стопа запослености износила је 48,7%. Просечна 

зарада запослених током 2019. године износила је 773 евра, током 2019. године, која је 

за 7е била већа у односу на 2018. годину.“37 

 

1.6. Туризам као фактор раста привреде 

 

Туризам у Црној Гори представља важну компоненту привредног раста. Сектор 

је чији се значај не може прецизно квантификовати јер је повезан са скоро свим 

аспектима друштва. Током трајања туристичке сезоне, сектор за туризам запошљава 

већину радно способног становништва, утиче на отварање нових радних места и 

побољшање животног стандарда. Такође, он доприноси стабилизацији привреде, важан 

је фактор развоја других привредних делатности и доприноси привредном расту. Једна 

од његових основних функција  је то што директно и индиректно утиче на раст бруто 

домаћег производа. 

Слободно можемо рећи да је стратешка одредница Црне Горе развој туризма. 

„Најзначајније делатности су индустрија, грађевинарство и пољопривреда, у којима број 

запослених није на завидном нивоу. Грађевинарство има значајну улогу у развоју 

туризма у контексту инвестиционих улагања у саобраћајнице које обезбјеђују квалитет 

понуде, смјештајних капацитета, аеродрома итд. Такође, неопходна су инвестициона 

улагања у изградњу нових и реконструкцију постојећих туристичких капацитета, 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као важне претпоставке за развој савременог 

туризма. Улагања у инфраструктуру потребна су у циљу подизања квалитета услуга и 

валоризације туристичких производа.“38 

Промене у привреди, посебно период након стицања независности који је 

представљао нови развојни пут и изазов за недовољно развијену националну економију, 

стране инвестиције и слично утицали су на раст БДП-а. Овакве инвестиције и улазак 

страног капитала, дале су допринос расту посебно допринос у сектору туризма и 

                                                           

37 https://www.monstat.org/ 
38  Аџић, С., Жижић, М.  (2016): Структурне промјене приврде Црне Горе и развој њеног туризма, 

Економски изазови, Универзитет Медитеран Погорица, Факултет за пословни менаџмент, Бар, Црна Гора 
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грађевинарства. Поред користи које је туризам имао, у исто време долази и до негативних 

последица, девастације простора и амбијенталних вредности, несклада у градњи, 

нарушавања дестинацијске препознатљивости и аутентичности медитеранске земље. 

Раст привредне активности у туризму знатно се осетио након стицања независности, као 

и раст БДП-а, нарочито током 2007. године. Током 2010. године индустријска 

производња, туризам и шумарство значајно су утицали на опоравак привреде и допринос 

у БДП-у, као кључном индикатору успешности националне економије. 

„Туризам или тачније „хотели и ресторани“како су дефинисани у Црној Гори из 

године у годину заузима све значајније место у укупном привредном развоју. Са аспекта 

учешћа у БДП-у, допринос туризма расте како расте његово учешће у укупном БДП-у, 

које је 2000. године (када почиње обрачун БДП-а по  SNA методологији) износио 2,5% 

БДВ-а у укупном БДП-у, док је у 2009. години БДВ  туризма износио 5,1%.“39 

Табела 8 – Укупан допринос путовања и туризма у БДП-у, у % у периоду од 

2000. до 2019. године 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2019. 

Црна 

Гора 

21,6 24 16 15,7 17,1 19,7 22,9 25,5 27,4 24 

Извор: Ђурановић, М., Радуновић, М. (2011): Анализа ефеката туризма на БДП, запосленост и 

платни биланс Црне Горе, Централна Банка Црне Горе, Подгорица 

Из приложене табеле може се закључити да је учешће туризма у БДП-у након 

економске кризе 2008. године у сталном порасту, све до 2019. године када је од 27,4 % 

(2015) спао на 24% (2019). Закључујемо позитиван тренд раста учешћа туризма у БДП у 

Црној Гори. Овакви резултати указују и на допринос туризму на повећање стопе 

запослења. Због насталих промена на туристичком тржишту чији је узрок Корона вирус 

учешће туризма у БДП-у током 2020. знатно је опао.  

Број туристичких долазака и ноћења туриста у Црној Гори  из године у годину је 

у порасту. Године 2014. Црну Гору посетило је 1,5 милиона туриста, када је регистовано 

9,5 милиона туристичких ноћења. Неколико година касније - 2019. године Црну Гору 

посетило је 2,6 милиона туриста и забележена су 14,5 милиона ноћења. Овај позитивни 

тренд указује на значај развоја ове привредне гране, која валоризацијом потенцијала 

може да повећа свој економски допринос у бруто друштвеном производу. Поред 
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позитивних трендова још увек најслабија тачка црногорског туризма јесте велика 

концентрација туриста у релативно кратком периоду године, односно током летње 

туристичке сезоне. У наредном периоду треба се посветити овом проблему, зарад 

адекватнијег развоја туризма, како у летњој, тако и у зимској сезони. 

Према проценама економских стручњака сматра се да су приходи од туризма у 

2020. години мањи за чак 40% због пандемије корона вирусом, као и да је евидентно да 

је уследио пад инвестициј али и да је опоравак економије резервисан за 2021. годину. 

Применом мера туристичке политике држава подстиче развој туризма и 

равнотежу у целокупном привредном систему. Јачање конкурентске позиције, плански 

циљеви и мере туристичке политике које доприносе дугорочном развоју и успостављање 

тржишних механизама, представљају основне циљеве развоја у погледу стабилизације, 

подстицаја активности и равнотеже у туристичкој привреди. У наредном периоду 

туризмом треба управљати на нивоу појединачних туристичких дестинација, како би се 

успоставила хармонизација понуде и равнотежа свих регија у Црној Гори. 

Трансформацијом туристичке привреде створени су услови за оживљавање привредних 

субјеката на друштвени производ и национални доходак, платни биланс, запосленост, 

инвестициону активност и развој подручја које треба искористити. 

Директни, индиректни и мултипликативни ефекат туризма на привредни развој 

Црне Горе детаљно ће бити анализиран у последњем делу мастер рада. 

 

1.7. Карактеристике развоја индустрије 

 

Почетком транзиционе рецесије деведесетих година, привредна структура Црне 

Горе развијала се у оквиру СФРЈ. Развој је био базиран на концепту индустријализације 

као модела развоја. „Учешће индустријске производње у друштвеном производу  1990. 

године износио је 35%. Тадашња привредна структура била је претежно оријентисана на 

производњу средстава за репродукцију за велико југословенско тржиште и финалну 

прераду у другим републикама, уз слабу извозну орјентисаност и високу увозну 
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зависност кључних прозводних инпута. Распад земље и тржишта, рат у окружењу, 

хиперинфлација, санкције ЕУ и слично утацали су на рањивост индустријског сектора.“40 

Почетком XXI века могу се издвојити три фазе реформи. Прву су чиниле 

приватизација, унутрашња ценовна и спољноекономска либерализација и 

макроекономска стабилизација. Друга је обухватила заокруживање сопственог правног 

система, изградњу и јачање нових институција неопходних за уређење тржишта, 

унапређење амбијента за пословање, усвајање међународних стандарда и координацију 

економских политика. Док трећа фаза, тренутно актуелна фаза подразумева пуну 

реинтеграцију у међународне економске односе, која ће се окончати процесом 

приступања Црне Горе Европској унији. 

Графикон 3 - Индекс индустријске производње и реална стопа раста БДП у 

Црној Гори у периоду од 1990. – 2018. године 

Извор: https://www.eea.europa.eu/ 

Навдени период може се приказати променама у стопи раста БДП-а и кретању 

индекса индустријске производње, као што је приказано на Графикону 3. Заправо, 

индустријска прозводња пратила је кретање БДП-а, али је у периодима кризе и пада 

економске активности, пад индустријске прозводње био већи него пад БДП-а током 1993. 

и 2009. године, и обрнуто у периодима опоравка и експанзије. Наиме, након тога уследио 

је раст БДП-а. 
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Табела 9 - Учешће индустријске производње у БДП-у у Црној Гори у периоду 

од 2010. до 2018. године 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Индустријска производња, приказана у табели 9, последњих година билежи 

уједначене вредности, са мањим осцилацијама. Забележен већи раст учешћа 

индустријске производње у БДП-у (4.663 милиона евра) резултат је веће производне 

активности посебно у сектору прерађивачке индустрије и сектору снабдевања 

електричном енергијом.  

„Индекс индустријске производње у 2018. години забележен је на рекордном 

нивоу. Од 22,4%, првенствено због раста производње електричне енергије од преко 62%, 

раста прерађивачке индустрије од 12%, али и пада вађења руде и камена за 21%.“41 

 

1.8. Карактеристике развоја пољопривреде 

 

Пољопривреда у Црној Гори у већини стратешких развојних докумената, заједно 

са туризмом, препозната је као приоритетни развојни правац. Наиме, уколико узмемо у 

обзир разноликост природних услова погодних за развој различитих пољопривредних 

активности, расположиве ресурсе и садашње учешће пољопривреде, заједно са 

шумарством и рибарством у БДП-у од 6,3%, не може се сматрати задовољавајућим, 

поготово ако се узме у обзир значајан увоз хране и пића којим се снабдева црногорско 

тржиште.  
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 2010. 2011. 2002. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Инд. 

производња 

(мил.евра) 

347,5 329,9 327,4 376,9 376,6 387,1 403,6 393,1 476,7 

БДП 

(мил.евра) 

3.103 3.234 3.148 3.327 3.457 3.624 3.954 4.299 4.663 

https://www.monstat.org/
https://www.monstat.org/


____________Макроекономски ефекти развоја туризма у Црној Гори_____________________________ 

31 

 

 

„Према подацима из 2017. године Црна Гора имала је 256.361,2 ha коришћеног 

пољопривредног земљишта. Након тога површине под обрадивим површинама су се 

повећале, да би 2018. године износиле 256.807,7 ha,  а 2019. године 257.469,6 ha.“42 

 „У 2013. години, према званичним подацима Монстат-а, БДП Црне Горе износио 

је 3,327 милијарди евра. Учешће пољопривреде, шумарства и рибарства у укупном БДП-

у 2013. години бележи раст у односу на претходну годину са 7,4% на 8%. Наиме, у 2012. 

години бруто вредност производње у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства 

износила је 394,4 милиона евра, док је у 2013. години бруто вредност производње 

износила 436,8 милиона евра, што значи да је већа за 42,4 милиона евра, или 10,8%. Бруто 

додата вредност у сектору пољопривреде шумарства и рибарства у 2013. години 

износила је 266,9 милиона евра и већа је за 34,9 милиона евра или 15%.“43 

„У 2019. години бруто вредност производње у сектору пољопривреде, шумарства 

и рибарства износио је 316.541 хиљаде евра. У односу на 2018. годину када је учешће 

пољопривреде, рибарства и шумарства у структури БДП-а износио 6,7%, годину дана 

касније бележи се пад, па је тада учешће пољопривреде, шумарства и рибарства био 

6,3%.“44 

Најквалитетније земљиште у Црној Гори налази се у речним долинама, крашким 

пољима и висоравнима. Са становишта праћења загађења, квалитет земљишта је добар, 

што значи да земљиште није загађено тешким металима и другим загађујућим 

материјама. Док је, са становишта плодности земљишта, ситуација другачија, јер су већи 

део земљишта плитка, скелетна земљишта ниске плодности и ниског капацитета 

задржавања влажности.  

Упркос значајним земљишним ресурсима, оно је уситњено и распоређено на 

велики број породичних газдинстава. Преко 30% укупног пољопривредног земљишта 

чине парцеле површине до 0,50 ha. 

У приморском региону пољопривредна производња углавном је фокусирана на 

биљну производњу, у првом реду на производњу агрума, маслина, раног поврћа, 

                                                           

42 https://www.monstat.org/ 
43 Документ - Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја 2015-2020. (2015): Министарство 

пољопривреде и руралног развоја Владе Црне Горе, Подгорица 
44 https://www.monstat.org/ 
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лековитог биља, и садног материјала суптропских култура, при чему је заступљена и 

пластеничка производња. У приморју Боке Которске базичне пољопривредне делатности 

су агруми, маслинарство, пчеларство и винова лоза. Посебно се истиче могућност за 

развој маслинарства. У Бару и Улцињу, пољопривредна производња ослања се на гајење 

агрума, маслина, пчела и винове лозе. 

Средишњи регион у Црној Гори захваљујући већем броју становника и 

расположивом пољопривредном земљишту, пољопривредна производња прилично је 

разноврсна и подразумева производњу разних сорти континенталног воћа и поврћа, 

расадничког материјала и цвећа, сакупљање лековитог биља и шумских плодова. Такође 

је заступљена и производња у пластеницима. Најзначајнија зона је Зетско-бјелопавлићка 

зона.  

Од воћа, највише се гаје крушке, дуње, јабуке, трешње, вишње, кајсије, смокве, 

лешник, шипак, орах, јагодичасто воће и друго. У планинском делу развојено је 

сточарство. Највише су развијене традиционалне гране сточарства, као што су 

говедарство, овчарство, козарство и пчеларство. У Никшићу и оклини заступљена је 

расадничка производња, производња лековитог биља и сточарство.  

У северном региону, пољопривредна производња углавном је фокусирана на 

сточарство, односно производњу млечних производа, меса и вуне, као и на биљну 

производњу (производњу кромпира и сакупљање шумских плодова). У структури 

пољопривредних површина доминирају природне ливаде и пашњаци, с тим сточарство 

представља најважнији вид пољопривредне производње. Углавном је реч о овчарству и 

говедарству. Воћарство је слабије заступљено, при чему је обично реч о старијим 

засадима, док се нове плантаже не подижу. Најзаступљеније су шљиве, јабуке и крушке, 

а постоји и одличан потенцијал за узгој малина и купина.  

 

1.9. Карактеристике развоја шумарства 

 

Поред релативно мале територије, Црна Гора се протеже преко медитеранског и 

алпинског биогеографског региона. Развој садашњих шумских екосистема почео је за 

време ледених доба, када су се због јужног положаја и разноликости станишта у 

планинама Балканског полуострва одржали бројни ендемити (муника, молика, црни 
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бор...). Касније у неолиту на свим подручјима Медитрана, тако и на територији Црне 

Горе започео је значајан утицај човека на природу и шуме. Знатно касније за потребе 

сточарства почињу да се крче површине под шумама најпре у приморју, а касније и на 

планинама. У односу на суседна подручја која су се бржим темпом крчила, Црна Гора је 

остала релативно богата шумама, што је била основа за добијање имена „Црна Гора“.  

Државна брига о коришћењу и заштити шума у Кнежевини Црној Гори почиње са 

почетком модерног шумарства у Европи у XIX веку. С обзиром да у том периоду шуме у 

северном делу Црне Горе готово да нису биле такнуте, у другој половини XIX и почетком 

XX века појављује се интересовање за њихову економску експлоатацију. Управо ова 

експлоатација шума везана је за почетак развоја индустријске производње у Црној Гори.  

„После Другог светског рата у периоду  индустријализације, у великој мери су 

уништени највреднији шумски комплекси. По неким подацима у периоду од 1947. до 

1951. у Црној Гори се секло око 1.200.000 m³ годишње, седамдесетих година обим 

индустријских сеча се кретао нешто преко 900.000 m³ и на том нивоу се задржао све до 

краја 80-их, када је у 1989. години достигао ниво око 800.000 m³. Све ове податке треба 

узети условно, јер је поуздана евиденција постајала само за сече које су се односиле за 

индустријске потребе.“45  

У том периоду у Приморју почиње планско пошумљавање голети. Овим почиње 

процес природне сукцесије којим до краја XX века већи део Приморја прераста у ниске 

шуме и шикаре. Након 1989. године распада се тржиште за шумске и дрвне производе и 

дрвноиндустријски комбинати, што је за последицу имало смањење обима сече, али и 

појаве неконтролисане бесправне сече у одређеним шумским подручјима. 

Почетком XX века Министарство унутрашњих дела преузима уређивање правним 

нормама бриге о природним вредностима, доноси законе у циљу заштите шума. 

Проглашавање Црне Горе еколошком државом 1991. године дало је велики оквир 

за будући развој Црне Горе. Иако се стање високих економских шума за време XX века у 

смислу дрвне залихе знатно погоршало, шуме су данас један од најзначајних природних 

екосистема који дају основу за одрживи развој Црне Горе. 

                                                           

45 Документ - Шуме за будућност Црне Горе (2008): Национална политика управљања шумама и шумским 

земљиштима, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Влада Црне Горе, Подгорица 
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За развој Црне Горе шуме имају велики друштвени, економски и социјални значај. 

Шумски екосистеми су веома важни у свим сегментима привреде: значајни произвођачи 

биомасе, извори здравог и висококвалитетног шумског воћа, лековитог биља и печурки, 

важно станиште дивљих врста животиња, главни фактор за очување и регулисање 

система вода, пружају заштиту од клизишта и ерозије, везују значајне количине 

угљеника и главни су пречистач ваздуха. 

Највише су распрострањене лишћарске листопадне шуме, посебно букове шуме. 

Њих највише има на северу Црне Горе. У јужном и средишњем делу преовлађују 

листопадне грабове шуме, у приморском делу зимзелене тврдолисне, на приморским 

планинама расту шуме мунике, док у планинским континенталним пределима Црне Горе 

расту шуме смрче, јеле, бора и молике. 

„Црна Гора је по степену шумовитости на врху скале европских земаља. Под 

шумом је 59,9 %, или 826.782 hа територије, а под шумским земљиштем 9,8 %, или 

137.480 hа. Више од 99% шумских састојина је природног порекла и тиме се црногорске 

шуме сврставају међу најприродније у Европи.“46 „С обзиром на власничку структуру 

67% шуме и шумског земљишта је у државном власништву, а 33% је у приватном.“47 

„Годишњи прираст количине дрвета, као најзначајнијег енергента ове врсте 

оцењен је на 2,6 m3/ha годишње. Док је 2018. године ниво потрошње дрвета износио 1,03 

m3/ha годишње. Прираст дрвета исте године износио је између  850.000 m3/год. и 

1.060.000 m3/год.”48 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

46 Документ – Заштита природе у Црној Гори (2019): Анализа стања у области заштите природе у 

Црној Гори, за преговарачко Поглавље 27 животна средина и климатске промјене са сетом препорука, 

Министарство јавне управе и Green home, Подгорица 
47 http://www.upravazasume.me/ 
48 Документ - Обновљиви извори енергије (2018): Резиме састанка радне групе Министарство науке Црне 

Горе, Подгорица 

http://www.upravazasume.me/
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2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА У ЦРНОЈ ГОРИ 

 

2.1. Историјски развој туризма у Црној Гори 

 

На релативно малој површини коју Црна Гора заузима, налазе се предели 

најразличитијих географских и климатских одлика, море, морска обала, плаже, реке, 

језера, планине, кањони... Осим наведеног, бурна историја оставила је за собом 

непроцењиво благо које се огледа у бројним историјским споменицима који се могу наћи 

широм земље. Затим бројне манифестације које се организују у готово свим црногорским 

градовима у циљу упознавања традиције и обичаја, пет национална парка, друга 

заштићена природна добра и слично чине Црну Гору привлачном туристичком земљом. 

Почетак развоја туризма у Црној гори започет је половином XIX века. Заправо 

зачеци су везани за Херцеговачку ривијеру, када је саграђен први туристички објекат и 

означио почетак модерног хотелијерства на Црногорском приморју. Крајем поменутог 

века урађена је и најстарија планинарска стаза у Црној Гори на Оријену, како би се 

удовољила жеља тадашњег аустроугарског престолонаследника Рудолфа да се попне на 

врх Оријена. Највећи допринос развоју туризма пружиле су тада политичке прилике и 

тадашњи владар Петар Петровић Његош. Године 1864. изграђен је први хотел, познат 

као „Локанда“ на Цетињу. Хотел је располагао са осам соба, а главни гости су били 

страни туристи. 

Период од 1937. до 1960. године обележиле су неповољне политичке прилике које 

су утицале на пад туристичког промета. Најпознатији туристички комплекси везују се на 

Светом Стефану - полуострву, који је утицао да се Црна Гора препозна у свету. Важно је 

истаћи и хотел „Авала” у Будви, чија је градња почела 1937. године, који је у значајној 

мери допринео развоју туризма. 

Након 1960. године све до великог земљотреса 1979. године који је погодио Црну 

Гору бележи се раст туристичког промета и изградња смештајних капацитета. „Број 

смештајних капацитета у 1960. години, износио је 13.305 лежаја, у 1965. години 35.354 

лежаја, да би 1970. године, смештајни капацитети црногорског туризма достигли бројку 

од 100.000 лежаја. Земљотрес је 1979. године, готово уништио туристичке капацитете, 

посебно у приморском делу Црне Горе. Овај период карактерише обнова и изградња 
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смештајних капацитета, све до 1985. године. Највеће учешће туризам у БДП-у бележи у 

1989. години.“49 

Након рата, у окружењу, развој туризма због међународне изолације и санкција 

стагнира. Наиме, целокупна привреда је стагнирала, где је туризам као најдоминантнија 

грана привреде осећао последице и сносио велике губитке међународног тржишта. 

Опоравак туризма забележен је након 2000. године, када је уследио период 

стабилизације, а Црна Гора препозната као сигурна туристичка дестинација. Усвајањем 

Стратегије развоја туризма 2001. године, Црна Гора добија своје тржишне, економске и 

еколошке циљеве развоја.   

Заправо, експанзију свог развоја, туризам је у Црној Гори доживео почетком XXI 

века. Велики број инфраструктурних пројеката, представљали су предуслов да Црна Гора 

постане елитна туристичка дестинација за туристе из целог света. Данас, област туризма 

у Црној Гори у надлежности је Министарства одрживог развоја и туризма. 

Погодност за развој туризма, коју ћемо издвојити је добро развијена мрежа 

путева, релативно добро развијен железнички саобраћај и постојање два међународна 

аеродрома на малој површини, Тиватски и Подгорички. 

„Црногорски туризам је израстао на приморском, одморишном, купалишном 

туризму, што је било у складу са историјским токовима туристичке тражње и природним 

и створеним рецептивним факторима Црне Горе. Стратешке визије и прогнозе су 

сагласне да ће овај вид туризма и даље бити приоритетан за Црну Гору.“50 

 

2.2. Карактеристике туристичког промета у Црној Гори 

 

Долазак туриста у Црну Гору, односно њихов број из године у годину расте.  

Интересантно је да чак и за време глобалне кризе 2008, 2009 и 2010. године тај број није 

опадао, већ је растао. Оно што је важно истаћи јесте разлика  која је видљива у броју 

туриста, а која се односи на распоред у броју домаћих и страних туриста, који је доживео 

прерасподелу од 2007. године откада су држављани Републике Србије посматрани као 

                                                           

49  Аџић, С., Жижић, М.  (2016): Структурне промјене приврде Црне Горе и развој њеног туризма, 

Економски изазови, Универзитет Медитеран Погорица, Факултет за пословни менаџмент, Бар, Црна Гора 
50 Ратковић, Р. (2009): Развој хотелијерства у Црној Гори - генеза, стање и перспективе, Будва 
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страни туристи. За разлику од страних туриста који имају доминантну улогу у остварењу 

укупног броја долазака, домаћи туристи заступљени су у много мањем броју.  

Табела 10 – Доласци и ноћења туриста у Црној Гори у периоду од 2005. до 2014. 

године 

 Број туриста Ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2005. 820.457 548.452 272.005 5.211.847 3.628.337 1.583.510 

2008. 1.188.116 156.904 1.031.212 7.794.741 828.462 6.966.279 

2010. 1.262.985 175.191 1.087.794 7.964.893 987.033 6.97.860 

2011. 1.373.454 172.355 1.201.099 8.755.171 956.368 7.818.803 

2012. 1.439.500 175.337 1.264.163 9.151.236 1.008.229 8.143.007 

2013. 1.492.006 167.603 1.324.403 9.411.943 997.728 8.414.215 

2014. 1.517.376 167.079 1.350.297 9.553.783 957.127 8.596.656 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Раст броја туристичких долазака дат је у табели 10, на основу које се такође 

примећује и тенденција раста остварених ноћења у периоду од 2005. до 2014. године. У 

табели је приказана и расподела ноћења у посматраном периоду где је видна доминација 

ноћења страних туриста у односу на домаће. „Током 2014. године Црну Гору је посетило 

1.517.376 туриста, што је за 1,7% више него у 2013. години. Исте године остварено је 

9.553.783 ноћења, што је за 1,5% више него претходне године.“51 

Из Табеле 11 може се закључити, када су у питању број и ноћења туриста у 

колективном смештају из године у годину је у расту. Током 2019. године забележен је 

рекордан број туриста у колективном смештају од 1.293.189. где је број страних туристи 

као и претходних година био већи у односу на број домаћих туриста. Исти случај 

забележен је и код ноћења туриста, где су забележена ноћења страних туриста за 

3.720.371 били већи у односу на број ноћења домаћих туриста. 
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Табела 11 – Доласци и ноћења туриста у колективном смештају у Црној Гори за 

период од 2016. до 2019. године 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Према структури долазака који је приказан на Графикону 4, најпосећенија су 

приморска места са 85% укупно остварених. Број туриста на приморју је био за 9,2% 

виши у односу на претходну годину, а повећан је и број посета у осталим местима у 

односу на претходну годину. Након приморја следе главни град са 7,7% и планинска 

места са 4,4%. 

Графикон 4 - Структура туриста по местима у 2018. години, у % у Црној Гори 

 

Извор: https://www.monstat.org/ 

„У структури броја страних туриста у укупним доласцима, најзаступљенији су 

били туристи из Србије (18,6%), Русије (15,4%), Босне и Херцеговине (8,8%), док је 

учешће туриста из Немачке износио 4,1%, Француске 3,5%, Пољске 3,1%, Албаније 3%, 

Украјине и Уједињеног Kраљевства 2,8% и Kосова 2,5%. 

Током 2020. године због Корона вируса (COVID-19), дошло је до смањења броја 

и ноћења туриста. Укупан број туриста у колективном смештају износио је 260.939, док 

Црна Гора Доласци туриста у колективном смештају Ноћења туриста у колективном смештају 

Година Укупан број 
Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 
Укупан број 

Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 

2016. 808.788 101.038 707.750 3.521.897 407.810 3.114.087 

2017. 955.499 111.980 843.609 3.890.370 431.370 3.459.000 

2018. 1.076.848 117.727 959.121 4.208.955 445.098 3.763.857 

2019. 1.293.189 125.221 1.167.968 4.680.787 480.208 4.200.579 

https://www.monstat.org/
https://www.monstat.org/


____________Макроекономски ефекти развоја туризма у Црној Гори_____________________________ 

39 

 

 

је укупан број ноћења у колективном смештају износио 921.400. према подацима 

Монстат-а. Ови подаци су без месеца децембра када нису забележени број и ноћења 

туриста и без месеца априла када је услед увођења привремених мера за спречавање 

уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења корона вируса (COVID-19), која 

се односи на забрану пружања угоститељских услуга у хотелима, осим за пријављене 

госте, није забелжен долазак туриста. Према подацима Министарства унутрашњих 

послова у Црној Гори, у априлу 2020. године број пријављених особа у смештајним 

објектима колективног смјештаја је био 103. 

 

2.3. Приходи од туризма у Црној Гори 

 

„Према подацима Централне банке Црне Горе приходи од туризма 2018. године 

износили су 1 милијарду евра и били су већи за 8,5% у односу на 2017. годину, што је 

допринело остварењу суфицита на овом подрачуну од 943 милиона евра или 9,4% више 

у односу на претходну годину. Заправо приходи од туризма забележили су раст, а 

инвестиције у туризму, повећање и побољшање смјештајних капацитета, проширеност 

понуде у свим деловима земље, као и продужетак сезоне, резултирали су повећањем 

броја и ноћења страних туриста.“52 

Графикон 5 – Тренд отварених прихода и суфицит по основу услуга путовања-

туризма за период од 2010. до 2018. године у Црној Гори 

 

Извор: https://www.cbcg.me/ 
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Из приложеног Графикона 5 може се закључити да у периоду од 2010. до 2018. 

године приходи од путовања и туризма су се значајно увећали, за 81,3% или 448,8 

милиона евра. Највећа стопа раста прихода од туризма забележена је 2015. године и 

износила је 19,2%, а у 2018. години износила је 8,6%. У посматраном периоду, 

процењени приходи од туризма расту у континуитету просечном стопом од 7,9%. 

Графикон 6 – Приходи од путовања – туризма и спољнотрговински дефицит 

 

Извор: https://www.cbcg.me/ 

„Приливи од туризма од 2010. до 2018. године у просеку чине око једну трећину 

(36,9%) укупних прилива текућег рачуна, а чак 66,9% прилива на рачуну услуга. Прилив 

по основу извоза услуга путовања-туризма у континуитету је већи од прилива по основу 

извоза роба. У 2018. години ова разлика достиже највећи ниво, па је прилив од услуга 

туризма више него дупло већи од прилива по основу извоза роба. Суфицит на овом 

подрачуну у значајној мери ублажава дефицит текућег рачуна. Тачније, покривеност 

спољнотрговинског дефицита суфицитом на подрачуну путовања и туризма у просеку 

износи 46,3% у приказаном периоду, што се може видети на графикону 6.“53 

Током 2020. године дошло је до пада прихода од туризма због пандемије Корона 

вируса. Податке за 2020. годину Централна банка Црне Горе још увек није јавно 

објавила. 
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2.4. Смештајни капацитети у Црној Гори 

 

У последњој деценији, Црна Гора је повећала расположиви смаштајни капацитет. 

Током 2010. године располагала је са 308 смештајних објеката и 166.288 лежајева према 

подацима Управе за статистику – Монстат. 

Табела 12 – Смештајни капацитети у Црној Гори током 2019. године 

Категорије 

смештаја 

Бр. 

објекта 

Бр. смеш. 

јединица 

Собе Апартмани Камп 

места 

Бр. 

кревета 

Стални Помоћни 

Укупно 

Црна Гора 

403 20.834 17.281 2.635 918 48.721 44.667 197 

Apart хотел 10 385 251 134  1.166 1.020 6 

* 1 142 142   415 404 1 

*** 2 25 4 21  86 74 1 

**** 7 218 105 113  665 524 4 

Butique 

хотел 

13 255 161 94  447 406 8 

**** 9 125 96 29  274 243 5 

***** 4 130 65 65  173 163 3 

Гарни 

хотел 

49 841 653 188  1.945 1.732 27 

** 2 24 24   57 57  

*** 24 411 354 57  914 844 12 

**** 23 406 275 131 0 974 831 15 

Хотел 132 12.404 11.246 1.157 1 27.623 24.908 67 

* 3 145 145   338 338  

** 19 1.866 1.791 75  4.455 4.201 8 

*** 28 1.637 1.472 165  3.892 3757 10 

**** 74 7.701 6.892 808 1 16.516 14.596 44 

***** 8 1.055 946 109  2.422 2.016 5 

Камп 12 950 48 20 882 2.925 2.895 1 

* 2 135  20 115 510 480 1 

** 3 333 3  330 1.166 1.166  

*** 4 115 45  70 346 346  

**** 3 367   367 903 903  

Мали хотел 140 2.298 1.722 576 0 5.615 4.900 80 
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* 1 5 4 1  10 10  

** 17 268 233 35  663 626 5 

*** 57 928 712 216  2.309 2.127 26 

**** 59 995 711 284 0 2.366 1.903 44 

***** 6 102 62 40  267 234 5 

Мотел 5 56 40 16  107 107  

** 1 19 3 16  42 42  

*** 4 37 37   65 65  

Туристичко 

насеље 

5 1.762 1.542 220  3.911 3.785 2 

* 1 404 376 28  1.026 980  

*** 3 864 725 139  1.944 1.864 1 

**** 1 494 441 53  941 941  

Етно село 3 62 28 19 15 161 157 1 

Хостел 9 286 284 2  908 903 1 

Остало 25 1.535 1.306 209 20 3.913 3.854 4 

Извор: https://www.monstat.org/ 

Из приложене табеле можемо видети да је Црна Гора 2019. године располагала са 

403 објеката за пружање смештаја туристима. Од наведених објеката највише су били 

заступљени хотели, мали хотели и гарни хотели. Укупан број смештајних јединица 

износио је 20.834, а број соба 17.281, где је највећи број соба забележен код хотела 

(11.246) и туристичких насеља (1.542). Укупан број расположивих кревета током 2019. 

године износио је 48.721. 

Графикон 7 – Структура ноћења туриста у 2018. години у Црној Гори по врсти 

смештаја у % 

 

Извор: https://www.monstat.org/ 

https://www.monstat.org/
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Према структури укупних ноћења по врсти смештаја у 2018. години, приказана на 

Графикону 7, може се закључити да је највећи број ноћења остварен у индивидуалном 

смештају (67,4%), док је у колективном смештају остварено 32,6% укупних ноћења, при 

чему је највећи број туриста боравио у хотелима (21% у укупним ноћењима), 

туристичким насељима (3%), малим хотелима (2,9%), лечилиштима (1,7%) и у осталим 

објектима колективног смјештаја (3,8%). 

 

2.5. Елементи туристичке понуде Црне Горе 

 

Изворни и изведени елементи туристичке понуде чине основне елементе 

туристичке дестинације. Изворни елементи представљају опште претпоставке за развој 

једне туристичке дестинације, док изведени дају специфичан туристички садржај 

дестинације. 

„У изворне елементе спадају производни елементи (географски положај, клима, 

вегетација и сл.), чиниоци људског понашања и егзистенције (језик, менталитет, 

гостољубивост, култура, фолклор и сл.) и општа инфраструктура (саобраћајни положај и 

повезаност, структура насеља, комунална опремљеност), док у изведене елементе спада 

туристичка опремљеност дестинације (туристички капацитети и посебни 

инфраструктурни садржаји за потребе туризма, огранизационе активности, 

информисање, снабдевање, забавни и рекреативни садржаји и сл.).“54 

 

2.5.1. Изворни елементи туристиче понуде Црне Горе 

2.5.1.1. Јадранско море 

 

За Јадранско море, слободно можемо рећи да представља веома важну природну 

појаву за развој Црне Горе. Црној Гори припада простор источне обале Јадрнаског мора, 

заправо веома мали део Јадранског мора, који се простире од Превлаке на северозападу 
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до ушћа реке Бојане на југоистоку, укључујући и острва дуж обале. „Обала црногорског 

приморја дуга је 293,5 km, од чега су 52 km плаже.“55 Коефицијент разуђености је 2,8.  

„Површина Јадранског мора је 138.595 km2, дужина око 700 km, а просечна 

ширина 380 km. Салинитет у просеку износи 38,30 ‰. Док је просечна годишња 

температура мора 11°C. Море је најхладније током зиме, а најтоплије током лета када 

достиже температуру чак 22-25°C. Као последица ветра јављају се таласи, чија се висина 

углавном креће између 0,5 и 1,5 m, a врло ретко прелазе 5 m.“56 

Плаже представљају најзначајније туристичке вредности Приморја. „На обали 

Јадранског  мора издвајају се десет приморска региона: Херцег Нови, Пераст, Котор, 

Порто монтенегро, Будва, Свети Стефан, Петровац, Бар, Улцињ и Велика Плажа – 

најдужа плажа на Јадранском мору.“57 

2.5.1.2. Језера 

 

Црна Гора је држава богата језерима (око 40), која спадају у врло значајне, ретке 

и осетљиве националне ресурсе. Већина од њих су природна по начину постанка. 

Туристички најатрактивнија природна језера су језера Проклетија, од којих се истиче 

највеће ледничко - Плавско језеро, које се налази на црногорском делу, Ридско језеро, 

Риковачко, Букумирско језеро и Виситорско језеро, такође на Проклетијама. Затим језера 

Дурмитора од којих се истичу Црно језеро, Змијиње и Јаблан језеро, Шкрчка језера, 

Сушичко језеро и Пошћенско језеро. Вражје језеро и Рибље језеро на Језерској или 

Дробњачкој површи, Забојско и Зминичко језеро на планинском пределу Сањавине, 

Биоградско, Пешића језеро, Велико Шишко језеро, Мало Шишко језеро, Велико 

Урсуловачко језеро и Мало Урсуловачко језро на планини Бјеласици и друга. 

Од низијских језера најпривлачније је свакако Скадарско језеро које је 

најпространије језеро на Балкану. Представља најсложенији слатководни екосистем, 

велики водни и привредни ресурс Црне Горе, важан предеоно еколошки и туристички 

потенцијал, природно добро од изузетног значаја и европски центар биодиверзитета. Ту 

је и Шаско језеро у Улцињском пољу. 
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57 https://me.visit-montenegro.com/ 
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Слика 3 – Скадарско језеро 

 

Извор: https://me.visit-montenegro.com/tourism/skadar-lake-national-park/ 

Вештачких језера има доста мање, свега седам и Белићко језеро на Требишњици 

које мањим делом језерске површине припада Црној Гори. Нека од њих су Пивско језеро 

Отиловићко језеро у клисури Ђехотине, Граховско језеро у извору Граховске реке, три 

језера у Никшиком пољу и друга. 

2.5.1.3. Речни токови 

 

„Речни токови Црне Горе припадају сливовима Црног и Јадранског мора, 52,5% 

територије црноморском, а 47,5% јадранском сливу. Развође је планинско. Најзначајније 

реке црноморског слива су Лим (87 km), Ибар, Тара (150 km), Пива (33 km) и Ђехотина 

(90 km), док су јадранског слива  најзначајније Морача (97 km), Зета, Река Црнојевића (12 

km) и Бојана (42 km).“ Река Тара је надужа црногорска река.“58 

Слика 4 – Река Лим 

 

Извор: http://avanturista.co/en/destinations/western-serbia/lim-river/ 

                                                           

58 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 

https://me.visit-montenegro.com/tourism/skadar-lake-national-park/
http://avanturista.co/en/destinations/western-serbia/lim-river/
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2.5.1.4. Термоминерални извори 

 

За разлику од суседних земаља, Црна Гора није богата термоминералним 

изворима, због своје геолошке грађе и неповољних хидрогеотермалним условима 

налазишта ових вода. Појаве термоминералних вода заступљене су на четири подручја. 

Сходно своме саставу представљају четири типа вода: сумпоровите термоминералне 

воде код Улциња, угљено-киселе минералне воде у сливу Лима и Ибра, термална вода у 

кањону Комарнице и сланасте минералне воде у Игалу. Термонинералне воде без обзира 

што нису у већој мери заступљене, представљају важан природни ресурс и ретке 

природне вредности од националног значаја Црне Горе. У наредном периоду треба 

обезбедити њихову заштиту као ретка природна добра и значајне еколошке, 

балнеолошке и туристичке потенцијале Црне Горе. 

 

2.5.1.5. Планине 

 

С обзиром да је Црна Гора у рељефном погледу претежно планинска земља, 

планине су највише заступљене на северу, истоку и у централном делу Црне Горе. Оне 

чине око 80% укупне површине. 

„Област високих планина и површи у централно делу Црне Горе чине следеће 

најпознатије планине: Дурмитор (2.523 m), Маглић (2.386 m), Биоч (2.396 m) и Волујак 

(2.337 m), Пивска планина (2.094 m), Сињавина (2.277 m), Морачке планине (2.277 m), 

Маганик (2.139 m), Бјеласица (2.139 m), Kомови (2.487 m), Kучке планине (2.184 m) и 

Проклетије (2.534 m).“59 

„На североистоку Црне Горе истичу се Љубишња (2.238 m), Хајла (2.403 m) и 

Сјекирица (2.003 m). На црногорским планинама се налази 250 врхова виших од  2.000 

m. Највиши од њих су Kолац (Маја Kолата, 2.534 m) и Маја Росит (2.524 m) на 

Проклетијама и Боботов Kук (2.523 m) у масиву Дурмитора.“60 

                                                           

59 http://pscg.me/planine/ 
60 https://planinarenje.hr/ 

 

http://pscg.me/planine/
https://planinarenje.hr/
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Значајне су и Ловћен, Румија, Ликавица, Жијово, Жљеб, Војник, Кључ, Зла гора 

и друге.  

Сињајевина је по површини највећа и најшира планина у Црној Гори, која на 

југоистоку кружи око  Жабљака и НП Дурмитор, на североистоку се простире до кањона 

реке Таре, а на југозападу до кањона Мораче.  

Проклетије представљају један од најимпресивнијих планинских масива Црне 

Горе. Он се простире на територији Црне Горе, Србије и Албаније. У Црној Гори 

Проклетије обухватају планинске врхове који се издижу изнад долине Грбаја и Ропојана. 

Дурмитор се налази на северозападу Црне Горе и представља један део кањона 

реке Таре. Састоји се од великог, скоро потпуно равног платоа, 1.500 m изнад мора, 

опкољеног стрмим кањонима, долинама и са око 40 снежних врхова. Предели Дурмитора 

проглашени су Националним парком 1952. године.  

Слика 5 - Планина Дурмитор 

 

Извор: https://www.durmitor.r 

Планина Бјеласица, један од највећих, најпосећенијих али и најбоље опремљених 

ски центара у Црној Гори. Позната је и као најзеленија планина Црне Горе. Такође има и 

свој Национални парк који се зове Биоградска гора, проглашен 1952. године. Планина и 

парк познати су по прастарим шумама, пешачким стазама и стазама за коње. 

 

 

https://www.durmitor.r/
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2.5.1.6. Крашки облици у рељефу 

 

Крашка поља су привредно најважнија удубљења у кречњачким теренима. Од 

крашких поља у Црној Гори, истичу се Никшићко поље, Граховско поље, Његушко поље 

Цетињско поље. Поред крашких поља, у Црногорском холокрасу су развијени сви остали 

површински и подземни крашки облици. 

Крашка врела, која представљају доминантан облик извора у Црној Гори. 

Значајнија крашка врела су Ђурђеви ступови, врело Ибра, Бистричко врело, врело 

Видрован, Врело Мареза, Веље око, Врело Подгор и друга. 

„Највећа и најпознатија еставела у Црној Гори, а и у Динаридима је Горњепољски 

вир. Налази се у Горњем пољу код Никшића. Вир је уствари елипсасто удубљење, 

дужине око 100 m, ширине око 75 m и дубине до 90 m. Мање познатије еставеле налазе 

се у долини Зете, на подручју Бјелопавлићке равнице (Бјелановића вир, Шабово око, 

Модро око и друге).“61Најпознатија потајница је Видов поток, која се такође налази у 

горњем пољу код Никшића, ту су и Шавничка глава и извориште Заслапнице у Нудолу. 

Од подземних крашких облика веома су интересантне пећине. Пећине су значајне 

како за геолошка, еколошка, хидролошка истраживања, тако и за туристичке посете. С 

обзиром да у Црној Гори доминирају кречњачке стене, пећине и јаме су заступљене у 

великом броју.  

Цетињска пећина представља сложен систем понорске пећине са четири канала у 

више нивоа. Дугачка је 1.680 m. У непосредној близини Цетиња, испод видиковца 

Белведер, налази се Липска пећина. Укупна дужина истражених ходника пећине износи 

око 2.500 m. Подземни водотоци, језера и извори повећавају њене природне лепоте и 

чине је још привлачнијом и атрактивнијом.  

Пећина Вражји фирови налази се код Бијелог Поља у Ђаловића клисури. Ова 

пећина нажалост још увек није довољно истражена. Заступљени су сви облици пећинског 

накита, дворане, језера, сифони и сплетови бочних канала. Интересантне су и 

Новаковића пећина, пећина Осоја недалеко од Бијелог Поља, Његош пећина код 

                                                           

61 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 
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Ловћена, Зачирска пећина у близини Цетиња, Пећински систем на Дурмитору, Ледена 

пећина на Проклетијама, Жупан пећина код Берана. 

Јаме су највише истражене на планини Дурмитор и на приморским планинама. 

Најбројније и најдубље се на Дурмитору. Јама на Вјетреним брдима на Дурмитору 

дубока је 897 m и сматра се најдубљом јамом на Балканском полуострву. На Оријену 

најпознатија, уједно и најдубља је Јасенска јама дубине 184 m. Систем јама на Ловћену 

и друге. 

2.5.1.7. Заштићена природна добра 

 

„Заштићена природна добра Црне Горе представљају најзначајнији део 

рекреативно-политичког потенцијала. Иако се под заштитом налази 7,72% , веома мали 

део је искоришћен.“ 62  Под заштитом су стављена пет Нацинална парка (Дурмитор, 

Скадарско језеро, Биоградска гора, Ловћен и Проклетије), четрдесет споменика природе 

(Кањон реке Пиве, Кањон реке Комарнице, Плаже на обали Скадарског језера, Велика и 

Мала Улцињска плажа, Плажа Свети Стефа, Јаз плажа, Плажа Сутоморе, Плажа Чањ и 

други), и четири посебна природна предела (Брдо Спас, изнад Будве, полуострво Ратац 

са Жукотрљицом, острво Стари Улцињ и Брдо Требјеса код Никшића). „Национални 

паркови захватају 85% заштићене површине (84.000 ha).“63 

Слика 6 – НП „Биоградска гора“ 

 

Извор: https://waytomonte.com/rs/p-887-national-park-biogradska-gora 

                                                           

62 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 
63 Николић, С. (2000): Природа и туризам Црне Горе – еколошка питања заштите и развоја, Републички 

завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица 
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Поред наведених заштићених природних добара, на међународним конвенцијама 

успостављен је посебни заштитини статус универзалног значаја за три природна добра: 

Национални парк Дурмитор, уписан је у Листу светске природне и културне баштине 

UNESCO-а, долина реке Таре уписана је у мрежу објеката биосфере по посебном 

програму UNESCO-а, и Kоторско-рисански залив са градом Kотором уписан је у Листу 

светске природне и културне баштине UNESCO-а. 

 

2.5.2. Изведени елементи туристичке понуде Црне Горе 

2.5.2.1. Културно-историјски споменици 

 

Из веома богатог и разноликог културног наслеђа Црне Горе, који сеже у далеку 

прошлост и садржи елементе културе илирског, грчког, римског, византијског, 

словенског, млетачког и исламског порекла настала је специфична културна баштина 

Црне Горе. 

Слика 7 – Стари град Будва 

 

Извор: https://www.montenegro.travel/ 

Многи црногорски градови се састоје из својих такозваних „старих делова града“ 

који представљају велике атракције за туристе. Најпосећенији су Стари град Будва у коме 

се налази најдрагоценија некропола на Јадрану. Град је првобитно био изграђен на острву 

који се касније пешчаним спрудом спојио са копном и данас се налази на полуострву. 

https://www.montenegro.travel/
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Данас, захваљујући њему, Будва представља туристичку и културну престоницу 

приморја. 

Стари град Котор, у коме је евидентирана најстарија археолошки грађевина – 

ранохришћанска базилика из VI века, пронађена испод данашње цркве Марија Колеђате. 

Интересантни су Сат кула, Стуб срама, црква Св. Николе, црква Св. Луке, док у барокном 

стилу доминирају црква Св. Јосип, Госпа од Анђела, палата Пима, Грубоња, Гругурина, 

грађанске куће и други објекти. Због своје аутентичности и културно-историјских 

вредности, и као вековна спона између Медитерана и балканског залеђа, Kотор је 

увршћен на листи UNESCO-a као део светске природне и културне баштине. Ту су и 

Стари град Херцег Нови, Стари град у Улцињу, Стари град Свети Стефан који је 1972. 

године добио „Златну јабуку“ као најексклузивније летовалиште на свету, Стари град 

Бар и други. 

Од кула се истичу: Сахат кула у Подгорици, Кула Ганића у Рожају, Канли-кула у 

Херцег Новом, Комарница у Пиви, Кула Реџепагића у Плаву и друге. 

Поред наведених културно-историјских споменика, добро је очувана и стара 

верска архитектура. Својом лепотом и монументалношћу истичу се манастири Морача, 

Пива, Ђурђеви ступови, Света тројица, Савина, Острог - једно од највећих светских 

светилишта. Затим катедрала Светог Трипуна, црква Госпа од Шкрпјела,... Од исламских 

сакралних објеката издвајаја се Хусеин-пашина џамија у Пљевљима. 

Слика 8 – Манастир Острог 

 

Извор: https://www.lomingo.rs/aranzmani/verski-turizam/manastir-ostrog/ 

https://www.lomingo.rs/aranzmani/verski-turizam/manastir-ostrog/
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2.5.2.2. Манифестације 

 

Црна гора је држава у којој се током целе године одржавају разноврсне 

манифестације мешовитог садржаја – концерти, књижевне вечери, изложбе, позоришне 

представе, перформанси и друге, у циљу представљања културе народа и продужавања 

туристичке сезоне. Током лета углавном се организују музички и филмски фестивали, 

сајмови књига и ликовне  колоније, а током зиме празници у славу цвећа или вина уз 

богат културни програм. 

Најпознатије туристичке манифестације које обогаћују културну понуду су: 

традиционални фестивал „Фашинада“ у Перасту, који представља фестивал са најдужом 

традицијом, дугој чак преко 500 година. Затим „Барски љетопис“, „Kоторски карневал“, 

„Будва град театар“, „Празник мимозе“ у Хецег Новом „Бокељшка ноћ“, Филмски 

фестивал у Херцег Новом, „Шарени карневал“ у Будви – дечија манифестација, 

Интернационални фестивал моде у Порто Монтенегру, „Lake Fest“ у околини Никшића, 

„Sea Dance Festival” на Јазу, „Montenegro Ski Fest“ у Колашину, Пролећна маскарада, 

сајам сувенира, Међународни сајам књига, Међународни фестивал плеса у Будви, 

Маслинијада у Бару и многе друге. 

Слика 9 – Манифестација „Фашинада“ у Перасту 

 

Извор: https://www.radiotivat.com/danas-fasinada/2017/07/ 

 

 

https://www.radiotivat.com/danas-fasinada/2017/07/
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2.5.2.3. Врсте туризма 

 

У Црној Гори су развијене следеће врсте туризма: приморски, наутички, 

планински, спортско-рекреативни, здравствени, авантуристички, културни, верски 

туризам, екотуризам и друге врсте. 

Приморски туризам развијен је на приморју Црне Горе. Главни туристички 

центар је Будва, који се сматра метрополом црногорског приморског туризма, 

захваљујући великом броју плажа. Међу важнијим туристичким приморским градовима 

издвајају се Бар (Црна Гора), Улцињ, Петровац, Бечићи, Kотор, Херцег Нови и Тиват. 

Велику популарност има град-хотел Свети Стефан који је у ствари полуострво.  

Наутички туризам доживео је процват захваљујући Порту Монтенегру. Он и 

Бококоторски залив омогућују да и у зимском периоду велики број јахти борави у њима. 

У Барској марини крузинг туризам постаје све присутнији. Није у могућности да прими 

велике крузере као Лука Котор, али сходно својим капацитетима омогућава улазак 

крузера средње величине. Лука Котор поседује како лучки тако и марински део па је 

крузинг туризам највише изражен у Kотору. 

Слика 10 – Порто Монтенегро 

 

Извор: https://www.ft.com/ 

 „Осим ексклузивне марине Порто Монтенегро за суперјахте, у изградњи су и 

нове марине на Луштици и у Херцег Новом. У Херцег Новом се гради марина са 220 

https://www.ft.com/
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везова за јахте и суперјахте а све у оквиру пројекта Портонови, док је на Луштици, у 

оквиру пројекта Луштица Баy предвиђена изградња две марине.“64 

Планински туризам - Планина Дурмитор и град Жабљак (главни град ове регије) 

су центар Црногорског планинског и зимског туризма. Рекреативне шетње, 

планинарење, ски стазе за спуст, екстремни спортови, сплаварење, пецање су неке од 

активности које нуди планина Дурмитор. Међутим, планински туризам још увек заостаје 

за развојом у односу на приморски туризам. Поред планине Дурмитор, на којој је 

најразвијенији планински туризам, на планини Ловћен, Проклетијама, Оријену, 

Бјеласици, Сињајевини и Лукавици планински туризам је у развоју. 

Спортско-рекреативни туризам изражен је у Улцињу. Спортско-рекреативне 

активности које се организују у Улцињу су:  kitesurfinga, windsufinga, параглајдинга и 

слично. У Бококоторском заливу организују се активности попут веслања, планински и 

обални бициклизам, роњење и друге. На Дурмитору најатрактивнија спортско-

рекреативна активност је сплаварење (рафтинг) Таром, Јееp сафари (Џип туре дугачке 

око 8 km) обилазак или пешачење ободом Црног језера и друге. Ту су још и Зип лајн на 

Ђурђевића мосту,  скијалише-стаза Савин кук, Јаворовача, Босача... 

Здравствени туризам у Црној Гори представља најбржи растући сегмент 

туристичке понуде. Поред постојања повољних природних ресурса за све врсте 

здравственог туризма, он није адекватно искоришћен. Приморје се одликује постојањем 

лековите глине која није у туристичке сврхе валоризована. Један од најпознатијих 

међународних центара за рехабилитацију одрасилих и деце је Институт „Др Симо 

Милошевић” у Игалу. Ту је и женска плажа у Улцињу са чудотворним лековитим 

својствима. Наиме сматра се да сумпорна вода, која извире поред самог мора 

благотворно утиче на нероткиње. Женска плажа, осим гинеколошких обољења, има 

лековита дејства и за болести пробавног такта и дисајних органа. Падине Румије и 

Сутормана, али и планине на северу Црне Горе, богате су лековитим биљем: жалфија, 

мајчина душица, кантарион, хајдучка трава и др. Како би се побољшао и развио овај вид 

туризма акценат треба ставити на побољшање инфраструктуре, модернизовање услуга, 

реновирање смештајних капацитета како би она била у складу са захтевима туриста у 

                                                           

64 Станишић, В. (2019): Туризам као фактор социо-културних промјена – магистарски рад, Универзитет 

Адриатик Бар Факултет за Медитеранске пословне студије Тиват, Бар, Црна Гора 
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области здравственог туризма. Овим би Црна Гора привукла нове туристе свих облика 

туризма, па чак и здравственог. 

Авантуристички туризам - У Црној Гори многе туристичке агенције нуде 

различите авантуристичке активности. Као што су доживљаји кањона Мораче и кањона 

Невидио који се сматра главном туристичком атракцијом. Поред тога, све је више и 

екстремних спортова као што су вожња балоном на топли ваздух, параглајдинг, пењење 

уз стене, слободно јахање итд. Рафтинг (рафтинг Таром) и кајак су све атрактивнији јер 

омогућавају осећај свежине, здравља и разгледања аутентичне лепоте Црне Горе.  

Културни туризам – Захваљујући великом броју непокретних културних добара 

у Црној Гори који су квалитетно валоризовани и презентовани, представљају кључну 

компоненту развоја културног туризма. Посебно атрактивни локалитети у Црној Гори 

су: Госпа од Шкрпјела, Kатедрала Светог Трипуна у Kотору, Kоторски бедеми, Стари 

град Бар, Стара маслина и многи други. Манифестације, као део културног туризма 

доприносе атрактивности дестинација и продужењу туристичке сезоне.  

Слика 11 – Манастир Ђурђеви Ступови на Лиму 

 

Извор: https://mladiberana.me/ 

Верски туризам у Црној Гори нажалост нема адекватну заступљеност у понуди 

националних туристичких организација. Црна Гора има импресиониране сакралне 

објекте, од којих се истичу манастир Острог, Цетињски манастир, манастир Морача, 

манастир Ђурђеви ступови који је уврштен у Светску културну баштину и многи други. 

Поред објеката православне вероисповести највеће римокатоличке светиње у Црној Гори 

https://mladiberana.me/
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су: Kатедрала светог Трипуна, Црква светог Николе у Kотору, Црква Госпа од Шкрпјела 

у Бококоторском заливу и друге. Док су најзначајни муслимански верски објекти Хусеин 

– пашина џамија, Стара џамија у Плаву као и Скендер чаушева џамија. 

Екотуризам је најразвијенији у северном и централном делу Црне Горе, највише 

у националним парковима (Дурмитор, Ловћен, Проклетије, Биоградска гора, Скадарско 

језеро). Између осталог, последњих неколико година у Црној Гори етно туризам добија 

на популарности. Црна Гора је већ декларисана као еколошка држава и поставила свој 

мото „Wild Beauty”. 
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3. АНАЛИЗА МАКРОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ЦРНОЈ ГОРИ 

 

Туризам има директне и индиректне ефекте на привреду Црне Горе и представља 

њено стратешко опредељење. Поред директног и индиректног ефекта, туризам има 

друштвени, политички и економски значај. С тога, у овом делу рада биће анализирани 

макроекономски ефекти развоја туризма у Црној Гори, односно његови директини, 

индиректни и мултипликативни ефекти развоја.  

 

3.1. Директини утицај туризма на привредни развој Црне Горе 

 

3.1.1. Утицај на друштвени производ и национални доходак Црне Горе 

 

„Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, тј. на њихову 

територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, тако што она 

стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, 

као и преливањем дохотка из других држава.“65 

Туризам, из године у годину заузима све значајније место у укупном привредном 

развоју Црне Горе. Са аспекта учешћа у БДП-у, допринос туризма расте како расте 

његово учешће у укупном БДП-у. Ради се о директном утицају туризма тј. учешћу саме 

делатности „хотели и ресторани“ и то са производне стране обрачуна укупног бруто 

домаћег производа. 

 

 

 

 

 

                                                           

65 Стефановић. В., Глигоријевић Ж. (2010): Економика туризма, СВЕН, Ниш 
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Графикон 8 - Директан утицај туризма на БДП у милијардама долара (номинална 

вредност) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

На графикону 8, може се видети да је директан допринос путовања и туризма 

БДП-у 2019. године износио 0,5 милијарди долара. Најмањи директан допринос туризма 

БДП-у забележен је 1999. године због бомбардовања у бившој Југославији. Након овог 

периода, уследио је пораст директног доприноса БДП-у, све до 2008. године, где након 

Светске економске кризе његов допринос опада. У наредном периоду уследиле су 

осцилације, да би после 2010. године директан утицај туризма на БДП Црне Горе почео 

поново да расте до 2019. године. Током 2020. године због пандемије његов допринос 

драстично пада. 

Графикон 9 - Директан утицај туризма на БДП у процентима 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

https://tool.wttc.org/
https://tool.wttc.org/
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У односу на директан утицај туризма на БДП у милијардама долара, 

процентуални директни утицај туризма на БДП Црне Горе је другачији. Наиме, највиша 

вредност забележена је 2015. године, када је туризам чинио 10,2% БДП-а Црне Горе, док 

је најмање директно процентуално учешће туризма у БДП-у Црне Горе забележено 1995. 

године, свега 2,2%. У посматраном периоду приказаном на графикону 9 могу се 

приметити осцилације у периоду од 1995. до 2000. године, након чега је уследило 

процентуално повећање туризма у БДП-у Црне Горе. Године 2019. процентуални 

директни утицај туризма на БДП Црне Горе износио је 9,9%. 

 

3.1.2. Утицај туризма на запосленост Црне Горе 

 

Значај туризма огледа се у његовој функцији приликом генерисања нових радних 

места. Омогућава запошљавање људи разних степена стручности (собарице, батлери, 

конобари, рецепционери, кувари, посластичари, аниматори, менаџери, туристички 

водичи и други). Сходно томе, слободно можемо рећи да туризам спада у делатност са 

највећим бројем радних места у свету. 

У сектору туризма у Црној Гори јавља се све више захтева за стручним кадром са 

високим степеном флексибилности, познавањем страних језика, практичним 

способностима и слично. Јавља се све већа потреба за квалификованим стручним кадром 

с адекватним компентенцијама и способностима. 

Графикон 10 - Укупан број запослених у туризму у Црној Гори у процентима 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

https://tool.wttc.org/
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На основу Графикона 10, може се закључити тренд раста запослености у туризму 

у укупној запослености Црне Горе до 1996. године, када је запосленост у туризму 

износио  16,9% укупне запослености. У периоду од 1996. до 1999. године дошло је до 

смањења броја запослених у туризму, самим тим и до процентуалног смањења 

запослених у туризму у укупној запослености Црне Горе. Након 1999. године, уследио је 

тренд раста, који је 2018. године достигао своју рекордну вредност од 33% укупне 

запослености, што је чинило преко трећину запослених у туризму у укупном запослењу 

Црне Горе. Године 2019. и 2020. забележена је тенденција опадања удела запослености 

у туризму у укупној запослености у Црној Гори. 

Графикон 11 - Укупан број запослених у Црној Гори у хиљадама послова 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Запосленост у туризму Црне Горе од 1995. до 2003. године је знатно осцилирала 

и 2003. године износила 11.800 људи. Након 2003. године број запослених у туризму је 

имао тенденцији раста до 2008. године, када је у туризму било запослено 25.700 људи. 

Након 2008. године укупан број запослених у туризму Црне Горе имао је тенденцију пада 

до 2010. године, када је у туризму било запослено 38.500 људи. Године, 2010. уследио је 

тренд раста до 2019. године када је у туризму Црне било запослено 66.900 људи. 

 

 

 

 

https://tool.wttc.org/
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Графикон 12 - Директан допринос туризма на запосленост у Црној Гори ( у 

хиљадама послова) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

На основу приложеног графикона 12, можемо видети да је у посматраном периоду 

од 1995. до 2019. године највећи директан допринос туризма запослености у Црној Гори 

забележен 2019. године и износи је 18.900 радних места. Док је најмање запослених у 

туризму било 1999. године, свега 2.900 запослених. У периоду од 2003. до 2009. године 

забележен је највећи раст директно запослених у туризму Црне Горе. 

Графикон 13 - Директан утицај туризма на запосленост у Црној Гори (у 

процентима) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

На основу приложеног Графикона 13, на коме је приказан директан утицај 

туризма на запосленост у Црној Гори у %, може се видети да је 1999. године удео туризма 

у укупној запослености био најмањи и износио је 2,1%. Највећи забележен удео туризма 

https://tool.wttc.org/
https://tool.wttc.org/
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у укупној запослености био је 2015. године – 9,9%. Након 2015. године са благим 

осцилацијама током 2017. године, забележен је пад удела туризма у укупној 

запослености. Године 2019. удео туризма у укупној запослености износио је 9,2%. 

 

3.1.3. Утицај туризма на платни биланс Црне Горе 

 

Утицај туризма на платни биланс сматра се једним од најважнијих економских 

функција туризма једне земље. „У платном билансу Црне Горе туристичка потрошња се 

евидентира на текућем рачуну, на подрачуну услуга под позицијом путовања-туризам 

која обухвата приходе и расходе од међународног туризма. Имајући у виду да је Црна 

Гора туристички рецептивна земља, приходи од путовања су већи од расхода, односно 

потрошња страних туриста у Црној Гори је већа од потрошње резидената Црне Горе у 

иностранству. Извор података о расходима од путовања-туризма је платни промет са 

иностранством.“66 

Чињеница да Црна Гора нема своју валуту, отежава процес компилирања 

статистике платног биланса и прихода од туризма. Имајући у виду да је Црна Гора 

рецептивно туристичко тржиште у наставку рада пажња ће се посветити анализи 

потрошње страних и домаћих туриста. Јер потрошња страних туриста побољшава платни 

биланс Црне Горе. Наиме, кроз „невидљив“ извоз се пласира туристички производ, где 

роба не напушта своју националну територију. Свака држава, па тако и Црна Гора 

настоји да у политици развоја има већи извоз од увоза, па тако и кад је реч о туризму, јер 

јој позитивна разлика у туристичком развоју омогућује да располаже девизним 

средствима, које може употребити за побољшање свог платног биланса. 
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Графикон 14 - Потрошња страних туриста у Црној Гори у милијардама долара 

(номиналне вредност) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Туристичка потрошња страних туриста представља кључну компоненту утицаја 

туризма на привреду. У 2019. години, Црна Гора је генерисала 1,3 милијарди долара, од 

потрошње страних туриста, што се сматра највећим приливом страних девиза Црне Горе. 

У посматраном периоду од 1995. до 2019. године, може се видети да је најнижа потрошња 

страних туриста забележена 1999. године. Након тога бележи раст и 2008. године износи 

0,9 милијарди долара. Након великог успеха 2019. године, услед пандемије Корона 

вируса бележи се пад туристичке потрошње страних туриста. 

Графикон 15 - Потрошња домаћих туриста у Црној Гори у милијардама долара 

(номинална вредност) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

https://tool.wttc.org/
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Домаћи туристи, за разлику од страних туриста, троше мање новца на туристичка 

путовања у својој земљи. На основу графикона 15, може се видети да је највећа потрошња 

новчаних средстава становништва Црне Горе на путовања у иностранство забележена 

2018. године, када је износила 0,2 милијарди дилара. Након 2018. уследио је пад 

потрошње домаћег становништва на путовања у иностранство. У периоду од 1995. до 

2018. године потрошња новчаних средстава становништва Црне Горе бележи раст, са 

веома малим осцилацијама током 2002. и 2003. године. 

Графикон 16 - Потрошња становништва Црне Горе на инострана путовања у 

милијардама долара (номинална вредност) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Анализе података о такозваном ,,невидљивом увозу“ и ,,невидљивом извозу“ 

Црне Горе, може се видети да страни туристи троше више, самим тим врше већи прилив 

страних девиза у платни биланс Црне Горе, него што се врши одлив новчаних средстава 

преко потрошње коју црногорско становништво остварује у иностранству. Сходно томе, 

долази се до закључка да туристички биланс има позитиван утицај на платни биланс 

Црне Горе. 

 

3.1.4. Утицај туризма на инвестициону активност Црне Горе 

  

Инвестициона улагања у туризму су првенствено улагање у развој путне мреже, 

развој хотелских и др. врста смештајно-угоститељских капацитета, модернизација 

разних видова саобраћаја, и сл. Управо овакво улагање представља високо ризично 

https://tool.wttc.org/
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инвестирање. Инвестициона улагања у туризму Црне Горе последњих неколико година 

су на завидном нивоу у односу на земље у окружењу. 

Графикон 17 - Капиталне инвестиције у туризму Црне Горе у милијардама 

долара (номинална вредност) 

 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Капиталне инвестиције у туризам Словеније 2008. године износиле су 1,1 

милијарду долара. После 2008. године бележи се пад и 2009. и 2010. године капиталне 

инвестиције износиле су 0,8 милијарди долара. Тенденција опадања се наставља до 2019. 

године када износ капиталних инвестиција износи милијарду долара.  

Капиталне инвестиције у туризму Црне Горе 2008. године износиле су 0,2 

милијарду долара. Ова година уколико се посматра период од 1995. до 2010. године 

сматра се рекордном. Након 2008. године услед појаве и експанзије Светске екномске 

кризе и дешавања након кризе, долази до смањења инвестиција у туризму, све до 2011. 

године, након чега је уследио период опоравка и повећања капиталних инвестиција у 

туризму. Године 2019. капиталне инвестиције у туризму Црне Горе достигле су током 

последњег двадесетогодишњег периода своју рекордну вредност од 0,5 млијарде долара. 

 

3.2. Индиректни утицај туризма на привредни развој Црне Горе 

 

Поред директних ефеката, значајни су и индиректни ефекти развоја туризма у 

Црној Гори, који се огледају у утицају на развој осталих привредних делатности. Такође, 

https://tool.wttc.org/
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код сагледавања директних и индиректних ефеката туризма на економију једне земље 

важно је напоменути да државе, које као Црна Гора не могу задовољити потребе туриста 

из сопствених извора имају повећане вредности увоза роба и услуга, што умањује укупне 

ефекте туризма. 

Шема 1 - Туризам - сложен систем у укупној економији Црне Горе 

 

Извор: https://www.cbcg.me/ 

На приказаној Шеми 1 јасно се може види хетерогеност туризма као делатност у 

укупној економији и корелација туризма са осталим делатностима (трговина на велико, 

трговина на мало, грађевинарство, саобраћај, пољопривреда, лов, шумарство и риболов, 

активности везане са некретнинама).  

Поред анализе директних ефеката туризма на привредни развој Црне Горе, веома 

је битна и анализа привредних делатности које непосредно учествују у подмирењу 

потреба туриста. Од наведених привредних делатности, издвојићемо грађевинарство. 

Последњих неколико година, индиректни утицај туризма на грађевинарство значајно је 

видљив и огледа се кроз инвестициона улагања средстава у изградњу нових и 

реконструкцију постојећих туристичких капацитета, саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре. 

Затим саобраћај,  јер се утицај туризма на саобраћај огледа кроз повећање путника 

и роба, задовољавање потреба туриста за превозом, транспорт одређених производа који 

су предмет потрошње у туризму и слично, као и на кретања у области телекомуникација.  

https://www.cbcg.me/
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Поред великог утицаја на грађевинарство и саобраћај, туризам значајно утиче и 

на пољопривреду. Због повећане тражње, забележен је раст производње прехрамбених 

производа и пића за задовољавање потреба домаћих и страних туриста. Иако је примећен 

раст, он и даље није на задовољавајућем нивоу. 

Индиректни утицај туризма огледа се и у валоризацији добра која нису објекат 

размене, као што су природна и културна добра. Корист од развоја туризма имају и 

трговина на велико и мало, који се огледа кроз повећање промета током туристичке 

сезоне, повећање производње производа из занатствено-кућних радиности (производња 

и продаја сувенира). Значајни су и приходи буџета од боравишне таксе и пореза који су 

резултат туристичких активности. 

Такође, туризам пружа могућност развоја недовољно развијених регија 

(општина), штити их од опадања броја становника, промовише аутохтони туристички 

производ, затим утиче на животни стандард становништва, подстиче улагања у развој 

инфраструктуре и слично. 

 

3.3. Мултипликативни утицај туризма на привредни развој Црне Горе 

 

„Мултипликативни ефекат туризма огледа се у чињеници да се средства 

туристичке потрошње, након своје основне циркулације, од места где су настала до места 

потрошње, не заустављају него да њихов највећи део наставља да циркулише и тиме 

даље утиче на привредна збивања.” 67  Овим туризам, остварује утицај на укупну 

привреду земље. 

Мултиплицирање туристичке потрошње произилази из међузависности 

привредних делатности и финалне потрошње. Заправо, новац који су страни туристи 

потрошили у угоститељству, трговини и саобраћају излази из тих делатности, и прелива 

се у индустрију, пољопривреду и друге привредне гране, и користи за финалну 

потрошњу. 
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Графикон 18 - Укупан допринос туризма БДП-у (номинална вредности у милијардама 

долара) 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Графикон 19 - Укупан допринос туризма БДП-у у процентима 

 

Извор: https://tool.wttc.org/ 

Укупан допринос туризма БДП-у Црне Горе, када се узму у обзир, директни, 

индиректни и мултипликативни утицаји у 2019. години износио је 5,5 милијарди долара 

или 32,1% БДП-а, што представља највећи укупан допринос свих ефеката у периоду од 

1995. до 2019. године, и повећање за 24,9% у односу на 1995. годину, када је укупан 

доприност туризма БДП-у износио 7,2%. Из приложених Графикона 18 и 19 може се 

видети да је укупан допринос туризма БДП-у Црне Горе до 1996. године (17,3%) био у 

порасту, након чега бележи пад до 1999. године (8,0). У периоду од 1999. године до 2019. 

године бележи се повећање укупних диоприноса туризма БДП-у Црне Горе. 

https://tool.wttc.org/
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ЗАКЉУЧАК 

 

На основу свега изнетог у раду, можемо закључити да је допринос туризма расту 

БДП-а, како директни, индиректни, мултипликативни, тако и укупни, у претходним 

годинама био значајан. Туризам из године у годину заузима све значајније место у 

укупном привредном развоју Црне Горе. 

Директан допринос туризма расту и развоју црногорске привреде постаје 

значајнији у периоду после избијања Светске економске кризе. Учешће прихода од 

туризма у бруто домаћем производу ове државе повећано је са 16,57% у 2008. години, на 

20,2% у 2012. години. У 2013. години приходи од туризма чинили су 19,8%, а у 2014. 

години 19,73% бруто домаћег производа црногорске привреде. Године 2019. учешће 

прихода од туризма у бруто домаћем производу износио је 24%. 

Након 2008. године, раст прихода од туризма водио је повећању дефицита на 

текућем рачуну платног биланса. Па је 2019. године, Црна Гора генерисала 1,3 милијарди 

долара, од потрошње страних туриста, што се сматра највећим приливом страних девиза 

Црне Горе. Такође, висок прилив приватног капитала у форми страних директних  

инвестиција  био је усмерен ка обезбеђивању квалитетних услуга домаћем тржишту. 

У погледу капиталних инвестиција, током последњег, двадесетогодишњег 

периода своју рекордну вредност од 0,5 млијарде долара Црна Гора је достигла 2019. 

године. Туризам значајно утиче и на пољу запослености становништва Црне Горе. 

Директан допринос туризма запослености у Црној Гори 2019. године износио је 18.900 

радних места или 9,2% удела у укупној запослености. 

Такође, можемо закључити да су индиректни ефекти развоја туризма у Црној 

Гори значајни и да се управо у развоју туризма види шанса за целокупни привредни и 

економски напредак Црне Горе. 

Укупан допринос туризма БДП-у Црне Горе, када се узму у обзир, директни, 

индиректни и мултипликативни утицаји у 2019. години износио је 5,5 милијарди долара 

или 32,1% БДП-а, што представља највећи укупан допринос свих ефеката у периоду од 

1995. до 2019. године, и повећање за 24,9% у односу на 1995. годину, када је укупан 

доприност туризма БДП-у износио 7,2% 
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На самом крају, на основу анализе макроекономских ефеката развоја туризма у 

Црној Гори, закључујемо да туризам има позитиван утицај на све аспекте привреде Црне 

Горе и значајно доприноси његовом привредном и друштвеном расту и развоју. 
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