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УВОД 

 

Босна и Херцеговина је земља у облику срца која лежи у западном делу 

југоисточне Европе. Представља парламентарну републику, чије име потиче од старе 

индоевропске речи "босна" што значи вода. Од 1995. године Босна и Херцеговина се 

састоји од два једнака ентитета: Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 

Републику Српску насељавају углавном Срби, а Федерацију Босне и Херцеговине, 

Хрвати и Бошњаци.  

Босна и Херцеговина је 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. Као и већина земаља у региону југоисточне Европе, Босна и 

Херцеговина је држава у развоју. 

Туризам у Босни и Херцеговини представља основ за просперитет и благостање 

државе. Са својим богатим ресурсима и географским положајем, 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 Босне и Херцеговине представља 

једну од најдинамичнијих и најперспективнијих делатности и приоритетну развојну 

грану Босне и Херцеговине. 

Предмет рада је утицај туризма у функцији привредног развоја Босне и 

Херцеговине, док је основни циљ рада анализа међузависности између развоја туризма 

и развоја првреде исте. Основни задатак је детаљно приказати тренутно стање развоја 

туризма и анализирати макроекономске ефекте на привреду Босне и Херцеговине. 

Извор података који је коришћен приликом израде мастер рада је литература 

која се бави и дотиче теме туризма и привредног развоја Босне и Херцеговине. Уз 

стручну литературу, коришћени су и стручни радови објављени у стручним 

часописима, документи, годишњи статистички извештаји, постојеће стратегије развоја 

туризма, интернет странице и статистички подаци са сајта World Travel & Tourism 

Council (WTTC). Приликом израде рада коришћене су методе: дескрипције, 

класификације, анализе и синтезе. 
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Када је у питању структура рада, рад се састоји из четири дела. Након уводног 

дела, приказане су карактеристике привредног развоја Босне и Херцеговине, односно 

хронологија привредног раста и развоја, структура становништва, који је носилац 

целокупног развоја, али и привредне делатности у Босни и Херцеговини. Након тога 

следе природно-географске карактеристике Босне и Херцеговине у функцији развоја 

туризма (географски положај, рељеф, клима водни потенцијал...). Трећи део рада је 

посвећен карактеристикама туристичког развоја дате земље, где је посебан акценат 

стављен на туристички промет који посматра, мери и анализира доласке и ноћења 

туриста (домаћи/страни), просечну дужину боравка, затим приходе од туризма и 

смештајне капацитете. У последњем делу рада приказана је међузависност туристичког 

и привредног развоја Босне и Херцеговине, док је након тога изведен закључак са 

истакнутим најважнијим чињеницама туризма у функцији привредног развоја Босне и 

Херцеговине.  
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Као и већина земаља у региону југоисточне Европе, Босна и Херцеговина је 

држава у развоју. Најважнији спољно-трговински партнери Босне и Херцеговине су 

државе чланице Европске уније. Поред ЕУ, други по важности спољно-трговински 

партнер Босне и Херцеговине су државе чланице Средњоевропског споразума о 

слободној трговини (CEFTA). Поред наведеног Босна и Херцеговина је остварила 

сарадњу и потписала многе споразуме са другим државама. То су: Протокол о сарадњи 

у извозу воћа и поврћа на руско тржиште са ЕУ, споразум о слободној трговини са 

Турском, развила преференцијалне трговинске режиме са ЕУ, Сједињеним Државама и 

Аустралијом, заједно са Руском Федерацијом активно учествује у иницијативи Народне 

Републике Кине са још шеснаест земаља источне и централне Европе. 

Са циљем бржег привредног развоја и остварења политичких и економских 

приоритета Савет министра Босне и Херцеговине, Влада Републике Српске и Влада 

Федерације Босне и Херцеговине усвојиле су Реформску агенду 2015. године. Ова 

агенда представља велики корак у постизању широког консензуса, који је неопходан за 

спровођење структурних реформи у Босни и Херцеговини, с обзиром на њен сложен 

политички састав. 

Данас, један од економских  приоритета је укључивање Босне и Херцеговине у 

Европску унију, затим јачање фискалног система, спровођење реформи јавне управе, 

чланство у Светској трговинској организацији и осигуравање економског раста јачањем 

динамичног и конкурентног приватног сектора. 

 

1.1. Привредни раст и развој Босне и Херцеговине 

 

Током свог привредног развоја, привреда Босне и Херцеговине суочила се са 

многобројним проблемима и изазовима још од периода стицања независности. Током 

рата (1992-1995.) уништен је велики број привредних објеката и инфраструктура. 

Дошло је до раста незапослености и суочавања Босне и Херцеговине са два озбиљна 

проблема у привреди. Један је био изградња уништене и порушене инфраструктуре, а 

други завршетак процеса транзиције из социјализма у капитализам. Овај такозвани раст 
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босанскохерцеговачке економије успорила је транзиција из социјалистичке планске 

привреде у слободну тржишну економију. Рат је такође проузроковао да ниво 

производње падне. Након ратних дешавања и стеченог мира друштвени производ у 

периоду од 1996. до 1998. године је бележио високе стопе раста.  

 „Године 1997. БДП по глави становника у конвертабилним маркама износио је 

2.817 КМ, док је стварна стопа раста износила 29,9%. Годину дана касније уследио је 

раст БДП-а, који је исте износио 3.782 КМ, а стопа стварног раста 28,9%. Узлазна стопа 

раста наставила се и током 1999. године када је БДП по глави становника износио 4.121 

КМ, а стопа раста 9,5%.“
1
 Након овог периода стопа раста у периоду од 2000. до 2002. 

године је смањена.“ 

 

Табела 1 – Кретање БДП-а у периоду од 2002. до 2009. у БиХ 

Година 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

БДП 

стварна 

стопа раста 

5,0% 3,5% 6,3% 4,3% 6,2% 6,5% 5,4% -3,4% 

БДП по 

глави 

становника 

у КМ 

4.871 5.110 5.497 5.942 6.466 7.031 7.550 6.361 

Извор: https://www.imf.org/en/Publications/WEO 

 

Делимична стагнација раста друштвеног производа десила се између 2003. и 

2005. године. Након овог периода из приложене Табеле 1. може се видети пораст БДП-а 

по глави становника све до 2009. године, када је због Светске економске кризе БДП 

смањен. Наиме, глобална економска криза 2008. године довела је до смањења 

економских активности у Босни и Херцеговини, поготово у последњем кварталу 2008. 

године и рецесије од 3% у 2009. години. Нагли пад извоза и нагли пад приватне 

потрошње били су кључни узроци рецесије. Смањење вредности извоза роба и услуга 

довело је до општег пада производње и запослености, пад расположивог дохотка 

домаћинстава и јавних прихода. Наиме, то је проузроковало пад финалне потрошње, 

посебно инвестиција, што је резултирало нагли пад домаће тражње.  

                                                             

1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO 

 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
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Такозваним „парадоксом штедње“ тадашња ситуација је додатно погоршана, 

банке пооштравају своје кредитне критеријуме, долази до пада предузећа, што је задало 

ударац приватним инвестицијама и потрошњи трајних потрошних добара. Током 2009. 

године пад домаће тражње довео је до рекордног пада вредности робног увоза. 

 

Графикон 1 – БДП по становнику Босне и Херцеговине за период од 2010. до 

2019. године (у КМ) 

 

Извор: Агенција за статистику Босна и Херцеговина (2021): Документ – Босна и Херцеговина у 

бројевима 2020., Сарајево 

 

На основу приложеног Графикона 1 може се закључити да БДП по становнику у 

овом десетогодишњем периоду бележи динамичан пораст. Своју највећу вредност 

достигао је 2019. године од 10.128 КМ. 

„Након рецесије, током 2009. године која је узроковала пад реалног БДП-а за 

2,9% у 2010. години се земља умерено опоравила. Забележена је позитивна реална 

стопа раста од 0,7% под утицајем спољне тражње. Привреда полако добија на снази 

након рецесије у 2009. години.“
2
   

 

Табела 2 – Учешће у БДП-у Босне и Херцеговине у периоду од 2010. до 2019. 

године (у%) 
Регион 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

ФБиХ 64,89 64,53 64,88 64,90 35,16 65,37 65,34 65,46 65,73 65,67 

РС 32,86 33,18 32,85 32,84 32,48 32,20 32,20 32,12 31,93 31,88 

БД БиХ 2,24 2,29 2,27 2,27 2,35 2,43 2,45 2,42 2,34 2,45 

Извор: Агенција за статистику Босна и Херцеговина (2021): Документ – Босна и Херцеговина у 

бројевима 2020., Сарајево 

                                                             

2 Ивић, М. (2014): Привредни развој Босне и Херцеговине у условима глобализације Универзитет за 

пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Бања Лука 
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На основу приложене Табеле 2 може се видети да је учешће Федерације Босне и 

Херцеговине у укупом БДП-у доминантан и чинио је са преко 64% сваке године у 

периоду од 2010. до 2019. године, затим следи Република Српска са преко 30% и веома 

мали проценат учешћа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у укупном БДП-у Босне и 

Херцеговине. 

Табела 3 – Рачун стварања дохотка за Босну и Херцеговину у 2019. години (у 

хиљадама КМ) 

Подручја 

делатности 

Бруто додата 

вредност 

Средства 

запослених 

Нето остали 

порези на 

производњу 

Бруто пословни 

вишак/мешовити 

доходак 

Пољопривреда, 

шумарство и 

рибарство 

1.977.654 346.237 -31.899 1.663.315 

Индустријске 

делатности 
6.946.697 4.059.760 62.669 2.824.268 

Грађевинарство 1.511.667 694.701 11.347 805.619 

Трговина, превоз 

и комуникације, 

угоститељство 

8.617.731 4.149.733 50.778 4.417.221 

Фин.посредовање, 

пословање 

некретнинама и 

помоћне услужне 

делатности 

4.409.276 1.489.256 29.816 2.890.205 

Услуге 6.643.521 5.730.188 37.107 876.225 

Бруто додата 

вредност 
30.106.545 16.469.875 159.818 13.476.852 

Извор:  

Агенција за статистику Босна и Херцеговина (2021): Документ – Босна и Херцеговина у бројевима 2020, 

Сарајево 

Анализирајући Табелу 3 може се закључити да Трговина, превоз, комуникације 

и угоститељство имају највеће учешће у бруто додатој вредности – 8.617.731 КМ, затим 

следе Индустријске делатности 6.946.697 КМ и Услуге са 6.643.521 КМ. Док је од 

наведених делатности Грађевинарство учествовало са најмањим доприносом, свега са 

1.511.667 КМ БДП-а.  
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Босна и Херцеговина је 2016. године формално поднела захтев за чланство у 

Европској унији. Добила је позитивно мишљење за кандидатски статус, али не и сам 

статус, о коме се још увек разматра. 

Пандемија Корона вируса (Covid 19) није заобишла ни Босну и Херцеговину. Па 

је тако 2020. година завршена са падом друштвеног производа од око 5%. Наиме 

снажан пад економске активности обележио је привреду у протеклој години, који ће се 

осетити у свим секторима друштва и економије у наредним годинама. Једна од великих 

последица вируса јесте повећање стопе незапослености. „Реални раст БДП-а успорио се 

на 2019. годину. Процењује се 2,8% са 3,6% у 2018. години због неповољнијег спољног 

окружења и домаћих политичких неизвесности. Спорији раст у еврозони, највећем 

извозном тржишту Босне и Херцеговине, као и регионални трговински спорови, су 

допринели паду извоза као и смањењу индустријске производње што је делом 

последица поремећаја у производњи великих извозних фирми. Кашњење у формирању 

владе такође је довело до кашњења у креирању политика и смањило поверење у 

економију. Ублажен је и раст потрошње, који је у 2019. години допринео економском 

расту са 2,6 процентних поена (pp), инвестиције су додале 0,4 pp , али је нето извоз 

одузео 0,2 pp. Подаци за први квартал 2020. указују на нагло успоравање економске 

активности на широкој основи, које је последица пандемије.“
3
 

 

1.2. Становништво у Босни и Херцеговини 

 

„Босна и Херцеговина има 3.531.159 становника према попису из 2013. године. 

Са аспекта полне структуре, забележено је за 66.619 више жена него мушкараца. Наиме 

укупан број мушкараца 2013. године у Босни и Херцеговини износио је 1.732.270, и они 

су чинили 49,06% у полној структури процентуално гледано, док су жене чиниле 

50,94%, и њихово бројно стање износило је  1.798.889 што се може видет из 

приложеног Графикона 2 на коме је приказана полна структура становништва у Босни 

и Херцеговини 2013. године.“
4
 

                                                             

3 Документ – Редовни екооноомски извештај Западног Балкана бр.17 (2020): Економски и социјални 

утицај Covid 19 – Биљешке о земљама, International Bank for Reconstruction and Development/The World 

Bank, Washington 
4 http://www.bhas.ba/ 

http://www.bhas.ba/
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Графикон 2. Полна структура становништва у Босни и Херцеговини 2013. године 

 

Извор: http://www.bhas.ba/ 

 

Табела 4 – Становништво Босне и Херцеговине по старосним групама и полу, према 

попису из 2013. године 

 Укупно 0-14 15-64 65+ 

Укупно 3.531.159 543.719 2.485.444 501.996 

Мушкарци 1.732.270 278.976 1.244.150 209.144 

Жене 1.798.889 264.743 1.241.294 292.852 

Извор: http://www.bhas.ba/ 

Из Табеле 4 може се видети да је према попису становништва одрађеног 2013. 

године у Босни и Херцеговини од старосних група најзаступљенија била старосна група 

од 15-64 година са 2.485.444 становника, затим следи старосна група деце од 0-14 

године са 543.719, док најмање учешће у старосној структури чине лица старија од 65 

година – 501.996 становника. На основу ових података закључујемо да је током 2013. 

године проценат радно способног становништва старости од 15 до 64 године био висок. 

Процена трајања животног века становника Босне и Херцеговине износи око 74 

године. Од етничких група најбројнији су Бошњаци, затим следе Срби, Хрвати и 

остали. Службени језици су босански, хрватски и српски и два писма – латиница и 

ћирилица. Према верској припадности најбројнији су муслимани, затим следе 

православци, римокатолици, протестанти и остали. 

 

http://www.bhas.ba/
http://www.bhas.ba/
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Табела 5 – Природно кретање становништва Босне и Херцеговине у периоду од 

2010. до 2019. године 

 Живорођени Умрли Природни 

прираштај 
 Укупно Мушкарци Укупно Мушкарци 

2010. 33.528 17.277 35.118 17.900 -1.590 

2011. 31.811 16.531 35.028 17.965 -3.217 

2012. 32.547 16.790 35.817 18.436 -3.270 

2013. 30.684 15.835 35.662 18.217 -4.978 

2014. 30.268 15.597 35.980 18.360 -5.712 

2015. 29.770 15.308 38.150 19.219 -8.380 

2016. 30.183 15.716 36.571 18.542 -6.388 

2017. 30.200 15.674 37.979 19.186 -7.779 

2018. 29.467 15.268 37.744 19.007 -8.277 

2019. 28.360 14.806 38.829 19.787 -10.169 

Извор: http://www.bhas.ba/ 

Највећи број живорођене деце у периоду од 2010. до 2019. године забележен је 

2010. године – 33.528, док је најмањи број живорођених забележен 2019. године - 

28.360. Највећи број мртворођене деце забележен је 2019. године – 38.829, док је 

најмањи број мртворођене забележен  2011. године - 35.028. 

 

1.3. Карактеристике развоја индустрије у Босни и Херцеговини 

 

„Почеци индустријализације Босне и Херцеговине везани су за отварање погона 

утемељених на искориштавању природних ресурса угља, соли и дрвета 

(металопрерађивачка, хемијска, дрвна и прехрамбена индустрија), и јефтиних кадрова 

http://www.bhas.ba/
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која се повећавала процесима деаграризације (радноинтензивна текстилна и обућарска 

индустрија.“
5
 

У бившој Југославији Босна и Херцеговина била је значајно индустријско 

средиште, посебно за машинску и хемијску индустрију. Почетком осамдесетих година 

прошлог века када је наступила привредна криза у бившој Југославији, значајно се 

одразила на индустрију Босне и Херцеговине. Крајем 1991. године долази до затварања 

великог броја предузећа и отпуштања радника. Касније је наступио рат (1992-1995.), 

где се након његовог окончавања Босна и Херцеговина суочила са новим изазовима 

процеса транзиције, реконструкције привреде, реформама привреде и слично. Након 

рата долази до успореног развоја индустрије, који се наставио до дан данас. 

„Током 2010. године Босна и Херцеговина је забележила раст индустријске 

производње од 1,6% у односу на 2009. годину. Главни разлог за стабилизацију 

индустријске производње у 2010. години био је опоравак извозних тржишта за поједине 

производе што је резултирало повећањем потражње за босанскохерцеговачким 

извозним производима као што су: базни метали, електрична енергија, намештај и 

деривати нафте. Извозно оријентисане гране прерађивачке индустрије и стабилна 

производња у сектору електричне енергије најзаслужнији су за раст индустријске 

производње током 2010. године у Босни и Херцеговини.“
6
 

Када је у питању аутомобилска индустрија, Босна и Херцеговина има дугу 

традицију и велико искуство. Већ деценијама главни светски произвођачи возила 

ослањају се на квалификовану радну снагу Босне и Херцеговине. Током последњих 

година ова индустрија је доживела динамичан развој и постала снажно извозно 

оријентисана. Поред аутомобилске индустрије, Босна и Херцеговина има дугу 

традицију и добар међународни углед у области текстила, одеће и индустрије обуће. 

Модернизацијом својих производних јединица и увођењем нових технологија 

постигнут је огроман напредак. Највећи увозници производа ове индустрије су Немачка 

и Италија. Од свих индустријских грана прерађивачка индустрија чини око 90% 

укупног извоза Босне и Херцеговине, која је у великој мери извозно оријентисана. 

                                                             

5  Пројекат – Развој индустријске политике у ФБиХ (2009): Развој индустријске политике у ФБиХ, 

Машински факултет Универзитета у Сарајеву, Факултет стројарства и рачунарства Свеучилишта у 
Мостару, Сарајево, БиХ 
6 Ивић, М. (2014): Привредни развој Босне и Херцеговине у условима глобализације Универзитет за 

пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Бања Лука 
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Поред наведених индустријских грана развијене су и дрвна индустрија, папирна и 

графичка, метална и електроиндустрија, прерађивачка, вађење руда и камена, 

прехрамбрена, хемијска и друге. 

Табела 6 – Бруто додата вредност Индустрије у укупној бруто додатој 

вредности за период 2018 – 2019. 

Подручје 

делатности 

Бруто додата вредност у хиљадама 

КМ 

Структура у % 

2018. 2019. 2018. 2019. 

Индустријске 

делатности 
6.834.992 6.946.697 23,95 23,07 

Извор: http://www.bhas.ba/ 

Анализом приложене табеле видимо да је бруто додата вредност Индустријске 

делатности у 2018. износила 6.834.992 КМ. Годину дана касније, 2019. године дошло је 

до благог раста па је бруто додата вредност износила 6.946.697 КМ. У структури бруто 

додате вредости учешће индустријске делатности током 2019. било је 23,7%, мање у 

односу на 2018. годину када је учешће износило 23,95%. 

Иако је индустрија развијена делатност у Босни и Херцеговини увек има места 

за боље резулатате. Наиме за бољи опоравак индустријске производње и адекватнијег 

развоја индустрије у Босни и Херцеговини, поред побољшања привредне активности у 

земљама ЕУ, неопходно је повећати број запослених, опоравак земаља региона и 

опоравак оних грана индустрије које су детерминисане домаћом тражњом. 

 

1.4. Карактеристике развоја енергетике у Босни и Херцеговини 

 

Један од значајних привредних сектора који има велики утицај на раст и развој 

привреде Босне и Херцеговине је енергетски сектор. Босна и Херцеговина је богата 

природним ресурсима који су неопходни за производњу електричне енергије – водом и 

угљем. „Процењује се да Босна и Херцеговина располаже са преко 5,000 МW 

хидропотенцијала, од чега је искоришћено тек око 35% по капацитету односно 38% у 

односу на максимално могућу производњу електричне енергије, што је најнижа 

искориштеност хидропотенцијала у Европи. Око 5.8 милијарди тона укупних 

http://www.bhas.ba/
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геолошких резерви угља, од чега је билансних 2,540 милијарди тона па су потребна 

велика средства да би се потенцијалне резерве истражиле и превеле у билансне.“
7
 

Табела 7 – Бруто производња електричне енергије у Босни и Херцеговини у 

периоду од 2015. до 2019. године (у Gwh) 

 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Хидроелектране 5.551 5.641 3.987 6.519 6.172 

Термоелектране 9.593 11.673 12.019 12.079 10.625 

Инд.енергане и 

остали 
485 433 432 562 696 

УКУПНО: 15.629 17.747 16.438 19.160 17.493 

Извор: http://www.bhas.ba/ 

 На основу Табеле 7 може се закључити да је производња електричне 

енергије у посматраном периоду највећа у хидроелектранама, као и то да је највећа 

бруто производња електричне енергије у Босни и Херцеговини произведена 2018. 

године (19.160 Gwh). 

Поред хидропотенцијала неопходно је споменути и потенцијале енергије ветра и 

сунца. Међутим, енергија ветра се у Босни и Херцеговини још увек недовољно користи 

у енергетске сврхе, иако постоје пројекти чија се реализација очекује у наредном 

периоду. Поред енергије ветра Босна има значајне потенцијале коришћења сунчеве 

енергије, пре свега у јужним деловима Босне и Херцеговине. 

Производња електричне енергије помоћу сунчеве енергије захтева соларне 

системе, који спадају у најскупље енергетске технологије. Постоје соларне електране,  

али су оне већином мањих инсталираних капацитета и прикључене су на системе 

Електропривреде које откупљују произведену електричну енергију, такође велики број 

инсталираних соларних електрана је у приватном власништву. 

Поред наведених интересантна је и енергија биомасе од којих ћемо издвојити 

дрвну масу пореклом из шумарства и дрвни отпад из дрвне индустрије као 

најзначајније изворе биомасе. Значајан енергетски потенцијал представљају и остаци из 

пољопривреде, биогас са фарми, остаци житарица, отпад из воћарства, остаци уљарица.  

                                                             

7 http://www.komorabih.ba/o-privredi-bosne-i-hercegovine/ 

http://www.bhas.ba/
http://www.komorabih.ba/o-privredi-bosne-i-hercegovine/
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Тренутно у Босни и Херцеговини постоји неколико постројења која се баве 

производњом овог начина добивања електричне  енергије. Међутим у будућности је 

потребно уложити већа средства у развој нових облика добијања енергије. 

Могућности за експлоатисање геотермалне и соларне енергије доступне су у 

великој мери у Босни и Херцеговини, али још увек нису истражене и искоришћене. 

„Прелиминарна истраживања нафте и плина указују на постојање 

перспективних лежишта на великом броју различитих локација у Босни и Херцеговини 

(резерве се процењују на око 50 милиона тона нафте).“
8
 

 

1.5. Карактеристике развоја грађевинарства у Босни и Херцеговини 

 

Значајан део привреде сваке државе, па тако и Босне и Херцеговине је 

грађевинарство. Под њим се подразумева читав низ привредних активности које се 

обједињују и манифестују кроз изградњу неког објекта. Битна карактеристика 

грађевинарства је што обухвата велики део остатка привреде – електро-индустрију, 

индустрију производње машинских елемената који се користе у грађевинарству, 

базичну хемију и слично. Представља хетероген сектор, заснован на великом броју 

различитих професија.  

„Сектор грађевинарства, како у свету тако и у Босни и Херцеговини, нашао се на 

удару Светске економске кризе, о чему сведочи и смањење грађевинских радова од око 

17%. Грађевински сектор се, како у ЕУ тако и Босни и Херцеговини, доста споро 

опоравља од последица кризе и још увек трпи негативне ефекте.“
9
 

„Бруто додата вредност Грађевинарства као делатности у 2018. износила је 

1.366.647 КМ. Годину дана касније, 2019. године дошло је до раста па је бруто додата 

вредност износила 1.511.667 КМ. У структури бруто додате вредости учешће 

грађевинарства као делатност током 2019. било је 5,02%. У стварању дохотка 2019. 

                                                             

8 http://www.fipa.gov.ba/ 
9 Ивић, М. (2014): Привредни развој Босне и Херцеговине у условима глобализације Универзитет за 

пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Бања Лука 

http://www.fipa.gov.ba/
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године Грађевинарство је остварило 1.511.667 КМ, док је индекс производње у 

грађевинарству 2019. године износио 95,5.“
10

 

Табела 8 – Вредност извршених грађевинских радова у Босни и Херцеговини током 

2019. године у хиљадама КМ 

Врсте грађевинског објекта 2019. година 

УКУПНО 1 567 602 

Објекти високоградње 718 404 

Стамбене зграде 305 428 

Нестамбене зграде 412 976 

Објекти нискоградње 849 198 

Прометна инфраструктура 612 546 

Цевоводи, комуникациони и електрични водови 153 906 

Сложене индустријске грађевине 64 271 

Остале непоменуте грађевине 18 475 

Извор: http://www.bhas.ba/ 

На основу приложене табеле може се закључити да је током 2019. године према 

врсти грађевинског објекта вредност радова код објекта нискоградње била већа и 

износила 849.198 КМ, док је вредност објекта високо градње износила 718.404 КМ. 

Упоређујући податке из 2019. године и 2018. године, током 2019. године дошло је до 

смањења вредности извршених грађевинских радова за 75.330 КМ. Вредност 

грађевинских радова укључује: вредност рада, уграђеног материјала и готових 

производа за уградњу, вредност горива и електричне енергије, и вредност коришћења 

грађевинских машина. 

Велике могућности за раст боснохерцеговачке индустрије почивају на 

пројектима за изградњу путева, железница,  док развој грађевинарства лежи у изградњи 

привредних и туристичких објеката, изградњи објеката у енергетици и друго. Многа 

грађевинска предузећа у Босни и Херцеговини свој солидан углед стекла су у свим 

                                                             

10 http://www.bhas.ba/ 

 

http://www.bhas.ba/
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аспектима грађевинских пројеката, почев од дизајна, градитељства, грађевинарства, па 

до производње високо квалитетних грађевинских материјала. Држава обилује 

природним ресурсима као што су дрво, камен, шљунак, песак, глина и металне руде. 

Потенцијал за раст тржишта грађевинарства у земљи је велики, с тим да је првобитни 

приоритет да се обнови и опорави постојећа имовина и инфраструктура. 

 

1.6. Карактеристике развоја пољопривреде у Босни и Херцеговини 

 

Пољопривредна производња у Босни и Херцеговини још увек има одлике 

екстензивне производње и у великој мери је зависна од временских прилика. 

Неповољна структура и величина фарми, ниска продуктивност, лоша и недовољна 

технолошка опремљеност, велика зависност од увоза инпута потребних за 

пољопривредну производњу представљају основне карактеристике пољопривредног 

сектора. Поред наведених неповољних карактеристика потенцијали пољопривредне 

производње су агроклиматски услови, различите пољопривредне културе, очувано 

пољопривредно земљиште, аутохтони, изворни производи, труд пољопривредника и 

слично, који нису у потпуности искоришћени. 

„Када је у питању биљна производња  из 2018. године, структура засејаних 

површина биљним усевима у Босни и Херцеговини се не мења већ дуги низ година. 

Највеће учешће у укупно засејаним површинама од 58% имају житарице, затим крмно 

биље 26%, поврће око 15%, и индустријско биље свега 1%. Производња поврћа 

представља једну од најзаступљенијих и економски најисплативијих грана у 

пољопривреди. Производња воћа у Босни и Херцеговини се одвија на површинама које 

према расположивим подацима износе око 101 хиљаду ha, на којима је засађено око 24 

милиона родних стабала. Просечна годишња производња воћа је око 264 хиљаде 

тона. У воћарској производњи највише су заступљене шљивe (53,4%), јабукe (24%) и 

крушкe (10%), мада се узгаја и велики број других воћних врста. Производња 

јагодичастог воћа у Босни и Херцеговини последњих година доживљава снажну 

експанзију, а нарочито производња малине и јагоде. Укупне површине под 

виноградима, према проценама, заузимају око 3.660 ha на којима је засађено 15,3 
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милиона родних чокота, са којих је остварена производња у просеку од око 2 kg грожђа 

по родном чокоту.”
11

 

„Сточарска производња у укупној вредности пољопривреде у Босни и 

Херцеговини  учествује са око 37%. У односу на земље са развијенијом 

пољопривредом, ово учешће је доста ниско и указује на структурне проблеме са којима 

се сектор суочава. Према статистичким подацима о бројном стању стоке за 2016. 

годину, укупан број говеда је износио 455.000 грла, свиња 545.000 грла, оваца 1.016.000 

грла, и пернатих животиња 20.290.000 комада. Што се тиче расплодне стоке, број крава 

и стеоних јуница износи око 276.000 грла, крмача и супрасних назимица 74.000 грла, 

двизица и оваца за приплод 593.000 грла. Производња јаја, на годишњем нивоу, је око 

700.000.000 комада. Нето производња меса у 2016. години је износила 85.000 тона, а у 

структури укупне нето производње меса, око 50% укупне производње чини производња 

меса перади, затим је са 30% учешћа производња говеђег меса, свињског меса 15% и 

овчијег меса око 2%, а остатак отпада на месо других врста стоке и живине.“
12

 

Стратешка грана пољопривреде и значајна грана сточарске производње у Босни 

и Херцеговини је производња млека, затим производња меда, такође перспективна 

пољопривредна грана и друге. 

„Бруто додата вредност пољопривреде, шумарства и риболова у 2016. години 

износила је 1,90 милијарди KМ и чинила је 6,37% бруто додате вредности у укупном 

бруто домаћем производу у Босни и Херцеговини. У пољопривредној делатности је у 

2017. години било запослено 154.000 особа што у укупном броју запослених особа чини 

удео од око 19%. Број запослених особа у пољопривредној делатности је у поређењу са 

претходном 2016. годином већи за 7%.“
13

  

„Године 2019. бруто додата вредност пољопривреде, шумарства и риболова 

износила је 1.977.654 KМ и чинила је 6,57% бруто додате вредности у укупном бруто 

домаћем производу у Босни и Херцеговини.“
14

 

                                                             

11 http://www.mvteo.gov.ba/ 
12 http://www.mvteo.gov.ba/ 
13  Докумени – Годишњи извештај (2018): Годишњи извештај из области пољопривреде, исхране и 

руралног развоја Босне и Херцеговине за 2017. годину, Министраство Вањске трговине и економских 

односа Босне и Херцеговине, Сарајево, Босна и Херцеговина 
14 http://www.bhas.ba/ 

http://www.mvteo.gov.ba/
http://www.mvteo.gov.ba/
http://www.bhas.ba/
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1.7. Карактеристике развоја шумарство и рибарства у Босни и 

Херцеговини 

 

Босна и Херцеговина је земља са највећим удeлом шуме и највећом 

разноликошћу шумских врста на западном Балкану. Захваљујући свом географском 

положају и утицају медитеранске, субмедитеранске, субконтиненталне и планинске 

климе, међу шумама Посавине се појављује значајан број шумских заједница са преко 

стотину врста дрвећа. Главне врсте дрвећа су јела, смрча, бели и црни бор, буква, 

различите врсте храста, а у мање значајном броју заступљене су врсте племенитих 

лишћара, као што су јавор, брест, јасен, стабла воћа (трешња, јабука, крушка). Шуме 

Босне и Херцеговине представљају кључни ресурс за даљи развој привреде и друштва.  

„Шуме и шумска земљишта у Босни и Херцеговини простиру се на површини од 

3.231.500 ha шуме и шумског земљишта, од чега је 1.652.400 hа високих шума и 

1.252.200 hа шума пањача. Остали дeо обухвата шибље, голети и остало шумско 

земљиште. Oко 63% територије Босне и Херцеговине прекривено је шумом и шумским 

земљиштем, са вредностима које су међу највишим у Европи, од чега је око 20% шума 

у приватном власништву, односно 80% у државном власништву.“
15

 

„Укупан увоз четинара као индустријског дрвета у Босни и Херцеговини 2019. 

године износио је 138.000 ha, а лишћара 19.000 ha. За разлику од увоза четинара и 

лишћара као индустријског дрвета, извоз је доста мањи (четинара – 24.700 ha, лишћара 

– 13.000 ha).“
16

 

С обзиром на значајно водно богатство, Босна и Херцеговина има веома дугу 

традицију у узгоју слатководне рибе, пастрмке и шарана. Према локалитету и врсти 

узгоја рибе, рибњаци и рибогојилишта се деле на салмонидна, ципринидна и маринска. 

Најзначајније рибље врсте у сектору аквакултуре Босне и Херцеговине су пастрмка, 

шарани, морске врсте и мекушци. 

„Према подацима из 2018. године, 65% производње пастрмке у Босни и 

Херцеговини се одвија на подручју Федерације, а 35% у Републици Српској. Готово 

цела производња шарана реализује се у Републици Српској. Производња морских врста 

концентрисана је у Неуму где постоје два кавезна узгајалишта укупне површине 0,36 

                                                             

15  http://www.bhas.ba/ 
16 http://www.bhas.ba/ 

http://www.bhas.ba/
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ha. Укупна корисна површина инсталираних капацитета аквакултуре у Босни и 

Херцеговини износи око 3.113 ha. Величина објеката у експлоатацији рибе у Босни и 

Херцеговини за пастрмске рибњаке износе 91.026 m
2 
и шаранске рибњаке 2.278 hа. 

Просечна производња конзумне рибе у Босни и Херцеговини износи око 5.000 t.“
17

 

  

                                                             

17 http://www.mvteo.gov.ba/ 
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2. ПРИРОДНО - ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

 

У овом делу рада упознаћемо се са природно-географским карактеристикама 

Босне и Херцеговине у функцији развоја туризма. Босна и Херцеговина је 

парламентарна република, земља у облику срца која лежи у западном делу југоисточне 

Европе и заузима површину од 51.129 km
2
. Главни град је Сарајево.  

На овако релативно малом простору постоје различити геолошки, хидролошки и 

други природни услови. У том смислу подручје чини скуп различитих природних 

контраста. Слободно се може рећи да је мало предела европског континента у којима се 

чиста и људском руком још нетакнута природа очувала у свим својим чарима и 

дражима на поменутој територији.  

 

2.1. Географски положај 

 

Босна и Херцеговина лежи на северној хемисфери и подједнако је удаљена од 

екватора и северног пола. Такође, налази се на подједнаком растојању од Пацифика у 

првацу исток - запад. У ширем географском смислу, Босна и Херцеговина је 

југоисточно европска земља која заузима централни положај Балканског полуострва.  

„Најдужу границу Босна и Херцеговина има с Хрватском на северу, 

северозападу и југу која износи 932 km, на истоку и североистоку има 312 km границе 

са Србијом, а на истоку и југоистоку има 215 km дугу границу са Црном Гором. На југу 

Босне и Херцеговине, општина Неум излази на Јадранско море у дужини од 24,5 km. 

Границе су углавном природне и чине их реке Дрина, Сава и Уна. Босна и Херцеговина 

се састоји од две географске и историјске целине: босанског дела на северу и 

херцеговачког на југу.“
18

 

Када је у питању математичко-географски положај, налази се  у пољу 

координата 42º33´00″ и 45º16´30″ северне географске ширине и 15º44´08″ и 19º07´06″ 

источне географске дужине. 

                                                             

18
 Млинаревић, М. (2008): Стратегија развоја туризма федерације Босне и Херцеговине за период 2008-

2018. Инжињерски биро д. д. Ријека 
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Слика 1 - Географски положај Босне и Херцеговине у свету 

 

Извор: https://www.visitmycountry.net/bosnia_herzegovina/bh/index.php/geografija/27-

vmc/geografija/224-geografski-polozaj-bosne-i-hercegovine 

 

2.2. Туристичко-географски положај 

 

Када је у питању туристичко-географски положај, Босна и Херцеговина је 

смештена на прелазу из Западне, Средње и Северне Европе ка Блиском и Средњем 

истоку и Медитерану. Северим делом је везана за Средњу Европу, која представља 

једну од најзначајнијих туристичких дисперзива у овом делу света, док својим јужним 

делом излази на Јадранско море. Излазак на Јадранско море јој омогућава поморске 

везе са осталим деловима Медитерана и даље. 

Туристичко-географски положај Босне и Херцеговине је повољан. Када су у 

питању рекреативна туристичка кретања, веома је значајна близина приморја, код 

културних кретања велики значај има Средња и Северна Европа, због постојања 

многобројних историјских споменика, који представљају сплет различитих 

културалних, етничких и верских одлика. Они као туристички мотиви у великој мери 

https://www.visitmycountry.net/bosnia_herzegovina/bh/index.php/geografija/27-vmc/geografija/224-geografski-polozaj-bosne-i-hercegovine
https://www.visitmycountry.net/bosnia_herzegovina/bh/index.php/geografija/27-vmc/geografija/224-geografski-polozaj-bosne-i-hercegovine
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утичу на транзитна туристичка кретања. Слободно се може рећи да туристичке 

вредности имају скоро сви простори Босне и Херцеговине, о коме ће бити писано у 

даљем тексту рада. 

 

2.3. Рељеф 

 

Босна и Херцеговина је претежно планинска држава. У морфоструктурном 

смислу цели простор Босне и Херцеговине лежи у динарској структурној зони, и 

заузима средишњи положај између Јадранске и Панонске регије. Богата је 

површинским и подземним облицима рељефа, који имају значајну улогу у обликовању 

туристичке понуде.  

Слика 2 - Рељеф Босне и Херцеговине 

 

Извор: 

https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BO

SNE_I_HERCEGOVINE 

 

С обзиром да је планинска земља, на овом подручју сусрећу се бројне планине 

које су туристички веома атрактивне. „Највиша планина је Маглић (динарска планина), 

чији врх (Планински горостас) достиже висину 2386 m, а преко 2000 m надморске 

https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE
https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE
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висине су и планине Зеленгора, Бјелашница, Вран, Трескавица, Враница, Прењ, 

Чврсница и др. Висину већу од 1500 m има још око 60 планина.“
19

 Планине су богате 

термалним изворима и рудним налазиштима, а изолованост појединих подручја довела 

је до развоја и очувања ендемских врста флоре и фауне. 

 

Слика 3 - Планина Маглић 

 

Извор: http://www.pkencijan.com/sr/clanci/destinacije/maglic.html 

 

Посебну привлачност од стране туриста имају крашки облици рељефа: пећине, 

јаме, вртаче, шкрапе, крашка поља и увале, који доминирају унутар Медитеранске 

босанскохерцеговачке и макрорегије Босанскохерцеговачког крша. Општи правац 

пружања планина је северозапад-југоисток, који је раседнут уздужним раседима, 

карстификован, где су образована крашка поља, као што су: Ливањска, Гламочко, 

Купрешко, Дувањско, Невесињско, Гатачко, Попово поље и друга мања поља. Од 

пећина издвајају се: Бијамбарска, Вјетреница, Орловача и Хрустовачка пећина.  Од 

                                                             

19 Муса, С., Исламовић. А. (2015): Врсте туризма као детерминанте регионализације Босне и 
Херцеговине, Скрипта, Мостар 

https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BO

SNE_I_HERCEGOVINE 

 

http://www.pkencijan.com/sr/clanci/destinacije/maglic.html
https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE
https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE
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флувијалних облика рељефа који се туристички валоризирају, пре свега у виду излета, 

истичу се клисуре и кањони: Ракитнице и Kрушчице. 

 

2.4. Клима 

 

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

у осталим деловима клима умерено-континентална. Средоземна клима јавља се у 

ниској Херцеговини, измењена је и продире долином реке Неретве. Количине падавина 

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

забележена у североисточној Босни.“
20

 

„Планинска клима се јавља изнад 1700 метара надморске висине, на планинским 

теренима високих Динарида. Њене одлике су хладне и трајне зиме које трају од шест 

месеци, где је температура значајно испод нуле.“
21

 „ Ова клима влада у средишним 

деловима, са 750-1200 mm падавина.“
22

 Топла лета, прохладна пролећа и јесени, и 

хладне зиме са обилним снежним падавинама, одлике су климе у континенталном делу 

земље, која је веома слична клими централне Европе. 

Интересантан је сусрет медитеранске и континенталне климе. Овај сусрет даје 

посебан мозаик различитих климатских типова на веома малом простору. Сусрећу се у 

средишњем делу земље и стварају један од најразноврснијих екосистема Европе. 

Слободно се може рећи да је клима Босне и Херцеговине идеална за сезонске спортове 

и све типове туризма. Спој медитеранске и континенталне климе представља основу 

специфичне туристичке и културне понуде.  

 

 

 

 

 

                                                             

20 Геокарта (1952): Атлас ФНРЈ, Геокарта, Београд 
21 Млинаревић, М. (2008): Стратегија развоја туризма федерације Босне и Херцеговине за период 2008 -

2018. Инжињерски биро д. д. Ријека 
22 Натек, К., Натек, М. (2000): Државе свијета, Мозаик књига, Загреб 
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2.5. Водни потенцијал 

 

Поред обалске линије Јадранског мора дужине 24,5 km, Босна и Херцеговина 

обилује бројим природним и вештачким језерима, као и рекама, које поред пружања 

психичког одмора, естетског доживљаја и разгледања, нуде могућност риболова, 

купања, веслања, сплаварења и низ других активности. 

„Босна и Херцеговина је недалеко позната по својим чистим и нетакнутим 

водама. Реке извиру у планинама и хране се планинским потоцима и урезују себи пут у 

кањоне ка југу. Оне припадају црноморском и јадранском сливу. Већи број река се 

улива у Саву, која је највећа притока Дунава и тече границом између Босне и 

Херцеговине, а улива се у Црно море. Једина река која се улива у Јадранско море јесте 

Неретва. Евидентирано је укупно 262 мањих и већих река, па Босна и Херцеговина 

носи епитет „Земља река“.“
23

 Најпознатије реке су: Дрина, Неретва, Уна, Буна, Сана, 

Врбас, Требишњица, Требижат, Ракитница, Плива и друге.  

Река Дрина тече источном Босном и Херцеговином и представља природну 

границу између Србије и Босне и Херцеговине. Настала је спајањем црногорских река 

Пиве и Таре у Шћепан Пољу и представља највећу притоку Саве. Дуга је 346 km и 

направила је један од најлепших кањона на свету. Кањон је дуг 24 km, чија дубина 

досеже и до 1000 m. Припада композитном типу долина, где се смењују котлине, 

клисуре и кањони.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

23 https://www.facebook.com/epadanascuovde/posts/552286518608153/ 

 

https://www.facebook.com/epadanascuovde/posts/552286518608153/
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Слика 4 - Кањон реке Дрине 

 

Извор: https://npdrina.com/kanjon-rijeke-drine/?sr_pismo=lat#iLightbox[gallery_image_1]/4 

Река Неретва протиче кроз Босну и Херцеговину и припада Јадранском сливу. 

Извире испод планина Зеленгоре и Лебршника и кроз Босну и Херцеговину тече 

дужином од 225 km. Планинска је река, специфична по својој смарагдно-зеленој боји и 

једна је од најхладнијих река на свету. Атрактивна је, чиста, богата рибом и пружа 

могућност рафтинга. Мостар је највећи град на Неретви, у коме је изграђен Стари мост, 

кога су током рата у Босни срушиле јединице ХВО-а 1993, а који је реконструисан 

2004. године и проглашен од организације UNESCO за споменик светске културне 

баштине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://npdrina.com/kanjon-rijeke-drine/?sr_pismo=lat#iLightbox[gallery_image_1]/4
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Слика 5 - Мост на Неретви 

 

 

Извор: https://www.123rf.com/photo_81371194_beautiful-view-old-bridge-in-mostar-on-the-neretva-

river-bosnia-and-herzegovina-on-a-sunny-day.html 

 

Река Уна тече у западном делу Босне и Херцеговине. Извире испод планина 

Пљешевице и Стражбенице у Хрватској. Својим мањим током представља природну 

границу са Хрватском и десна је притока Саве. Дуга је око 212,5 метара и представља 

бисер Босне и Херцеговине. Издваја се по својој чистој води, водопадима (Унски 

водопад код Мартин Брода), буковима (Штрбачки Бук), регатама (Унска регата – 

Међународна туристичка кајак регата), итд. На реци се сваке године одржава значајна 

број туристичко-спортских манифестација, од којих је назјначанија споменута – Унска 

регата.  

Када су у питању језера у Босни и Херцеговини. „Природна језера захватају 65,1 

km
2
 површине, од чега на Бушко језеро отпада 56,7 km

2
. Ако се ова површина упореди 

са укупном површином Босне и Херцеговине, онда природна језера захватају свега 

0,11%.“
24

 Поред Бушког језера по својој лепоти истичу се: језеро Перућац, Прокошко, 

Рамско, Блидињско језеро, Билећко и Борачко јзеро. На подручју Босне и Херцеговине 

                                                             

24
 https://visitbih.ba/predivna-jezera-bosne-i-hercegovine/ 

https://www.123rf.com/photo_81371194_beautiful-view-old-bridge-in-mostar-on-the-neretva-river-bosnia-and-herzegovina-on-a-sunny-day.html
https://www.123rf.com/photo_81371194_beautiful-view-old-bridge-in-mostar-on-the-neretva-river-bosnia-and-herzegovina-on-a-sunny-day.html
https://visitbih.ba/predivna-jezera-bosne-i-hercegovine/
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има и малих глацијалних језера на Чврсници, Трескавици, Шатору, Трновичко језеро и 

др. 

„Бушко језеро или Бушко блато је природни наставак Ливањског поља. Налази 

се на 716 m надморске висине. Језеро Перућац је акумулационо вештачко језеро које се 

водом напаја из реке Дрине, налази се између подручја општине Сребреница и општине 

Бајина Башта у Србији. Језеро је настало преграђивањем тока реке Дрине, за потребе 

хидроелектране „Бајина Башта“. Простире се кроз кањон Дрине, све до Вишеграда 

дужине око 50 km и целом дужином је пловно. Прокошко језеро се налази на планини 

Враници, недалеко од Фојнице, ледничког је порекла и одликује се ендемском врстом 

Човечијом рибицом. У језеру је још остао и ендемични примерак водоземца – тритона. 

Прокошко језеро је окружено колибама и катунима и представља дeo нетакнуте 

природе. Блидињско језеро је највеће планинско језеро у Босни и Херцеговини, и као 

такво је заштићени геоморфолошки споменик природе у саставу Парка природе 

Блидиње.“
25

 

Слика 6 - Бушко језеро 

 

Извор: https://furaj.ba/busko-jezero/ 

Поред морске обале, река и језера, на подручју Босне и Херцеговине 

регистровано је 15 бања. Најпознатији извори минералне воде налазе се у Kисељаку, 

Kакњу, Средњем, Бусовачи, Тешњу, Маглају, Жепчу, итд. Што се тиче термалних 

извора, најтоплији термални извор је бања Илиџа. Други термални извори могу се наћи 

у Фојници, Олову, Тузли, Градачцу, итд. Термална радиоактивна вода Фојнице користи 

                                                             

25 https://visitbih.ba/predivna-jezera-bosne-i-hercegovine/ 
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се за третман и у допунском лечењу мишићних обољења, затим лековита термална вода 

Бање Врућице код Теслића, успешно делује на кардиалноваскуларна, реуматска и 

неуролошка обољења. Бројни природни извори су обрађени у геолошком, 

хидрогеолошком и физичко-хемијском погледу и поред њих се налазе стационирани 

објекти за потребе здравственог туризма. 

2.6. Заштићена подручја природе 

 

„У Босни и Херцеговини, заштићена подручја природе су они делови територије 

који су значајни по биодиверзитету, релативној очуваности изворног пејзажа и/или 

естетско-туристичких потенцијала. Издвојена су на основу категоризације 

Међународне уније за заштиту природе (IUCN) на чијим принципима су базирани 

ентитетски закони о заштити природе. Заштићено је 37 подручја на укупној површини 

од 105.602,18 ha што представља мање од 3% територије Босне и Херцеговине. 

Међутим, према стандардима и препоруке Европске уније свака земља треба заштитити 

најмање 10% свог подручја.“
26

 

Табела 9 - Заштићена подручја природе у Босни и Херцеговини према IUCN 

категоризацији 

СТРОГИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ 

СРП Прашума Јањ (295 ha) 

СРП Прашума Лом (297 ha) 

НАЦИОНАЛНИ ПАРК 

НП Козара (3.907 ha) 

НП Сутјеска (16.052 ha) 

НП Уна (19.800 ha) 

НП Дрина (6.315 ha) 

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ 

СП Пећина Орловача (27 ha) 

СП Пећина Љубачево (45 ha) 

                                                             

26
 https://mislioprirodi.ba/zasticena-podrucja-prirode-u-bosni-i-hercegovini/ 

https://mislioprirodi.ba/zasticena-podrucja-prirode-u-bosni-i-hercegovini/
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СП Жута буква (0.50 ha) 

СП Прошко језеро (2.225 ha) 

СП Скакавац (1.430 ha) 

СП Тајан (3.510 ha) 

СП Врело Босне (603 ha) 

СП Јама Ледана (28 ha) 

СП Ваганска пећина (12 ha) 

СП Пећина Ђатло (43 ha) 

СП Павлова пећина (13 ha) 

СП Гирска пећина (25 ha) 

СП Пећина под липом (6 ha) 

СП Пећина Ледњача (7 ha) 

СП Велика пећина (820 ha) 

СП Пећина Кук * 

СП Љевчански кнез (0,34 ha) 

Извор: https://mislioprirodi.ba/zasticena-podrucja-prirode-u-bosni-i-hercegovini/ 

Поред ових подручја, под заштитом су стављена и Рамсарска подручја (Хутово 

блато, Ливањско поље и Бардача), затим IBA подручја (Хутово блато, Борачко језеро и 

Бардача), подручја за управљање ресурсима – парк шума – споменик парковске 

архитектуре (Универзитетски град, Слатина и Јелића брдо), подручја за управљање 

стаништем – заштићено станиште (Громижељ и Тишина). Од паркова природе 

заштићена су: Хутово блато, Блидиње, Цицељ, Уна, Коњух, Бијамбаре, Требевић и 

Бентбаша.  

НП Сутјеска један је од најстаријих националних паркова, проглашен 1962. 

године. Обухвата површину од 16.052 ha, односно подручје око Сутјеске, затим 

прашуму Перућицу, делове планина Маглић, Волујак и Зеленгору. По изузетној лепоти 

истичу се осам ледничких језера, познате као „Горске очи“. На подручју НП нлази се 

посебно ловиште „Зеленгора“, у којем се врши узгој, заштита и узгојни одстрели 

https://mislioprirodi.ba/zasticena-podrucja-prirode-u-bosni-i-hercegovini/
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дивљачи. Такође, на подручју националног парка налазе се и многобројни споменици 

старије и новије историје.   

Слика 7 - Горске очи, НП Сутјеска 

 

Извор: http://odmoruprirodi.rs/lokacija/zelengora/ 

 „НП Уна налази се на западу Босне и Херцеговине, на самој граници са 

Хрватском. Има површину од 19.800 ha. Обухвата подручје кањонског дела реке Уне и 

Унац, као и међупростор између ове две реке. Националним парком проглашен је 2008. 

године. Изузетну баштину Уне представљају водопади и брзаци: Штрбачки бук, 

Мартин Брод, Трослап...  Цео горњи ток реке Уне карактерише богат биодиверзитет. 

Издвајају се ендемске врсте попут линцуре, рунолистам клековине бора, итд, затим 

велики број лековитих, јестивих биљака, преко 120 врста птица, као и већи европски 

предатори попут вука, медведа, лисице, итд.“
27

 Водопад Штрбачки бук представља 

највиши и најспектакуларнији водопад на реци Уни. Његова висина је 24,5 m, а ширина 

40 m. Њега чини неколико водопада у непосредној близини и представља 

геоморфолошки споменик природе. Представља први НП у Босни и Херцеговини који 

је формиран у складу са међународним стандардима.  

  

                                                             

27 https://parksdinarides.org/me/park/nacionalni_park_una/ 

http://odmoruprirodi.rs/lokacija/zelengora/
https://parksdinarides.org/me/park/nacionalni_park_una/
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Слика 8 - Водопад Штрбачки бук у НП Уна 

 

Извор: http://www.putokaz.me/priroda/2223-vodopad-strbacki-buk-nacionalni-park-una-bih 

 

Најмлађи национални парк и ново заштићено подручје природе у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини је НП Дрина. Налази се на територији општине 

Сребреница, чије су основне вредности станишта ендемичних и реликтних биљних 

врста, затим клисурасто-кањонска долина реке Дрине и њених притока, као и 

Панчићева оморика (Picea omorika), која је ендемична и терцијарно реликтна врста.  

 

2.7. Биодиверзитет 

 

„Слободно се може рећи да је Босна и Херцеговина једна од набогатијих земља 

по броју ендемичних и реликтних врста биљака, животиња и гљива. Према савременим 

научним проценама цени се да је више од 15% ендемичне флоре и фауне. На површини 

земље, уточиште нађе преко 500 врста ендемичне флоре васкуларних биљака. Према 

http://www.putokaz.me/priroda/2223-vodopad-strbacki-buk-nacionalni-park-una-bih


Туризам у функцији привредног развоја  Босне и Херцеговине 

 
 

32 
 

томе, Босна и Херцеговина је земља са највишом стопом ендемичности у европским и 

светским размерама.“
28

 

„Велики негативан утицај на флору босанскохерцеговачког подручја као и 

подручја Републике Српске оставила су ратна дешавања. Према стручним проценама, 

скоро 10% шума је прекривено минама. Центар за разминирање је овлашћен за 

прикупљање и континуирано ажурирање података о минама. Нажалост, шумска 

подручја често нису приоритет за уклањање мина, јер се насељеним и градским 

подручјима поклања већи значај.“
29

 

Међутим, Босна и Херцеговина има још увек добро очуване екосистеме. Њени 

екосистеми садрже природне ресурсе, попут лековитог, јестивог, витаминског, као и 

ароматичне врсте биљака и гљива, привредно важне врсте, природна станишта и 

заједнице, као и широк спектар екосистема.  

  

                                                             

28 Реџић, С. (2012): Биодиверзитет Босне и Херцеговине – стање, могућности употребе и неопходност 

одрживог управљања, Зборник радова 22,47-70, Академина наука и уметности БиХ, Одељене природних 

и математичких наука, Сарајево 
29 Министарство вањске трговине и економског односа Босне и Херцеговине (2012): Извештај о стању 

околиша у Босни и Херцеговини, Фонд за достизање миленијских развојних циљева, Сарајево  
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

  

3.1. Историјски развој туризма у Босни и Херцеговини 

 

На релативно малој површини коју Босна и Херцеговина заузима, налазе се 

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

језера, планине, кањони, врела... 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 

босанскохерцеговачким градовима у циљу упознавања културе, традиције и обичаја, 

велики број заштићених природних добара, попут националних паркова и слично чине 

Босну и Херцеговину веома привлачном туристичком земљом. 

Туризам се у Босни и Херцеговини почео развијати пре више од 100 година. 

„Развој туризма у Босни и Херцеговини почео је у Илиџи, када је организовано прво 

туристичко путовање, које се односило на посматрање планина Босне и Херцеговине. 

Туристички клуб у Сарајеву формиран је 1884. године. Године 1892. издат је и штампан 

први илустровани „Водич кроз Сарајево“, док је прва туристичка атракција била 

организација прве коњичке трке 1893. године, од Бихаћа до Сарајева.“
30

 

Прва жичара подигнута је 29. новембра 1952. године у Олимпијиском центру 

Јахорина. Олимпијски центар је тада био, а и данас остао највећи ски центар у Босни и 

Херцеговини. Оно што карактерише Олимпијски центар Јахорину у односу на друге је 

велики квалитет јахоринских скијашких стаза које су погодне како за почетнике, тако и 

за врхунске скијаше.  

Јахорина је 1974. године била организатор Европског и Светског купа у алпском 

скијању, што је тада представљало велику афирмацију планине. Годину дана касније, 

1975. у јануару је организован Европски куп за мушкарце, као и Светско првенство за 

жене "Златна лисица" јер те године на мариборском Похорју није било снега. Године 

1977. одржало се такмичење Европског купа на Јахорини. Ови спортски догађаји су 

били најбољи повод за одржавање олимпијских игара. 

                                                             

30 http://ljubusaci.com/2015/07/28/sarajevski-turizam-nekad-i-sad/ 

 

http://ljubusaci.com/2015/07/28/sarajevski-turizam-nekad-i-sad/
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Своју експанзију туризам доживљава током XIX века, када су 1984. године 

одржане зимске Олимпијске игре. Главни мотив одабира Босне и Херцеговине за 

домаћина Олимпијских игара 1984. године, била је жеља да се Олимпијске игре, као 

симбол светског мира и братства међу људима, одрже у граду који је до тада 

најпознатији по догађајима који су били непосредан повод за избијање Првог светског 

рата. Игре су протекле у пријатељској атмосфери, за коју су били заслужни љубазни 

домаћини, и по томе су биле заувек упамћене. 

За потребе зимских Олимпијских игара израђени су различити спортски терени 

и борилишта (за зимске и летње спортове), многобројни хотели, бунгасловска насеља, 

пратећи објекти и модерна инфраструктура. Сарајево до тада није имало развијене 

зимске спортове, међутим данашња Босна и Херцеговина је имала Јахорину, 

Бјелашницу, Игман и Требевић које су својим природним потенцијалима нудиле велику 

могућност. Планина Јахорина је фамозне 1984. године доживела највећи процват и 

понела титулу Олимпијског центра. Данас Јахорину многи називају „снежна лепотица“, 

јер је један од највећих скијашких и зимских туристичких центара на Балкану.  

У периоду од 1992. до 1995. године, туризам је попут осталих грана привреде у 

Босни и Херцеговини претрпео значајне штете током рата. Наиме, целокупна привреда 

је стагнирала, где је туризам као најдоминантнија грана привреде осећао последице и 

сносио велике губитке међународног тржишта. Међутим, након ратних дешавања, 

Босна и Херцеговина у привредном смислу почиње да се развија. Када су у питању 

туристички доласци, забележен је све већи број долазака туриста из дијаспоре.   

У последњих неколико година, спроведене су различите студије, испитивања, 

процене стања у сектору туризма, али је и објављена Стратегија развоја туризма 

Федереације Босне и Херцеговине за период 2008 – 2018. Стратегија има за циљ 

реафирмацију и репозиционирање туристичке дестинације Федерације Босне и 

Херцеговине. Сви циљеви дефинисани у Стратегији морају се постићи кроз одрживи 

развој и максималну бригу за природу и културна добра.  
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3.2. Карактеристике туристичког промета у Босни и Херцеговини 

 

Долазак туриста у Босну и Херцеговину, односно њихов број из године у годину 

расте. О томе сведоче статистички подаци туристичког промета. Према подацима 

Федералног завода за статистику, 1998. годину, подручје Федерације Босне и 

Херцеговине посетило је око 189.000 туриста, док је 2004. године тај број порастао је на 

417 694.  

Табела 10 - Број и ноћења туриста у Федерацији Босни и Херцеговини у 

периоду од 1998. до 2004. године 
Година Укупан 

број 

туриста 

Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 

Укупан 

број 

ноћења 

туриста 

Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 

1998. 189.000 99.000 90.000 453.000 222.000 231.000 

2000. 221.000 113.000 108.000 511.000 248.000 263.000 

2003. 228.000 112.000 116.000 509.000 223.000 286.000 

2004. 417.694 223.269 194.425 1.009.158 533.180 475.978 

Извор: 
https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BO

SNE_I_HERCEGOVINE 

Анализирајући Табелу 10 број туриста је у периоду од 1998. године до 2004. 

године у Федерацији Босни и Херцеговини био у константном порасту. Занимљива је 

чињеница да је број домаћих и страних туриста 1998. године био релативно изједначен, 

док је од 2000. до 2004. примећен већи број домаћих туриста у поређењу са доласцима 

страних туриста. Од укупног броја ноћења туриста у 2004. године 48% остварили су 

страни туристи, а 52% домаћи туристи, док је просечан број задржавања туриста 

износио 2,4 дана. У датом периоду највећи број туриста било је из Хрватске, Србије, 

Црне Горе, САД, Словачке, Немачке, Словеније, Чешке, Италије, итд. 

„Према подацима WTTCA-a укупан број страних посетилаца 2019. године Босне 

и Херцеговине износио је 1.826.200 туриста. Такође, током 2019. године главне 

емитивне дестинације биле су Хрватска (11%), Турска (9%), Србија (9%), Словенија 

(6%), Северна Кореја (5%) и остатак Света (60%). Становништво Босне и Херцеговине 

https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE
https://www.academia.edu/6550659/VRSTE_TURIZMA_KAO_DETERMINANTE_REGIONALIZACIJE_BOSNE_I_HERCEGOVINE
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је 2019. године највише је путовалу у Хрватску (37%), Црну Гору (19%), Србију (11%), 

Турску (10%) и Бугарску (6%).“
31

 

Према подацима Агенције за статистику Босне и Херцеговине у периоду од 

2004. до 2011. године, број домаћих и страних туриста био је у константном расту. Овај 

тренд повећања броја туриста наставио се и после 2011. године, што се може запазити у 

Табели 11. 

Табела 11 – Број и ноћења туриста у Босни и Херцеговини од 2011. до 2019. 

године 
 Доласци туриста Ноћења туриста 

Година Укупан 

број 

Домаћи Страни 

туристи 

Укупан 

број 

Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 

2011. 686.148 294.203 391.495 1.504.205 668.200 836.005 

2012. 747.827 309.242 438.585 1.645.521 714.440 931.081 

2013. (јануар-април) 205.737 89.539 116.198 439.841 185.659 254.182 

2014 576.000 163.000 413.000 1.095.000 292.000 803.000 

2016 812.564 199.138 613.426 1.619.880 346.113 1.273.767 

2017 948.994 209.830 739.164 1.860.862 363.971 1.496.891 

2018 1.071.097 228.108 842.989 2.095.517 413.282 1.682.235 

2019 1.226.975 255.606 971.369 2.379.701 478.496 1.901.205 

Извор: Федерални завод за статистику, Федерација Босне и Херцеговине: 

http://fzs.ba/index.php/publikacije/saopcenjapriopcenja/turizam/ 

У претходној табели приказани су број и ноћења туриста у Босни и Херцеговини 

од 2011. до 2019. године. На основу података у табели, запажа се да је рекордни број 

туриста у Босни и Херцеговини био 2019. године, односно укупно 1.226.975 туриста. 

Исте те године забележен је и највећи број ноћења туриста до тада, укупно 2.379.701. 

Доминантан је број страних туриста, у односу на домаће, као и њихов број ноћења у 

Босни и Херцеговини. Просечна дужина боравка страних туриста 2011. године била је 

2,1 ноћења, а домаћих 2,3 ноћења.  

                                                             

31 https://wttc.org/ 

http://fzs.ba/index.php/publikacije/saopcenjapriopcenja/turizam/
https://wttc.org/
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„Када је у питању структура страних туриста према земљи пребивалишта, у 

укупним доласцима 2019. године у Босни и Херцеговини, највише их је било из 

Хрватске (11%), Кине (9,9%), Саудијске Арабије (6,8%), Турске (6%), Немачке (5%), 

Словеније (4,6%), Италије (4,3%), итд.“
32

 

Након континуираног успеха током протеклих неколико година, туризам у 

Босни и Херцеговини доживео је страховит пад услед пандемије Корона вируса 

(COVID-19). „Према званичним подацима Агенције за статистику БиХ, туристи су у 

периоду од јануара до јула 2020. године остварили 257.256 посета, што је мање за 71,7 

% и 635.172 ноћења, што је мање за 66,2 % у односу на исти период 2019. године. Број 

ноћења домаћих туриста мањи је за 40,5 %, док је број ноћења страних туриста мањи за 

76,5 % у односу на исти период 2019. године. Највише ноћења остварили су туристи из 

Хрватске (31,1%), Србије (22,1%), Словеније (5,7%), Турске (3,8%), Црне Горе (3,5%), 

Немачке (3,1%), Kине (2,2%) и Италије (2%).“
33

 

 

3.3. Приходи од туризма у Босни и Херцеговини 

 

„Приходи од туризма Босне и Херцеговине 2007. године могу се проценити на 

приближно 420 мил. EUR, према проценама Централне банке Босне и Херцеговине, 

Светског економског форума (World Economic Forum) и Светске туристичке 

организације (World Tourism Organization). Удео домаћег туризма у приходима туризма 

Босне и Херцеговине процењен је на 37,5%.“
34

 

 

 

 

 

                                                             

32 Федерални завод за статистику, Федерација Босне и Херцеговине: 

http://fzs.ba/index.php/publikacije/saopcenjapriopcenja/turizam/ 
33 Агенција за статистику Босне и Херцеговине: 

http://www.bhas.ba/Calendar/Category?id=19&page=&statGroup=19&tabId=0 
34 Млинаревић, М. (2008): Стратегија развоја туризма федерације Босне и Херцеговине за период 2008.-

2018. Инжињерски биро д. д. Ријека 

http://fzs.ba/index.php/publikacije/saopcenjapriopcenja/turizam/
http://www.bhas.ba/Calendar/Category?id=19&page=&statGroup=19&tabId=0
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Табела 12 - Приходи од туризма Федерације Босне и Херцеговине у 2007. 

години 
 Приходи (мил 

EUR) 

% 

Страни туристи 262,50 62,5 

Домаћи туристи 157,50 37,5 

УКУПНО 420,00 100,00 

Туризам у БДП Ф БиХ = 5,6% 

Извор: Млинаревић, М. (2008): Стратегија развоја туризма федерације Босне и Херцеговине за 

период 2008.-2018. Инжињерски биро д. д. Ријека. 

 

„Према Светској туристичкој организацији, у Извештају, према потрошњи 

туриста 2017. године, Босна и Херцеговина је остварила приход од туризма од 826 

милиона USD или близу 1,4 милијарди конвертабилних марака.“
35

 „Очекује се да ће се 

приход од туризма повећати до 1,3 милијарде КМ, односно за 3,4%  BDP-a до 2027. 

године.“
36

 

 

3.4. Смештајни капацитети у Босни и Херцеговини 

 

У последњој деценији, Босна и Херцеговина је повећала расположиви смештајни 

капацитет. „Анализа смештајних објеката је показала да је више од 75% свих 

смештајних капацитета у Босни и Херцеговини категоризовано као хотели и мотели. 

Без обзира што постоји знатан број других објеката у зони сиве економије, који би, у 

случају да буду уврштени у анализу, значајно повећали структуру расположивих 

објеката. Готово 90% свих регистрованих посета и 83% свих ноћења остварено је у 

хотелима и мотелима. У Босни и Херцеговини укупни годишњи смештајни капацитет 

износи око 9,5 милиона, односно од 1,5 милиона посета у 2011. години, у земљи је 

                                                             

35 World tourism organization: https://www.unwto.org/ 
36 https://www.biznisinfo.ba/bih-prosle-godine-od-turizma-zaradila-26-milijardi-maraka/ 

https://www.unwto.org/
https://www.biznisinfo.ba/bih-prosle-godine-od-turizma-zaradila-26-milijardi-maraka/
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службено забележено само 15% попуњености укупних смештајних капацитета.“
37

 У 

Табели 13 приказан је смештајни капацитет у Босни и Херцеговини за 2019. и 2020. 

годину, односно број туриста и ноћења према класификацији делатности. 

Табела 13 – Број туриста и ноћења према класификацији делатности 

 Број туриста Ноћења I 2020 

I 2019 XII 

2019 

I 2020 I 2019 XII 

2019 

I 2020 Структура 

ноћења % 

УКУПНО 67.281 96.265 78.256 158.203 192.906 186.047 100,0 

Хотели и слични 

смештај 

64.292 92.567 75.078 147.672 180.440 176.001 94,5 

Одмаралишта и 

слични објекти за 

краћи одмор 

2.234 2.794 2.529 5.092 5.787 5.196 2,8 

Кампови и 

простори за 

камповање 

175 235 179 443 497 502 0,3 

Остали смештај 580 669 470 4.996 6.182 4.348 2,3 

Домаћи туристи 26.385 39..427 27.404 56.765 73.424 59.641 32,1 

Хотели и слични 

смештај 

24.855 37.587 25.783 51.280 65.814 54.423 29,2 

Одмаралишта и 

слични објекти за 

краћи одмор 

1.059 1.286 1.201 1.971 2.101 1.893 1,0 

Кампови и 

простор за 

камповање 

52 53 48 138 123 144 0,1 

Остали смештај 419 501 372 3.376 5.386 3.181 1,7 

Страни туристи 40.896 56.838 50.852 101.438 119.482 126.406 67,9 

                                                             

37 Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине: 

http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/vodni-resursi-turistick-sektor?lang=hr 

http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/vodni-resursi-turistick-sektor?lang=hr
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Хотели и слични 

смештај 

39.437 54.980 49.295 96.392 114.626 121.578 65,3 

Одмаралишта и 

слични објекти за 

краћи одмор 

1.175 1.508 1.328 3.121 3.686 3.303 1,8 

Кампови и 

простор за 

камповање 

123 182 131 305 374 358 0,2 

Остали смештај 161 168 98 1.620 796 1.167 0,6 

Извор: Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Статистика туризма у БиХ, јануар 2020.: 
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/TUR_01_2020_01_0_HR.pdf 

 

Анализирајући Табелу 13 „Туристима је у јануару 2020. у Босни и Херцеговини 

било на располагању 18.996, апартмана и места за камповање што је за 2,0% више у 

односу на децембар 2019. и 40.513 расположива кревета што је више за 2,0% у односу 

на исти месец 2019. године. У јануару 2020. године у оквиру делатности - Хотели и 

сличан смештај туристима је било на располагању укупно 17.101 соба и апартман што 

је за 2,3% више у односу на децембар 2019. и 35.277 кревета што је за 2,6% више у 

односу на исти месец претходне године. Нето стопа искоришћености сталних кревета у 

јануару 2020. износила је 15,8%. Према врсти смештајног објекта највећи број ноћења 

остварен је у оквиру делатности Хотели и сличан смештај са учешћем од 93,5%.“
38

 

 

3.5. Врсте туризма у Босни и Херцеговини 

 

Туристичко тржиште Босне и Херцеговине састоји се од следеће врсте туризма: 

 Зимски туризам, 

 Приморски туризам, 

 Културни туризма, 

 Здравствени туризам, 

 Сеоски туризам, 

                                                             

38
 Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Статистика туризма у БиХ, јануар 2020.: 

http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/TUR_01_2020_01_0_HR.pdf 
 

http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/TUR_01_2020_01_0_HR.pdf
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/TUR_01_2020_01_0_HR.pdf
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 Манифестациони туризам, 

 Авантуристички туризам, 

 Религијски туризам. 

3.5.1. Зимски туризам 

 

Зимски туризам у Босни и Херцеговини је један од најразвијенијих врста 

туризма. О томе сведочи велики број дестинација зимског туризма Босне и 

Херцеговине: планина Јахорина, скијашки комплекс Бјелашница, спортско-рекреативни 

центар Бабановац, спортско-рекреативни центар Рисовац, скијалишта Чајуша, Стожер, 

Мачак, затим скијалиште Кнежево, Игришта, Вран Камен и скијалиште Козара.  

„Планина Јахорина једна је од олимпијских планина, која се налази само 30-ак 

километара од Сарајева. Туристима, рекреативцима, спортистима, планина нуди 

могућности за алпско скијање, скијашко трчање, ноћно скијање и санкање, 7 стаза за 

почетнике и професионалце у дужини од 20 km. Највиши врх планине је Огорјелица, 

који се налази на 1916 m надморске висине. Снег се задржава око 180 дана у години, 

тачније од новембра до априла (понекад и до маја месеца), док је просечна висина снега 

100 cm.“
39

  

Данас је Јахорина једна од најмодернијих ски центара на Балкану, али и планина 

са богатом традицијом. Године 1984. на њој су одржане зимске Олимпијске игре, где је 

Јахорина била домаћин такмичења у алпском скијању за жене у дисциплинама спуст, 

слалом и велеслалом. Планина обилује нетакнутом природом, шумом, планинским 

изворима, дивљим коњима, планинским стазама, бројним биљем, бобичастим воћем, 

итд.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

39 Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине: 

http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/vodni-resursi-turistick-sektor?lang=hr 

 

http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/vodni-resursi-turistick-sektor?lang=hr
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Слика 9 - Олимпијски кругови на Јахорини – симбол зимских Олимпијских 

игара из 1984. године 

 

 

Извор: https://www.vivatravel.rs/destinations/bosna-i-hercegovina/4419/jahorina/4517 

 

Скијалишки олимпијски комплекс Бјелашница-Игман представља комбинацију 

8 оштрих стаза за алпске скијашке дисциплине и трчање на скијама. Удаљен је од 

Сарајева 30 km и представља место за активан зимски одмор и рекреацију. Дужина 

стаза износи око 1400 m. 

Спортско-рекреативни центар Бабановац смештен је на планини Влашић у 

Централној Босни и Херцеговини. Највиши врх је Паљеник (1943 m н.в.). У центру има 

преко 14 километара стаза лаганог, полутешког и тешког карактера. 

Спортско-рекреативни центар Рисовац налази се у подножју планина Вран и 

Чврсница, у Природном парку Блидиње. Налази се на 1250 m н.в. и располаже са 

неколико ски стаза и ски лифтова.  

„Скијалишта Чајуша, Стожер, Мачак налазе се на висини од 1300 до 1550 метара 

н.в. у близини Купреса. Нуде могућности санкања са псећом запрегом и моторног 

санкања, као и дневно и ноћно скијање. Чајуша располаже са четири стазе лаганог и 

полутешког нивоа, дужине од 13,5 km, док скијалиште Стожер на истоименој планини 

располаже са две стазе за све нивое, дужне од  4 km. Скијалиште Козара се налази  у НП 

Козара, на истоименој планини, на удаљености око 50 km од Бања Луке. Скијалиште 

https://www.vivatravel.rs/destinations/bosna-i-hercegovina/4419/jahorina/4517
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располаже са две стазе лаганог и полутешког нивоа, дужине 950 m. На 12 km од 

Бугојна, налази се ски-центар Ростово, које нуди стазе лаганог и средњег нивоа у 

дужини од 1,4  km. Ски центар Вран Камен има 5 стаза свих нивоа у дужини од 7 km. 

Налази се Пољинама, 16 km од Фојнице. Скијалиште Игришта располаже са 3 стазе у 

дужини од 9 km, док скијалиште Кнежево такође располаже са 3 стазе у дужини од око 

2 km.“
40

 

3.5.2. Приморски туризам 

 

Носилац приморског туризма у Босни и Херцеговини јесте град Неум, који има 

24,5 km јадранске обале, која припада регији Јужног Јадрана. Налази се у троуглу 

регионалних туристичких седишта Макарска-Мостар-Дубровник. Неум је уједно и град 

који има највећи број сунчаних дана у години у Босни и Херцеговини, укупно 240 дана. 

Клима је медитеранска, коју карактеришу врела, сува лета и прохладне, влажне зиме. 

Море је веома мирно и чисто, погодно за купање, спортове на води, сурфовање, вожњу 

скутерима и глисерима. Неумски залив је заштићен од јаких ветрова полуострвом 

Пељешац, па је из тог разлога идеалан за различите морске активности попут роњења, 

јет-скијања, парасејлинга, итд. 

3.5.3. Културни туризам 

 

Културни туризам је врста туризма који је у Босни и Херцеговини такође 

развијен. Ова земља је богата културно-историјским наслеђем, које се темељи на 

средњовековним, османијским, аустроугарским, као и грађевинама новијег доба, 

богомоља свих етничких скупина и богатству дела из области књижевности, филма и 

музике. Незаобилазан је нобеловац Иво Андрић из књижевности, који је награђен 1961. 

године за дело „На Дрини Ћуприја“, као и за његов свеукупан књижевни рад, као и 

нобеловац Владимир Прелог из области хемије. Босна и Херцеговина је земља која има 

велики број културно-историјских споменика и догађаја, па се из тог разлога могу 

издвојити најпосећеније туристичке дестинације у области културног туризма: 

Сарајево, Бања Лука и Мостар.  
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„Сарајево је главни град Босне који има ознаку „Sarajevo Meeting of Cultures“, 

која се налази на улици Ферхадија. „Сарајево сусрет култура“ симболише да је Сарајево 

град где се спајају исток и запад. На том месту се срећу османска, исламска и 

аустроугарска хришћанска култура. Са једне стране улице започиње Башчаршија, док 

се са друге стране нижу зграде у аустроугарском стилу.“
41

 Башчаршија је заштитни 

знак и културно-историјски центар Сарајева. У центру Башчаршије се налази Себиљ 

чесма, која је симбол исте, затим Музеј „Мале Босне“ – „Музеј Сарајево – 1878-1918.“ 

посвећен Гаврилу Принципу, Царева џамија, Гази-Хусрев Бегова џамија, Сахат кула, 

Иса-бегов хамам, Градска вијећница, Гази Хусрев-бегов Безистан, улица Казанџилук, 

споменик ослободиоцима Сарајева у Другом светском рату, познат као „Вечна 

ватра“,многи други значајни споменици културе. „У Kантону Сарајево постоји 891 

културно добро, од чега 289 објеката у општини Стари град и 209 објеката у општини 

Центар.“
42

 

 

Слика 10 - Себиљ чесма – Башчаршија 

 

 

Извор: https://www.researchgate.net/figure/Bascarsija-the-old-core-of-Sarajevo-Photo-
author_fig3_338719578 

 

Бања Лука се налази у западном делу Босне и Херцеговине и други је по 

величини град у Босни и Херцеговини. Управно је средиште Републике Српске, и 

                                                             

41 http://emakaplani.com/sarajevo-za-vikend-sta-posetiti-i-probati/ 
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привредни и културни центар овог дела земље. По својој лепоти, али и значају истиче 

се тврђава Kастел у Бања Луци из XVI века. Захваљујући дугој и богатој историји за 

обилазак културних грађевина и догађаја у Бања Луци истичу се некадашњи управни, а 

сада културни центар Бански двор, Музеј Босанске крајине, Етнографски музеј, Музеј 

савремене уметности Републике Српске, два градска позоришта: Народно и Ђечије 

позориште, затим храм Христа спаситеља, џамија Ферхадија, Бањ брдо на коме се 

налази меморијални споменик палим Крајишницима, итд.  

Мостар је град у јужном средишту Босне и Херцеговине и културно и привредно 

средиште овог дела земље. Смештен је на обалама реке Неретве. Назив је добио по 

познатом Старом мосту, изграђеном у XVI веку, односно првом културном споменику 

у Босни и Херцеговини. Мост се налази на UNESCO-вој листи заштићених споменика 

културе света. У граду се налазе и друге значајне културне грађевине и споменици: 

Музеј Херцеговине, кућа босанскохерцеговачког писца Алексе Шантића, Турска кућа у 

Бишћевића сокаку, старо насеље Бранковац саграђено у османском стилу, Саборна 

црква, итд.  

Наравно, поред ова три града треба поменути и Вишеград, познатији као 

Андрићград, који се налази на крајњем истоку Републике Српске, односно Босне и 

Херцеговине. Најпознатија грађевина у Вишеграду је свакако Вишеградска ћуприја на 

Дрини. Представља задужбину Мехмед-паше Соколовића, изграђену у периоду од 

1571. до 1577. године. Мост је под заштити UNESCO-а. Поред моста, саграђен је и 

Андрићград, посвећен нобеловцу Иву Андрићу, односно трг од 17.000 квадрата. У 

архитектонском погледу сам град је мешавина различитих епоха и стилова који су се 

смењивали кроз историју овог подручија: византијски стил, отомански период, 

ренесанса, класицизам. 

3.5.4. Здравствени туризам 

 

Босна и Херцеговина због својих лековитих водних богатстава има велике 

потенцијале за развој здравственог туризма. „На подручју Илиџе налази се познато 

бањско лечилиште, које данас представља јединствену туристичку дестинацију. У 

Илиџи се поред одмора, сумпорни термални извори користе за лечење 

кардиоваскуларних, неуролошких, реуматских, кожних, гинеколошких и бројних 
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других обољења. Користе се и савремени третмани који обухватају ароматерапије, 

масаже за релаксацију и опоравак мускулаторног система.“
43

  

„Поред Илиџе, Топлице Врућица у Теслићу са комплексом хотела са око 1.000 

лежајева познате су по коришћењу лековите термо минералне воде из периода 

аустроугарске владавине у Босни и Херцеговини, а данас представљају познато 

природно лечилиште, конференцијски, спортско-рекреативни и туристичко – 

манифестацијски центар.“
44

 Лековита вода успешно лечи болести срца и крвотока, 

реуматизам, желучане болести, дијабетес, поспешује и убрзава процес рехабилитације, 

помаже здравима да одржавају и поспешују кондицију, неурозе и неуралгије. Топлице 

Реумал у Фојници познате су по лековитим термалним изворима. Треба споменути и 

савремено опремљену специјализовану установу Реумал, намењену за физикалну 

рехабилитацију, кардиорехабилитацију, дечју рехабилитацију, рекреацију, активни 

одмор и спортске активности са рецептивним капацитетом од око 520 лежајева. 

У центру Семберије код Бијељине налазе се Топлице Дворови, чија лековита 

вода се користи за купање, пиће, инхалацију и масаже. Ове топлице су познате по 

лечењу свих облика реуматских обољења, гинеколошких болести, дијабетеса и неких 

врста кожних болести. 

3.5.5. Сеоски туризам 

 

Сеоски туризам Босне и Херцеговине представља најбржи растући сегмент 

туристичке понуде. „Очување традиције и обичаја одређених подручја у деловима 

Босне и Херцеговине постаје саставни део занимања све већег броја локалних 

становника различитих профила. Слободно се може рећи да у Босни и Херцеговини 

свакодневно расте број занимљивих и непознатих дестинација у сеоским срединама на 

обронцима планина, у низијама, пољима, итд. Овде становништво живи на 

традиционалан начин, чувају се и негују обичаји, затим негује нетакнута природа и 

непролазне вредности.“
45

 

Сеоски туризам у Босни и Херцеговини развијен је у Добоју (Етно село 

Котроманићево, Сеоски туризам Спасојевић), у Горажду (Ловно туристички комплекс 
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Бијеле воде), у Сарајеву (Етно Бегово село и Вуков конак – Вучија лука), у Коњицу – 

Борачко језеро (Етно село Рај у Рају Коњиц и Херцеговина Лодгес Борачко језеро), 

Сеоски туризам Босански Петровац (Чардаклије туристички комплекс) затим у 

Шипову, Требињу, итд. „Етно село Станишићи је највеће етно село на Балкану, 

обухвата туристички комплекс са рибњацима, воденицама, коњушницом и шталама 

које су претворене у ексклузивни смештај са луксузно опремљеним апартманима. 

Кухиња је аутентична са специјалитетима из овог краја Босне и Херцеговине. У селу се 

налазе и сале за одржавање свечаности и манифестација, а такође туристички комплекс 

нуди и школу јахања, вожњу кочијама, санкама и многе друге активности.“
46

 

Слика 11 - Етно село Станишићи 

 

Извор: http://www.etno-selo.com/ 

 

3.5.6. Манифестациони туризам 

 

Босна и Херцеговина 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. „Најпознатије манифестације које се у Босни и 

Херцеговини одржавају су: “Сарајевска зима”, Башчаршијске вечери, “Вишеградска 

стаза”, “Љето на Врбасу“, “Грмечка корида”, “Дучићеве вечери поезије” у Требињу, 
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“Сабор изворног народног стваралаштва”, у Теслићу, на просторима бање “Врућице“ и 

др.“
47

 

„У Сарајеву се сваке године одржава велики број манифестација: Сарајево Филм 

Фестивал, поменути Интернационални Фестивал “Сарајевска зима”, Башчаршијске 

ноћи, Интернационални театарски фестивал “МЕСС” и JAZZ FEST SARAJEVO“, као и 

бројне друге културне манифестације.“
48

 У Бања Луци се током године одржава много 

културних и спортских догађаја: „Љето на Врбасу“, „Kочићев збор“, „Бањалучко љето“, 

итд. У Мостару се организују и бројне културне манифестације попут Шантићевих 

вечери поезије, „Мостарског прољећа, Мостарског љета и Мостарских лиски“. У 

приморском граду Неуму интересантна је манифестација „Неумско лето“, које траје 

целе туристичке сезоне. 

3.5.7. Авантуристички туризам 

 

Авантуристички туризам представља посебну врсту туризма, који привлачи све 

већи број туриста. Босна и Херцеговина је идеална земља за развој авантуристичког 

туризма. Она има природно богатсво, планине, кањоне, реке, а сам авантуристички 

туризам нуди комбинацију брдског бициклизма, вожњу сплавом и чамцем (рафтинг) 

рекама, параглајдинг, спуштање падобраном и теренско јахање уз одмор, опуштање и 

разгледање природних лепота, затим могућност камповања, планинарења, пењања по 

стенама, параглајдинг и скакање са падобраном. „Могућност камповања, планинарења, 

пењања по стенама, брдски бициклизам, параглајдинг и скакање са падобраном нуди  

Бјелашница, Игман, Јахорина, као и Трескавица, Романија, Прењ, Чврсница, Зеленгора, 

Вележ, Враница и Озрен. Река Тара, Уна, Неретва и Врбас пружају идеалне услове за 

рафтинг, сплаварење и вожњу кајаком. Треба напоменути да је река Врбас била 

домаћин Светског првенства у рафтингу 2009. години и Европског првенства у кајаку и 

кануу 2011. године.“
49

  

На Требевићу, Озрену, Игману, Бјелашници, Височици, Вележу, Враници, 

Влашићу, Звијезди, Јахорини, Романији, Трескавици, Битовњи, Зеленгори и Мајевици, 

                                                             

47 Куртовић, Х. (2011): Културна баштина Босне и Херцеговине у функцији развоја туризма, Зборник 

радова за стручно-научне расправе, Фојница 
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љубитељи брдског бициклизма могу уживати у вожњи кроз прелепе шуме и 

планинарске стазе. У Босни и Херцеговини се истичу следећа туристичка насеља која 

нуде могућност камповања: “Ада” у Устиколини, Адуна камп “Орљани”, кампови 

“Бијели” и “Уна Рафтинг Kиро” код Бихаћа, Туристички центар “Балкана” код 

Мркоњић Града, кампови “Брштановица”, “Тара – Рафт”, “Саставци” и “Монтингс” код 

Фоче, Еко - центар “Љекарице” код Приједора, камп “Млинска Ријека” код Челинца, 

камп “Оаза” код Kоњица, Хотелско насеље и камп “Оаза” код Сарајева, камп 

“Онтарио” код Лукавца, камп “Орлово језеро” код Петрова, камп “Рамска кућа” код 

Прозора, камп “Сцорпио” код Зенице, три кампа у Националном парку Сутјеска: на 

Тјентишту, Сухој гори и Орловачком језеру, камп “Унис исхрана” на Борачком језеру, 

камп “Зебед” код Градачца, камп “Зеленгора” код Јабланице, камп “Земо” код 

Међугорја и Ауто камп “Пливско језеро” код Јајца. 

3.5.8. Верски туризам 

 

Захваљујући својој богатој историји, Босна и Херцеговина је вековима уназад 

била место сусрета различитих народа. Из тог разлога, Босна и Херцеговина је данас 

место у коме заједнички живе различите религије. Сарајево је данас познато као 

„Европски Јерусалим“, због своје верске разноликости. Представља седиште 

муслиманског верског поглавара Реису-л-улеме, дабробосанске Митрополије 

православне цркве и седиште Врхбосанске надбискупије Римокатоличке цркве у Босни 

и Херцеговини.  Најзначајнији верски објекти у Сарајеву се налазе у центру града на 

раздаљини од неколико стотина метара - Гази Хусрев-бегова џамија, православна 

Саборна црква, католичка катедрала Срца Исусова, као и Сарајевска синагога. 

Од верских објеката, православне вере, најзначајнији је манастир Тврдош, који 

је посвећен Успењу Пресвете Богородице. Представља седиште херцеговачког 

епископа и митрополита, и налази се неколико километара од Требиња. Монаси 

манастира Тврдош производе вино и мед врхунског квалитета. Поред Требиња, 

манастир који привлачи велики број православних ходочасника је и манастир 

Житомислић. Посвећен је Благовештењу Пресвете Богородице и налази се у близини 

Мостара.  

„Међугорје је најпосећеније светиште, односно најатрактивнија дестинација у 

области верског туризма у Босни и Херцеговини. Представља место Госпина указања 
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које се налази 25 km од Мостара. Ово верско место, сваке године посећује најмање 

милион ходочасника. Поред Међугорја, најатрактивнија дестинација на 

босанскохерцеговачкој мапи верског туризма је Ајватовица. Представља највеће место 

молитви муслимана у Европи на којем се већ 500 година окупљају верници. Ајватовица 

се налази у Прусцу, између Бугојна и Доњег Вакуфа. Треба споменути и Текију на 

врелу Буне, које представља место где дервиши посебним ритуалом обављају „зикир“ – 

слављење Бога.“
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

50
 Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине: 

http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/vodni-resursi-turistick-sektor?lang=hr 

http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/vodni-resursi-turistick-sektor?lang=hr
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4. МЕЂУЗАВИСНОСТ ТУРИСТИЧКОГ И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

4.1. Анализа макроекономских ефеката развоја туризма у Босни и 

Херцеговини 

 

У овом делу рада извршићемо анализу макроеконмских ефеката туризма на 

привреду Босне и Херцеговине на основу статистичих података са сајта World Travel & 

Tourism Council (WTTC). Наиме, биће обрађен директан и индиректан утицај туризма на 

привредни развој Босне и Херцеговине, анализом утицаја на друштвени производ и 

национални доходак, утицаја на запосленост, платни биланс, утицај на развој 

делатности туристичке привреде и утицај туризма на инвестициону активност и 

структуру инвестиција.  

 

4.1.1. Директан утицај туризма на привредни развој Босне и Херцеговине 

 

4.1.1.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

„Туристичка потрошња посредно утиче на друштвени производ и национални 

доходак и на тај начин стимулише развој области материјалне производње које 

снабдевају туристичку привреду. Поред овог посредног утицаја, туризам непосредно 

утиче на друштвени производ и национални доходак по основу преливања дохотка из 

других земаља.“
51

 

„Директан допринос туризма БДП-у Босне и Херцеговине 2019. године износио 

је 10,3%.“
52

 

 

 

                                                             

51  Унковић, С., Зечевић, Б. (2004): Економика туризма, Центар за издавачку делатност Економског 

факултета у Београду, Београд 
52 https://wttc.org/ 

https://wttc.org/
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4.1.1.2. Утицај туризма на запосленост 

 

Развој туризма пружа велику могућност за директно запошљавање у 

делатностима туристичке привреде (саобраћај, смештај, исхрана), али и у делатностима 

које се посредно везују за туризам и остварују значајне користи од туризма 

(грађевинарство, трговина, пољопривреда, индустрија и слично). „Туризам пружа 

могућност запошљавања лица разних образовних профила, од оних који непосредно 

пружају услуге и оних који раде у различитим техничко-технолошким процесима. 

Међутим, поред очигледних позитивних ефеката на запошљавање, постоји и низ 

негативних карактеристика који се приписују овој делатности терцијалног сектора 

привреде и економије региона.“
53

 Једна од негативних карактеристика јесте и чињеница 

да је већина послова у туризму сезонског карактера и да је теже наћи адекватне 

профиле стручности за запослење, па се сходно томе у радни процес укључују они са 

нижим квалификацијама, студенти и пензионери. 

„Једна од најважнијих функција коју туризам генерише јесте запошљавање. 

Према доступним подацима WTTC-а, у 2018. години директни допринос запослености 

износио је преко 120 милиона послова, то је скоро 4% од укупне запослености. 

Придодајући томе индиректне и индуциране утицаје туризма, види се како је туризам 

укупно генерисао преко 300 милиона послова у 2018. години или 10% од укупне 

запослености. Стручњаци предвиђају да ће ова бројка до 2029. године нарасти на преко 

400 милиона, те да ће чинити скоро 12% укупне запослености.“
54

 

„Године 2019. према подацима WTTC-а директини допринос запослености 

туризму износио је око 79,1 милиона послова и 9,6% од укупне запослености.“
55

 

 

4.1.1.3. Утицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција 

 

„Утицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција односи се 

на улагања ради модернизације саобраћаја, развоја хотелских капацитета и ресторана 

                                                             

53 Sharpley, R., Tefler, D.J. (2004): Tourism and Development Concepts and Issues, Cromwell Press Ltd. 
54  Тадић, М. (2019): Утјецај туризма на одабране економске показитеље у Федерацији Босне и 

Херцеговине – дипломски рад, Свеучилиште у Сплиту, Економски факултет, Сплит  
55 https://wttc.org/ 

https://wttc.org/
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итд. Инвестирање у развој туризма и услужне делатности окарактерисано је од стране 

многих инвеститора као високо ризично инвестирање.“
56

 

„Укупне капиталне инвестиције на простору Федерације Босне и Херцеговине 

износиле су нешто више од 1 милијарду и 880 милиона $ у 2017. години. Од тога је на 

туристичку делатност отпало скоро 39 милиона $.“
57

 

 

4.1.2. Индиректни утицај туризма на привредни развој 

 

Поред наведених директних утицаја туризма на привреду, туризам има и 

индиректне ефекте на привреду једне земље. „Код индиректних утицаја реч је о 

чињеници да финансијска средства која се троше у одређеној земљи узрокују и 

активности у делатностима које су индиректно (посредно) повезана са туризмом у тој 

земљи. Тако индустрија, грађевинарство, пољопривреда и друге делатности путем 

туризма проширују тржиште за пласман својих производа“.“
58

 

Пољопривредна производња има индиректне користи од туризма, јер су домаћи 

и страни туристи посредством туристичке привреде значајни потрошачи производа ове 

привредне делатности (производи од меса, млечне прерађевине и слично). Туризам 

утиче и на развој индустријске производње, јер стимулише производњу индустријских 

производа намењених задовољењу потреба туристичке привреде.  

Утицај туризма на грађевинарство испољава се кроз инвестициона улагања у 

изградњу нових угоститељских објеката, туристичких комплекса, хотела, мотела,  

комуналне и саобраћајне инфраструктуре. Затим индустрија намештаја, стакла и друге 

опреме снабдевају туристичке објекте.  

 

 

 

                                                             

56 Радојковић, Митровић, М. (2020): Туризам у функцији привредног развоја Словеније – мастер рад, 
Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Ниш 
57  Тадић, М. (2019): Утјецај туризма на одабране економске показитеље у Федерацији Босне и 

Херцеговине – дипломски рад, Свеучилиште у Сплиту, Економски факултет, Сплит 
58 Добре, Р. (2005): Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Босна и Херцеговина је, као што можемо из наведеног закључити, претежно 

планинска земља са посебно богатим хидропотенцијалом. Располаже са великом 

квалификованом кадровима, великим бројем индустријских зона, дугом традицијом 

индустријске производње, повољним законодавством, има националну валуту - 

конвертибилну марку, која је у потпуности везана за евро, што је чини једном од 

најстабилнијих националних валута у југоисточној Европи. 

Туризам се у Босни и Херцеговини темељи на валоризацији атрактивних 

природних фактора – геоморфолошких, климатских и хидрогеографских – док су 

атрактивни друштвени фактори у другом плану. Поред богатства природних ресурса, 

сусрета различитих култура на овако малом простору, развијен је велики број 

различитих врста туризма – зимски, приморски, културни, здравствени, сеоски, 

манифестациони, авантуристички, религијски и други облици. 

Током свог привредног развоја, привреда Босне и Херцеговине суочила се са 

многобројним проблемима и изазовима још од периода стицања независности. Током 

рата (1992-1995.) уништен је велики број привредних објеката и инфраструктура. 

Дошло је до раста незапослености и суочавања Босне и Херцеговине са изградњом 

уништене и порушене инфраструктуре и завршетака процеса транзиције из социјализма 

у капитализам. Године 2016. Босна и Херцеговина је формално поднела захтев за 

чланство у Европској унији. Добила је позитивно мишљење за кандидатски статус, али 

не и сам статус, о коме се још увек разматра.  

Пандемија Корона вируса (Covid 19) 2020. године није заобишла ни Босну и 

Херцеговину, која је утицала да привреда стагнира, а у вези са тим и туризам који је 

годину дана раније условио рекордан број туриста у Босни и Херцеговини. Година 

2020. завршена је са падом друштвеног производа од око 5%. Наиме, снажан пад 

економске активности обележио је привреду у протеклој години, који ће се осетити у 

свим секторима друштва и економије у наредним годинама. Једна од великих 

последица вируса јесте повећање стопе незапослености. Сходно томе, слободно 

можемо рећи да је туризам једна од најтеже погођених делатности привреде, избијањем 

пандемије узроковане корона вирусом, у смислу понуде и тражње туристичких 

путовања.  
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Потпуни опоравак привреде, тржишта, самим тим и туризма, сигурно се неће 

десити у скорије време. Поред економске кризе са којом ће се свет суочити, 

несигурности која се увукла у људе, треба додати и конкуренцију која ће бити већа него 

икада пре. Ове године туризам је на глобалном нивоу има значајан пад, па ће све 

дестинације активније него икада радити на привлачењу туриста. Истом паролом се 

туризам Босне и Херцеговине мора водити.  

Међузависност туризма и привредног развоја Босне и Херцеговине 

представљена је анализом макроекономских ефеката развоја туризма, на основу чега 

долазимо до следећих закључака. Иако је туризам непроизводна привредна делатност, 

утиче на привредни развој Босне и Херцеговине. Уједно основа развоја туризма 

укључује угоститељство, саобраћај, трговину на мало, занатство, комуналне 

делатности, туристичке агенције и друге делатности, што туризам чини посебном 

привредном делатношћу. Врши значајан утицај на друштвени производ и национални 

доходак. Укупан допринос туризма БДП-у Босне и Херцеговине 2019. године износио 

је 10,3% БДП-а. 

Поред утицаја на друштвени производ, туризам има велики утицај на 

запосленост становништва Босне и Херцеговине. Директни допринос туризма 

запослености износио је преко 120 милиона послова 2018. године. То је скоро 4% од 

укупне запослености. Придодајући томе индиректне и индуциране утицаје туризма, 

види се како је туризам укупно генерисао преко 300 милиона послова у 2018. години 

или 10% од укупне запослености. Године 2019. директни допринос запослености 

туризма износио је око 79, милиона послова и 9,6% од укупне запослености.  

Поред наведених утицаја, можемо закључити да су укупне капиталне 

инвестиције на простору Босне и Херцеговине износиле нешто више од 1 милијарду и 

880 милиона $ у 2017. години. Од тога је на туристичку делатност отпало скоро 39 

милиона $. 

Такође, поред наведених позитивних директних утицаја туризма на привреду 

Босне и Херцеговине, туризам има и индиректне позитивне утицаје. Генерални 

закључак на основу целокупног рада је да туризам има позитиван утицај на све аспекте 

привреде Босне и Херцеговине.   
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