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Привреда Балканског полуострва 

 

 
УВОД 

Балканско полуострво представља спону и раскршће између Европе, Азије и 
Африке. То је простор великих природних и друштвених контраста. Током историје имало 
је важну улогу у развитку цивилизација, што је проистекло из његовог положаја и 
географске природе области и егејских острва, односно из морфолошких особина. 

Циљ рада је дати одговор на питање: како природне и друштвене карактеристике 
утичу на развој привреде држава Балканског полуострва? Рад ће приказати развој главних 
привредних грана у земљама Балканског полуострва током друге половине 20. и почетком 
21. века.  

 У првом делу рада биће приказане физичко-географске карактеристике Балканског 
полуострва, и њихов привредни значај. Поред положаја полуострва, биће указано на 
геоморфолошка обележја, геолошку грађу, морфотектонску еволуцију рељефа, климатска 
и хидрографска обележја, затим на биљни свет и педолошка обележја Балкана. У другом 
делу дати су основни подаци о становништву Балканског полуострва. Трећи део бави се 
гранама привреде и развојем најважнијих привредних делатности примарног, 
секундарног, терцијарног и квартарног сектора. 
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1. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА БАЛКАНСКОГ 

ПОЛУОСТРВА 

Физичко-географска обележја Балканског полуострва су резултат дуге геолошке 
историје, посебног географског положаја, снажних и дугих тектонских покрета и 
специфичних климатских обележја. 

1.1. Географски положај и границе 

Балканско полуострво се налази у југоисточном делу Европе. Простире се између 
река: Купе, Саве и Дунава на северу, Средоземног мора на југу, Црног и Егејског мора на 
истоку и Јадранског и Јонског мора на западу. Према Јовану Цвијићу, северну границу 
Балканског полуострва представља линија Дунав – Сава – Љубљанско поље – ушће Соче. 
Полуострво заузима површину од 520.000 km2, а са суседним острвима и Румунском 
провинцијом Добруџом, површина износи 566.567 km2. На Балканском полуострву живи 
преко 50 милиона становника, што чини 8% становништва Европе (Ивановић В., Јовичић 
Д., 2008). На територији Балканског полуострва налази се једанаест држава: Словенија, 
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија, Македонија, Румунија, 
Бугарска, Грчка и Турска (европски део). 

 

Слика 1. Балканско полуострво 
Извор: www.wikipedia.org 
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Северна граница полуострва је у потпуности отворена према Панонском басену. 

Веза Балканског полуострва са Европом се остварује преко два система планинских 
венаца: на западу Динарида, који се везују за Алпе, и на истоку Карпатско-балканског 
планинског лука. На југу ово полуострво је преко Егејског мора широко повезано са 
Малом Азијом. Најважнији мост између Европе и Азије представља овај јужни део. 
Најкраћи и најлакши пут између Европе и Азије води преко Егејског мора. Егејска област 
је, због тога, одиграла важну улогу у цивилизацијском развоју, не само Балканског 
полуострва, већ и читаве Европе. Преко ове области продирали су утицаји, знања, 
материјалне и научне тековине, али и освајачки походи Азије. 

Током историје Балканско полуострво је вршило функцију моста преко којег су се 
одвијали значајни догађаји: сеобе народа, походи освајача, кретања привредних добара и 
ширење културних утицаја од Европе ка Азији и обратно. Источно Средоземље и арапске 
земље у његовом залеђу само су прекоовог полуострва могли одржавати директне копнене 
везе са Подунављем и, уопште, Средњом Европом. Ту директну просторну спону обилато 
су користиле империје (римска, византијска, турска) за запоседање полуострвске 
унутрашњости. Њихова вишевековна владавина унела је многобројне промене у ионако 
сложену етнографску и културну слику балканских земаља. Елементи грчко-византијске, а 
поготово турско-источњачке културе изукрштали су се на овом полуострву, не само са 
балканско-словенским него и са средњоевропским и западноевропским културним 
обележјима. На Балкану је знатно сложен етнички састав, па отуда много фолклорних 
елемената (Јовичић Д., 2008). 

1.2. Геоморфолошка обележја Балканског полуострва 

Природне области Балканског полуострва представљају велике географске целине. 
Њихов постанак је везан за дугу геолошку еволуцију, али и дејство многобројних 
спољашњих и унутрашњих фактора. Такав развој условио је разлике у погледу геолошког 
састава, главних климатских обележја, вегетационих типова итд. На простору Балканског 
полуострва можемо издојити следеће главне морфолошке целине:  

- егејску област и 
- континетнални блок 

Иако не припада у целости, као посебну морфолошку целину треба издвојити и Панонски 
басен. 

1.2.1. Егејска област  

У оквиру егејске области могу се издвојити јелинска и трачко-македонска област. 
Северну границу егејске области, према континенталном блоку, чини пространо 
планинско залеђе. Битна карактеристика ове области јесте велика разуђеност обале. 
Читава егејска област је широким и многобројним заливима отворена према Егејском 
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мору и Малој Азији. Крајеви који излазе на заливе Волос, Халкис, Пиреј и друге, 
представљају мале области, раздвојене планинама и изоловане једне од других. Ове 
морфолошке особине су нарочито изражене у јелинском делу који обухвата Пелопонез, 
стару Јеладу, Тесалију са острвом Евбејом. Приморје Македоније, иако има особине 
егејске области, везано је за континентални блок великим долинама, које избијају у 
њихове заливе. За разлику од јелинске области, трачко-македонска област је тектонски 
активнија. Трачко-македонска област, у ширем смислу, обухвата сливове реке Бистрице, 
Вардара, Струме и Месте. Ове реке наводњавају приморје ове области, и у својим доњим 
токовима често се изливају и стварају баре. Због скорашњих тектонских покрета, доњи 
токови ових река имају изглед клисура и кањона. У њима су чести водопади и слапови, а 
међу њима се истичу Воденски и Берски. 

У геолошком погледу, знатно пространство заузимају кречњачки терени, са 
развијеним кречњачким облицима рељефа, тзв. јелински крас. Кречњаци су 
најзаступљенији у планинском залеђу Јонског мора, а мање партије ових стена срећемо у 
јелинским и македонским пределима. Јелински и македонски простори су изграђени од 
кристаластих шкриљаца са итеркалацијама кречњака. Кречњак је у знатној мери 
метаморфисан. Партије ових кречњака су набране готово паралелно са обалом. Геолочки 
састав условио је специфична педолошка обележја. Егејска област је у великој мери 
прекривена црвеницом, зантне су партије глиновитог земљишта, док су у залеђу залива 
бројне партије речног наноса, песка, глине и конгломерата. 

1.2.2. Континентални блок 

Континентални блок је највећа морфолошка целина Балканског полуострва. На 
истоку и западу границу ове области чине Јадранско и Црно море. На југу границу чини 
Средоземно море. Због овако специфичног географског положаја (зантна окруженост 
унутрашњим морима) континентални блок је у погледу саобраћајно-географског положаја 
увек био оријентисан на субоземне комуникације. У погледу битних природно-
географских области, континентални блок се може поделити на три битне морфолошке 
целине: 

- источну или балканску област 
- централну или моравско-вардарску област 
- западну или динарско-пиндску област. 

Источна или балканска  

Ова област је од других области континенталног блока одвојена високим планинским 
венцима. На истоку су Карпати који се везују са Старом планином и чине пространи и 
веома дуги планински лук. На југу границу чини Родопски масив, који је уметнут између 
басена Марице и сливова Струме и Месте. Источна област је морфолошки веома сложена. 
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У том погледу можемо издвојити две главне морфолошке целине, које су мећусобно 
одвојене планином Балкан. Те две целине су: 

- доњо-дунавска плоча и 
- марички басен 

Између ове две области се налази суббалканска удолина. Она је на северу ограничена 
планином Балкан, а јужну границу чини површ Средње Горе. Суббалканском удолином 
теку разне притоке Марице, и тиме је сврставају у сливно подручје поменуте реке. 

Централна или моравско-вардарска област 

Моравско-вардарска област се одликује централним положајем на Балканском 
полуострву. Ова област се простире око долине Мораве и Вардара и пружа се правцем 
север-југ. На истоку је ограничена Карпатско-балканским и Родопским планинама. На 
западу, границу чине Динарске и планине из система Пиндиских планина. У њој су 
заступљени сви планински системи Балканског полуострва. То чини рељеф врло 
сложеним. На простору централне области преплићу се и додирују стари масив Родопа и 
простори млађег (терцијарног) набирања (динарски, пиндски, балкански, карпатски). 
Последица овога је и изузетно сложена геолошка структура. Ову област чине стене 
различитикх геолошких формација и старости. Заступљени су кристаласти шкриљци, 
гнајсеви, гранити, пешчари, а знатне површине налазе се и под кречњачким формацијама. 
На додиру старе родопске и млађе терцијарне масе, током геолошке еволуције, избиле су 
велике масе еруптивних стена. Еруптивне стене највише су заступљене између Динарских 
венаца и Копаоника, у долини Ибра и све до Новог Брда. Такође, значајне формације 
еруптивних стена срећемо у сливу Црне Реке, у долинама Криве и Брегалнице, у околини 
Куманова, око Кратова итд. У дебелим формацијама еруптивних стена сконцентрисано је 
значајно рудно богатство Балканског полуострва.  

Моравска удолина представља један просек кроз централни део Балканског 
полуострва. Пружа се правцем север-југ, од Београда до Солуна, односно од Панонског 
басена на северу, све до приморја Македоније и Тракије, на крајњем југу Балканског 
полуострва.  

На простору моравско-вардарске удолине издвајамо три карактеристичне физичко-
географске целине: 

- Шумадија 
- Рашка (или централна област) 
- Вардарска област (или Македонија) 
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Западна или Пиндско-динарска област 

Битни морфолошки облици у рељефу ове области су високи планински венци, 
простарне заравни, високе платформе и удолине. Ови облици су паралелни са обалом 
Јадранског мора. Њихов правац пружања је северозапад-југоисток или север-југ. Пиндско-
динарска област се на југу простире до Јадранског мора. Северну границу чини 
Љубљанска котлина, на коју се надовезује низ удолина које пролазе од залива Арте и 
Јањијског језера на југу. Источна граница ове области се поклапа са уздужним раседима 
на релацији Охрид-Дебар-Косоврати. Овај предео је карактеристичан по изразитим 
кречњачким облицима рељефа. Кречњачки терени су прекривени низом вртача, увала и 
крашких поља. То је простор потпуног краса: холокрас. Пиндско-динарска област је 
састављена од две морфолошки различите целине: Пиндског и Динарског система. 
Карактеристични облици у рељефу пиндско-динарске су планински превоји. Њихов значај 
за регионално-географски и привредни развој динарско-пиндске регије је веома битан. 
Превојима је омогућено кретање људи, материјала, капитала и робе, односно, преко 
превоја воде главни интеракцијски токови унутар регије и ка суседним регијама. 

Панонски басен 

Панонски басен не припада у целости Балканском полуострву, већ само јужни део 
дна и обода басена, као и мањи делови западног обода, у Словенији и Хрватској. 
Панонски басен је сложена морфолошка целина, са специфичним облицима рељефа. Овај 
басен представља једну од најмаркантнијих црта рељефа Европе. Настао је крајем неогена, 
а језерско-маринску фазу је имао све до средњег плеистоцена (леденог доба). Са 
ишчезавањем језера, на исушеном дну Панонског басена формирала се речна мрежа. 
Снажни ветрови су развејавали језерски муљ и песак, стварајући на тај начин, између 
новоформираних речних токова, лесне заравни и пешчаре. Тако су створене Банатска, 
Тамишка, Тителска, Телечка, Сремска, Барањска и Ђаковачка лесна зараван, и Банатска, 
Суботичка и Подравска пешчара. 

1.3. Геолошка грађа 

Проучавањем геолошке грађе доказано је да главни тектонски системи полуострва 
имају готово исту геолошку структуру као и планински венци Мале Азије. Али ови 
системи се не продужавају непрекидно у азијске планине. Услед младих раседа, флексура 
и потолина из доба плиоцена и дилувијума проломљен је сувоземни мост који је везивао 
Балканско полуострво са Малом Азијом. Остаци овога моста су Споради и Киклади, и 
друга острва у Егејском Мору. Ипак је један део ове везе сачуван у близини морeуза 
Босфора и Дарданела, који представљају старе долине, створене пре Егејског мора, долине 
које су спуштене са околним земљиштем, и тако их је поплавило море. 
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Разноврстан геолошки састав Балканског полуострва чине седиментне, 

метаморфне, вулканске и еолске стене. Седиментне стене су најраспротрањеније. Настале 
су таложењем органских и неорганских материја у океанима, морима и језерима, као и на 
копну. Према саставу и начину појављивања то су различити конгломерати, шкриљци, 
пешчари, глине, кречњаци, доломити итд. За вулканске и метаморфне стене везане су 
појаве различитих руда и минерала. Еолске стене настале су радом ветра на простору 
некадашњег Панонског басена (Родић Д., Павловић М., 1994). Најстарије стене на 
територији Балканског полуострва су кристаласти шкриљици, (шкриљци, пешчари, 
филити, глинци, конгломерати, аргиломити, кречњаци и црвени пешчари), архајске и 
палеозојске старости. Ове стене чине основу читавог Балканског полуострва, и од њих се 
састоји најстарије копно, Родопски кристаласти масив. Најчешће се налазе у основи 
планина, на мањој или већој дубини, и чине основу млађим стенама. Кристаласти 
шкриљци јављају се и у Динарским, Проклетијским, Шарским и Карпатско-балканским 
планинама. На простору источно и западно од родопског копна, преко кристаластих 
шкриљаца таложиле су се, током мезозоика, моћне наслаге кречњака и доломита, тако да 
данас ове стене заузимају огромно пространство у динарским, шарским и карпатско-
балканским планинама. Флишних стена, лапора, глина и пешчара, има у синклиналним 
удолинама Јадранског приморја и на острвима. За контакте флишних стена и кречњака 
везане су појаве извора и врела. Неогени седименти заузимају велико пространство у 
јужном ободу Панонског басена у Мачви, Поцерини, Шумадији, Поморављу, Стигу и 
Браничеву. За неогене седименте везане су појаве нафте и земног гаса, угља, понегде 
топле и минералне воде, као и појаве лапорца и кварцног песка. Често се јављају и 
вулканске стене, јер је у ранијим геолошким добима, нарочито у терцијару, на овом 
простору постојала жива вулканска активност. Вулканских стена данас има највише у 
родопском пределу, има их у источном и западном делу полуострва и по ободу Панонског 
басена. За њих су везане појаве различитих руда. Метаморфне стене заузимају знатно 
пространство. Под утицајем притиска, високе температуре и деловања магме долази до 
преображаја стена, то су разни кристаласти шкриљци у Динарским, Карпатско-
балканским и Родопским планинама. Еолских седимената на територији Балканског 
полуострва има у мањој мери, то су углавном партије леса и песка које се јављају по ободу 
Панонског басена, настали током плеистоцена радом ветра. Овако разноврстан геолошки 
састав даје погодне услове за стварање разноврсних типова земљишта. 

1.4. Морфотектонска еволуција Балканског полуострва 

Територија Балканског полуострва је за време архаика и палеозоика била је 
прекривена пространим океаном Тетисом који се простирао од обала данашње Средње 
Америке преко средишњих делова данашњег Атлантског океана, преко данашње северне 
Африке и јужне Европе, Мале Азије, југозападне Азије, јужне Азије (Индијски 
потконтинент), југоисточне Азије (данашња Индонезија) и на истоку све до острва 
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Суматра. Током палеозоика, у време карбона и перма у трајању 80-90 милиона година, 
одвијала се херцинска орогенеза. Настало је иницијално копно Балканског полуострва, 
Родопска маса, издужено било (острво) у пространом океану Тетису. Родопска маса се 
простирала од Мале Азије, западне Бугарске, источне Македоније до Вардара и уз долине 
Јужне и Велике Мораве. На северу се везивала на старо Панонско копно које је настало 
истом орогенезом. У мезозоику (тријас), за време алпске орогенеза која траје 150-160 
милиона година (траје још увек), дошло је до великих промена на Балканском полуострву. 
Током олиогоцена и олигомиоцена дошло је до највећег убирања и раседања у историји 
земљине коре. Тада је настала Средишња зона громадних планина и котлина. Дуж раседа 
је услед радијалних покрета спуштено старо Панонско копно и формира се Панонски 
басен који је испуњен водом, па је формирано велико епиконтинентално море Паратетис. 
Алпском орогенезом настао је Јадрански басен, Панонски басен и обод, Карпатско-
балканске планине, Динарске планине, а Родопска маса је разламана на систем громадних 
планина и котлина. Средином терцијара моћне наслаге мекших стена су се издигле са дна 
Тетиса и на простору наше земље, западно и источно од старог родопског копна, и 
формиране су млађе веначне Динарске и Карпатско-балканске планине. Истовремено, на 
западу, између Динарида и Апенина, формиран је Јадрански басен и Јадранско море, као 
реликт некадашњег великог океана Тетиса. Већ тада, Јадранско море је имало приближно 
данашњи изглед, с тим што је на крајњем северозападу прекривало данашњу низију реке 
По и на крајњем југоистоку је дубље залазило у унутрашњост Албаније (Павловић М., 
Родић Д., 1994). 

1.5. Рељеф 

Балканско полуострво припада јужној европској зони са раздробљенијим и млађим 
рељефом. Тектонски басени и речни сливови, јасно ограничени, поређани су и расути 
било дуж удолина било у планинским масивима. Кроз удолине теку велике реке које те 
басене везују један за други. Раздробљеност рељефа у жупе израженија је у западним и 
централним деловима, него у источним, изузев Родопа. Моравска област, северно од 
Ниша је благих облика и нема дубоких клисура, због чега су комуникације лаке у свим 
правцима. Област којом теку Јужна Морава до Ниша и Вардар и њихове притоке, 
одликују се многобројним тектонским басенима, који дају централном делу полуострва 
изглед шаховске табле. Котлине западног дела полуострва, нарочито у Динарском и 
Пиндском масиву су многобројне, али боље ограђене планинским пречагама, мада су 
мањих димензија (Цвијић Ј., 1966). 

Рељеф представља важан елемент географске средине који у великој мери утиче на 
живот и рад људи. Рељеф има зачајан утицај на развој пољопривреде и размештај 
пољопривредних грана, као и на развој туризма и саобраћаја. За развој пољопивреде, 
посебно ратарске производње, значајне су равнице до 200 m надморске висине, као и 
брежуљкасто земљиште до 600 m надморске висине. До ове висине климатски услови 
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омогућавају разноврсну ратарску производњу. Изградња саобраћајница је условљена 
природним правцима који су омогућили лакшу градњу саобраћајница (Павловић М., 
1998). 

Рељеф континенталног блока је од врло великог значаја за распоред климских 
типова, за облике вегетације и врсте биљака, па чак и за начине живота. Он је јако утицао 
на распрострањење старих и нових култура, балканских и спољашњих. Он је одредио 
правце људских кретања која су се распростирала изван полуострва, као и миграције 
етничких група које су се вршиле у његовој унутрашњости (Цвијић Ј., 1966). 

На основу геолошке старости, геолошке структуре и морфолошких карактеристика, 
на Балканском полуострву се могу издвојити пет планинских система: 

- Динарски  
- Шарско-пиндски  
- Балкански 
- Родопски 
- Карпатски планински систем 

Динарске планине се налазе у западном и југозападном делу полуострва, од 
подгорине Јулијских Алпа и Љубљанске котлине до Скадарског језера, Косовске и 
Метохијске котлине, долине Колубаре и Ибра и Родопских планина. У геолошкој грађи 
Динарида најзаступљенији су мезозојски кречњаци, а поред њих учествују палеозојски 
шкриљци, пешчари и конгломерати и офилоитске стене. Пошто се Динарске планине 
већим делом пружају дуж обале Јадранског мора, приморје је уско, осим на полуострву 
Истра, у залеђу Задра и Шибеника и око ушћа Неретве. 

Динарска Хрватска је по својим природним и привредним особинама врло 
карактеристично планинско подручје. У регији је мало равница, а клима је оштра са дугим 
и снежним зимама, јаким ветровима и великом количином падавина (Фужине 2.900 mm). 
Главне привредне гране су сточарство и шумарство, док се захваљујући природним 
лепотама развија туризам.  

Босанско-херцеговачки крш је географска регија планинских била и удолина 
између њих у Босни и Херцеговини. Планинска била Динарских планина изграђена су од 
мезозојских кречњака, док су нижи делови изграђени од непропусних или мање 
пропусних стена (шкриљци, доломити и терцијарни језерски седименти). Главна 
привредна грана ове регије је ситно сточарство (Давидовић Р., 1999). 

Динарске планине Србије се деле на: Старовлашкорашке, Копаоничке, 
Шумадијске, Проклетијске, Рудне и флишне планине. Старовлашкорашке планине су 
највећим делом под шумама и пашњацима. Због слабих веза природно богатство и лепоте 

 
11 



 

Привреда Балканског полуострва 

 

 
овог краја су остали недовољно искоришћени. У групу Копаоничких планина спадају: 
Копаоник, Жељин, Гоч и Столови. Копаоник је једна од највећих планина у Србији. У 
састав Копаоника улазе мезозојски кречњаци и пешчари, затим андезит и дацит, 
еруптивне стене са појавама олова, цинка, гвожђа и других руда. У подножју Копаоника 
јављају се топли и минерални извори и бање. Шумадијске планине заузимају простор 
централне Србије. У ову групу се убрајају Гледићке планине, Котленик, Рудник, Венчац, 
Букуља, Космај и Авала. Рудник (1.132 m) је највиша планина Шумадије. Изграђен је од 
шкриљаца, кречњака, лапораца, пешчара, конгломерата, које су пробиле еруптивне стене. 
Врх Островица (758 m) представља вулканску купу од риолита. Рудне и флишне планине 
се простиру између Саве на северу, Ђетиње на југу, Дрине на западу, Колубаре, Љига и 
Дичине на истоку. У геолошком саставу су најзаступљенији непропустљиви палеозојски 
шкриљци и еруптивне стене. За њих су везане појаве различитих руда и минерала 
(антимона у Зајачи). Ове планине су име добиле по рудном благу (Павловић М., Родић Д., 
1994). 

Велики део Црне Горе припада Динарским планинама. Крашке површи су 
изграђене од кречњака из периода јуре и креде (холокрас). На крашким површима се 
уздижу планине: Дурмитор, Маглић, Маганик, Сињајевина, а на приморју планине 
Оријен, Ловћен и Румија. Црногорска брда и површи заузимају простор Црне Горе око 
горњих токова Пиве, Таре, Зете и Мораче. Представљају веома неприступачан део 
Динарских планина. Изграђена су од моћних наслага мезозојских кречњака, али велико 
пространство заузимају старе стене: кристаласти шкриљци и стене палеозојске старости. 
Због тога читав пејзаж има специфичан изглед. Гола планинска брда смењују бујне шуме, 
високи планински пашњаци и ливаде. Планинска брда Дурмитора, Сињајевине и других 
планина, простране површи (Језерска, Крнова, Пивска површ), шуме и ливаде, чист 
ваздух, бројна глацијална језера и кањонске долине, чине добру основу за развој зимског и 
летњег туризма. Између области Црногорских површи и брда и Јадранског приморја 
простире се Црногорски холокрас. Протеже се од Требишњице према Херцеговини на 
западу, до Скадарског басена на истоку. Овај део Црне Горе се одликује великим 
пространством мезозојских кречњака изузетне чистоће (садрже 95% калцијум-карбоната) 
и прима највећу количину падавина (Црквице 5.317 mm). То је проузроковало појаву 
холокраса, у коме су развијени сви површински и подземни облици крашког рељефа: 
шкрапе, увале, вртаче, крашка поља, јаме и пећине. Недостатак шумске вегетације 
подстиче и убрзава процес скрашћавања. Овде влада велика безводица, ни једна кап не 
отиче површински. Пејзаж карактерише голи камен, шуме су ретка појава на странама 
планинских била. Изразита је оскудица обрадивог тла. Оазе насељених подручја чине 
малобројна крашка поља: Никшићко, Цетињско, Његушко, Граховско крашко поље и 
друга.  

Шарско-пиндски планински систем се пружа у меридијанском правцу јужно од 
Метохијске котлине, од Шар-планине на северу, до рта Тенарон (Пелопонез) на југу. 
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Планине овог система су изграђене палеозојских шкриљаца и мезозојских кречњака. 
Највише планине су Шар-планина (Титов врх, 2.747 m), Кораб (Велики Кораб, 2.764 m), 
Паштрик (1.986 m), Коритник (2.393 m), Јабланица (2.259 m) и Пинд (2.637 m). Између 
њих су смештене котлине: Охридска, Преспанска, Дебарска, Пелагонија, Полог, Корча и 
котлина Црног Дрима. Котлине су испуњене речним и неогеним језерским седиментима. 
Јужно од река Семенија и Деволија у Албанији, планине су углавном без вегетације и 
тешко проходне. Хелениди се у Грчкој пружају у континенталном делу на северу и 
северозападу земље (развође Јонског и Егејског слива) и на острвима у Јонском мору, на 
полуострву Пелопонез и на острву Крит.  

Балканске планине се пружају у правцу запад – исток, кроз Србију и Бугарску, до 
Црног мора (рт Емине). У морфолошком погледу углавном представљају блага и широка 
била. Карактеришу их венци средњих висина, који су на више места просечени дубоким 
превојима, који олакшавају комуникације између дунавске платформе и маричког 
слива.Балканским планинама у Србији припадају: Сврљишке планине (1.334 m), Озрен 
(1.174 m), Девица (1.187 m), Тресибаба (786 m), Сува планина (1.809 m) и Стара планина 
(Миџор, 2.168 m). Између њих су смештене котлине: Белопаланачка, Пиротска, 
Сврљишка, Сокобањска, Заплањско-лужничка. Стара планина (Балкан), пружа се од 
источне Србије, преко средишњег дела Бугарске у правцу запад-исток, у дужини од 600 
km и ширини од 50-70 km. Изграђена је од шкриљавих глинаца и кречњака на западу, у 
највишем средњем делу (Ботев 2.371 m) од кристаластих стена и на истоку од флиша. 
Планински масив је слабо насељен. На југу планине смештене су густо насељене котлине: 
Софијска и Казанличка, а на истоку Тракијска низија око реке Марице.Стара планина има 
вежну улогу преграде која зауставља продор хладних ваздушних маса са севера у јужну 
Бугарску. Лако је проходна планина, и није била препрека ни сеобама, а ни данашњем 
саобраћају, јер има доста прелаза и превоја. Реке су ерозијом и разарањем дубоко усекле 
своје долине у планински масив. Дуж целе планине има тридесетак прелаза, а само су три-
четири најважнија и то у средњем и западном делу. Према истоку Стара планина губи 
својство правог планинског простора. Железничка пруга прелази планину на три места, а 
остало су друмски прелази. Стара планина је асиметрична у правцу југ-север. Јужна 
страна има већи нагиб од северне, и прелази у подбалканске котлине. Предели Старе 
планине су шумовити, а највиши делови су под пашњацима. Сточарство, овчарство има 
дугу традицију (Давидовић Р., 1999). 

Родопски планински масив је најстарији масив, са најстаријим планинама и 
представља језгро Балканског полуострва. (Цвијић Ј., 1966) Систем се простире дуж 
централног и југоисточног дела Балканског полуострва. Планине су громадне, са широким 
теменима и стрмим странама, без дужих венаца. Изграђене су претежно од шкриљаца и 
гранита.Ретке крашке појаве су развијене углавном у кристаластом кречњаку Пирина и 
Боздага.Родопи се простиру у Србији, Бугарској, Македонији и Грчкој. У Србији се 
простиру око токова Јужне и Велике Мораве. Већи део Македоније заузимају Родопске 
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планине: Осоговске, Плачковица Малешке, Огражден и Беласица, а између њих су 
котлине Кумановска, Овчепољска, Кочанска, Радовишка, Струмичка и Дојранска. 
(Давидовић Р., 1999) Родопске планине у Бугарској чине три венца: Рила, Пирин и Родопи. 
Рила је највиша планина на Балкану са врхом Мусала 2.925 m. На њој су изворишта 
великих бугарских река: Марице, Искара и Месте. Родопи су најдужи планински венац у 
Бугарској, који чини 1/7 њене површине. Родопи се простиру у источној Грчкој. Највиша 
родопска планина, уједно и највиша планина у Грчкој је Олимп са врхом висине 2.917 m. 
Источни део громадног масива је спуштен у Егејско море, а његова кристаласта структура 
је видљива на острвима. Тектонски процеси су активни: вулканизам (Санторини, ерупција 
1400. год. п.н.е.) и сеизимизам (земљотрес у Коринту 1858. године, Солуну 1978. и Атини 
1999. године). 

Јужни део Карпатског планинског система, који припада Балканском полуострву се 
простире у североисточном делу полуострва. Прелази из Румуније у североисточну 
Србију, јужно од Ђердапа и захвата простор између Дунава, Тимока, Црне реке и Велике 
Мораве. Планине су изграђене од непропустљивих стена и кречњака. У току набирања 
било је појаве вулканизма. У долини Црне реке има палеовулканског рељефа. Планине 
поред Дунава су Мироч (768 m), Дели Јован (1.138 m), даље према југу: Хомољске 
планине (925 m), Велики гребен (655 m), Кучај (1.158 m), Бељаница (1.336 m), Ртањ (1.565 
m), Велики крш (1.148 m), Мали крш (929 m), Шомрда (806 m), и Црни врх (1.027 m). 
Котлине између њих су Хомољска, Црноречка, Звишка, Књажевачка и Зајечарска. Овде се 
налази највећа европска пробојница – Ђердапска клисура, коју је пробио Дунав, 
повезујући Панонски и Влашко-понтијски басен. 

Највеће низије на Балканском полуострву су у северном делу: Посавина, 
Подунавље и Поморавље, затим на истоку Црноморско приморје и Тракијска низија, на 
југу Солунско поље и Тесалија, а на западу и југозападу приморске низије.У 
унутрашњости полуострва су мање низије, по постанку углавном флувио-крашке. 
Перипанонски обод полуострва је брежуљкаст (долине Босне, Уне, Врбаса, Дрине, 
Колубаре, Мораве, Малве, Пека и Тимока). 

Простору Босанске Посавине припада скоро цела северна Босна. Високој босанској 
Посавини одговарају брежуљци северних делова, док правој низијској Посавини 
одговарају најнижи делови Босне, који се налазе са десне стране Саве. У основи ова низија 
представља наставак Панонске низије са јужне стране корита Саве између ушћа Уне и 
ушћа Дрине. У геолошком погледу највећи део ове низије представљен је квартарним 
наслагама реке Саве. Наслаге су моћније и пространије око ушћа десних притока Саве, 
због тога што су сливови притока већи, стене у сливу мекше, и на тај начин је притока 
доносила више наноса доњем току и око ушћа. Нанос ових притока је изазивао померање 
корита Саве ка северу, те су притоке јужно од главне реке изградиле око својих ушћа 
макро и мезоплавине. Река Босна изазвала је веће померање Саве улево и на тај начин 
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створила макроплавину Шамачку Посавину. Дрина је створила две веће макроплавине: 
Семберију и Мачву, због тога што је Дрина дужа река и има пространији слив. Река Врбас 
је створила мању макроплавину Лијевче Поље. На просторима где река Сава не прима 
притоке, њено корито је потиснуто према југу, у правцу општег изеравања Посавине. 
Посавину карактерише обиљем водотока и извора, што је резултат плиће издани и јаких 
река које долазе из планинске Босне. Сава је главна река овог низијског пространства. 
Поред доњих токова Уне, Врбаса, Босне и Дрине, посавини припада и највећи део слива 
Укрине и сливови краћих непосредних десних притока Саве. Српска Посавина представља 
равницу и побрђе поред доњег тока Саве, са њене јужне стране. Са десне стране реке, у 
северозападној Србији, простире се ниско квартарно земљиште ближе реци, а јужно од 
реке, изнад Посавског одсека диже се брежуљкасто зарављено земљиште, сачињено од 
неогених седимената и представљено нижим површима на јужном ободу Панонског 
басена. Српској Посавини припадају различите макроплавине. Јужно од Саве, између 
доњег тока Дрине и доњег тока Колубаре до Цера простиру се Шабачка и Обреновачка 
Посавина. Српској Посавини припада и Мачва, макроплавина Дрине. Мачва захвата 
простор иземђу Саве на северу и истоку, доњег тока Дрине на западу и Поцерине на југу. 
За српску посавину, пре свега Мачву, карактеристични су различити крашки облици: 
Поцерски меркорас и Цуљковића пећина са понорницом. 

Велико Поморавље обухвата широку долину Велике Мораве од састава Западне и 
Јужне Мораве, код Сталаћа, па све до ушћа Велике Мораве у Дунав, код Смедерева. У 
основи гледано, Велико Поморавље чини морфолошки прелаз између Панонске низије и 
њеног јужног обода. Долина је усечена у језерско-маринским наслагама, наталоженим у 
току медитерана, сармата, панона и понта. Долина Велике Мораве је композитна. Чине је 
Горњевеликоморавкса котлина, између Сталаћке клисуре на југу и Багрданске клисуре на 
северу, и Доњевеликоморавска котлина, која чини заливско проширење низводно од 
Багрданске клисуре. Интересантну морфолошку карактеристуку Горњовеликоморавске 
котлине чине бројне епигеније које се јављају у њеном рељефу. На основу висина 
епигенија, може се закључити да је Велика Морава у свом горењем делу почела усецање 
са висине од 500 m. У погледу земљишта Велико поморавље представља прави педолошки 
мозаик. На овом простору око Велике Мораве и Ресаве јављају се рецентни речни наноси, 
а изнад њих се простиру гајањаче и параподзоласте гајњаче. У Горењевеликоморавској 
котлини јављају се смонице, а на Јухору ранкери. Смоница има и у Доњовеликоморавској 
котлини, између Свилајнца и Пожаревца.  

Стиг је крај коме одговара слив доњег тока Млаве. Припада крајњем југоисточном 
ободу Панонског басена, а рељеф је изградила доња Млава, која се пробила кроз 
Горњачку клисуру. Браничеву припада доњи ток реке Пек, који је изградио рељеф овог 
краја. Ова два суседна краја чине прелаз од нижег Баната и ниске равни Велике Мораве 
према планинском Карпатском крају. Стиг и Браничево су плодни пољопривредни 
крајеви, јер се њихови брежуљци састоје од језерско-маринских седимената, а широке 
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долинске равни од плодних речних наноса. Стиг је познати рударски крај, у коме се налазе 
млавски рудници старијег угља и велики костолачки лигнитни басен млађег угља. 
(Марковић Ј., 1966) 

На северу Бугарске налази се Северна низија (Дунавска равница), између Дунава, 
северних падина Старе планине, Црног мора и копнене границе са Румунијом. Низија је 
нагнута према Дунаву и дисецирана долинама, које имају правац југозапад – североисток 
(Искар, Лом, Осам, Вит, Јантра). Рељеф низије је брдовит, са многобројним платоима и 
речним долинама. У потпуности је изграђена на старој Мезијској плочи. Као резултат 
процеса распадања стена и деловања различитих спољашњих утицаја створен је уравњен 
рељеф. Надморске висине се постепено повећавају идући према истоку. У северном делу 
ова низија се стрмо спушта према току Дунава, и ту су заступљени различити 
морфолошки облици у рељефу, посебно мање алувијалне равнице (Видинска и Беленска).  

Добруџа је низија на југоистоку полуострва, између Црног мора, доњег Дунава, 
његове мочварне делте и Лудог горја. Јужни део, на дунавској кречњачкој плочи, припада 
Бугарској, а северни, на ушћу Дунава, изграђен од шкриљаца и гранита, Румунији.  

Тракија је низија на југоистоку Балканског полуострва. Смештена је између реке 
Месте и изворишта Арде на западу, Босфора на истоку, североисточних Родопа, Браснице 
и Истранџе на северу и Егејског мора, Дарданела и Мраморног мора на југу. Пружа се 
правцем запад-исток на дужини од 358 km. Подељена је на Источну Тракију која припада 
Турској, Западну која припада Грчкој и део јужно од Арде који се налази у Бугарској.  

Приморске низије поред Јадранског мора захватају уски приобални појас, изнад 
којег се уздижу планине Велебит, Козјак, Учка, Мосор и Биоково и др. Шири приморски 
појас обухвата Истру и Равне Котаре у Хрватској, Паштровићко приморје, појас од Боке 
Которске до Бојане и Подгоричко-скадарску котлину у Црној Гори. 

Највеће низије у Грчкој су Солунско поље, Тесалија и Западна Тракија. Солунско 
поље је највећа низија на северу Грчке у залеђу Солунског залива. Тесалија се налази 
између планина Олимп, Пинд, Отрис и Оса. Састоји се од неколико котлина, које су 
међусобно повезане лако проходним пролазима. Тесалија је житница Атине и већег дела 
Грчке. Највеће аграрне површине су котлине Ларисе, Трикале и приморске равнице 
Волоског залива. Западна Тракија се налази између Струме и Марице. Дели се на 
неколико завала. Завала града Драме је врло плодна. Источно се налази долина Месте и 
град Ксанти. 
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1.6. Климатска обележја 

Клима представља значајан елемент животне средине, који битно утиче на основне 
делатности људи. Нарочито је значајан утицај на развој пољопривреде и туризма. 
Разноврсност климе условила је да на територији Балкана успевају многобројне 
континенталне и медитеранске пољопривредне културе. Поред тога климатски услови су 
омогућили развој купалишног туризма у приморским областима и зимско-спортског 
туризма на високим планинама Балканског полуострва. 

Највећи утицај на климу Балканског полуострва имају: Атлантски океан са топлом 
Голфском струјом, Средоземно, Јадранско, Joнско, Црно и Егејско море. Разуђена обала 
полуострва појачава утицај водених површина на климу, тако што смањује 
континенталност климе, не само у приморским областима, већ и у унутрашњости 
полуострва. Балканско полуострво се налази између области континенталне климе 
Централне Европе, области степске климе на истоку и области медитеранске климе на југу 
и западу. На основу географског положаја, може се закључити да Балканско полуострво 
највећим делом лежи на јужној половини умереног појаса. 

На Балканском полуострву се могу издвојити три главна климатска типа:  

- медитеранска клима, 
- континентална клима и 
- степска клима 

Егејско приморје Грчке је велика област медитеранске климе. Долинама Марице и 
Вардара, утицаји ове климе продиру у унутрашњост полуострва. Медитеранска клима се 
осећа до Велеса у долини Вардара и до Пловдива у долини Марице. Клима знатног дела 
трачко-македонског приморја има, у ствари, више прелазни карактер између 
континенталне и праве медитеранске климе због високих планина које на више места 
додирују обалу. Северно од грчко-егејске области простире се област континенталне 
климе, у којој нема медитеранских утицаја, осим на јадранском приморју, где се простире 
појас медитеранске климе ширине до 3 км највише. Само местимично медитерански 
утицаји продиру у унутрашњост, готово увек кроз долине и дубоке превоје. Тако се у 
северном делу полуострва, утицаји медитеранске климе осећају у долини Неретве, где 
допиру до Иван-планине која дели Херцеговину од Босне. Најдубљи “заливи” 
медитеранске климе су у епирско-албанском приморју, јер продиру у Пиндски масив 
готово до највишег венца. Долином Дрима, медитерански утицаји се распростиру до 
Везировог Моста, где се могу наћи макије и неке медитеранске биљке (Цвијић Ј., 1966). 

Остали предели Балканског полуострва припадају континенталном климатском 
типу. Ова клима се осећа у Добруџи, на доње-дунавској платформи, до Делиормана и у 
понтијској Тракији. Највећи део полуострва је под утицајем климе Центалне Европе. На 
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простору до Западног Балкана, али и све до слива Тимока у Србији, осећају се климатски 
утицаји понтијских области. Битне разлике у континенталној климатској области 
Балканског полуострва су у погледу климатских прилика појединих жупа. Неке жупе, које 
се налазе у централном делу полуострва су добро заклоњене од хладних ветрова и имају 
блажу климу. Такав је случај са котлинама у Србији, у котлинама северно од Копаоника, у 
басенима Метохије, Тетова, у неким областима око Лима, а у Бугарској у низу 
суббалканских басена. 

Северни део полуострва има климатска обележја степског поднебља. Разлози за то 
су пре свега морфолошки: овај део Балканског полуострва је широко отворен према 
северу, североистоку и истоку, где влада степска клима. 

Температура ваздуха на Балканском полуострву се мења од севера према југу и од 
истока према западу. Ваздух изнад морске површине има мању дневну и годишњу 
амплитуду од ваздуха изнад копна. Због тога приморје има најблажу климу на целом 
Балканском полуострву. Температура се у свим годишњим добима повећава од севера 
према југу, а годишња температурна колебања се у истом правцу смањују. Зато јужна 
острва у Јадранском и Егејском мору имају најравномернију климу. Јадранско приморје, 
од Ријеке до Сплита, има просечну годишњу температуру ваздуха од 13,5⁰C до 15,7⁰C. 
Средња месечна температура приморских области ретко када је испод 0⁰C са изузетком 
места на надморској висини од преко 900 m. Лета су у приморским областима Балканског 
полуострва веома топла. Летње жеге трају од 3 до 5 месеци. Зиме су у приморским 
областима веома благе. Јесен је у погледу термичког режима за 2 до 4⁰C топлија од 
пролећа.  

Доста блага клима влада у долинама Неретве, Крке, Мораче и Зете, као и неким 
крашким пољима која су удаљена од мора, али маритимни утицаји путем речних долина 
ипак долазе до њих. Таква су поља: Сињско, Љубушко, Имотско и др. Топлим летима се, 
нарочито, карактерише пространа долина Зете и долина Неретве. Лета су топлија него у 
областима која се налазе на приморју зато што се у току лета, у овим областима велике 
ведрине, земљиште које није обрасло вегетацијом и ваздух изнад њега доста загреју.  

Крашка поља чија су дна дубоко испод околних планинских врхова и која су од 
мора доста удаљена у њима је годишње колебање температуре ваздуха знатно веће него на 
приморју и острвима. Таква поља (Гламочко, Купрешко, Гатачко) попримају обележја 
субалпског климатског поднебља. Оштрију климу имају и она поља која су близу мора, 
али која су од мора одвојена високом планинама (Личко поље).  

Топлотни утицаји Егејског мора осећају се долином Вардара све до Демир Капије, 
а мање у Тиквешу, долини Струмице и сливу Брегалнице. Зиме су у јужним деловима 
Македоније доста благе и средња јануарска температура је готово увек изнад 2⁰C, а у јулу 
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цео овај простор има температуру ваздуха преко 25⁰C. На основу географског положаја 
Битољско-Прилепске и Охридске котлине очекивало би се да су маритимни утицаји у 
њима доста изражени. Међутим, дна ових котлина су дубоко спуштена испод околних 
планина, просечно за 950 m, односно 750 m. Обе котлине се пружају правцем север-југ где 
су отоврене, а са запада и истока су уоквирене високим планинама. Пролеће је у овим 
котлинама хладније од јесени и доста је кратко што значи да су континентални утицаји и 
више него изражени. Апсолутни минимум у Битољу је -28,8⁰C, а апсолутни максимум је 
38,8⁰C, па је апсолутно годишње колебање температуре ваздуха чак 66,8⁰C. Сличне 
термичке режиме имају и друге котлине (Полошка, Скопска, Косовска, Метохијска).  

На просторима високих планина влада планинска тј. субалпска клима. Планинске 
пределе Словеније и Босне и Херцеговине карактеришу прохладна лета, изузетно хладне 
зиме и јесен која је топлија од пролећа. Годишња температурна амплитуда износи од 19-
21⁰C. Термички режим се мења са порастом надморске висине. Према унутрашњости 
полуострва зимске температуре се смањују, а лети се спорије повећавају. Заступљена је 
континентална и умерено континентална клима. Прелазни појас од Јадранске ка 
средњеевропској континенталној клими, на простору Балканског полуострва пружа се у 
западним деловима Хрватске и Босне. Североисточни делови Балканског полуострва 
имају најконтиненталнију климу.  

Највећу једноликост у погледу годишњег хода температуре ваздуха има Панонска 
низија. Цела област источно од Дунава и Босута има подједнаке термичке услове. Велике 
годишње температурне амплитуде од 21,4⁰C до 26⁰C могу се објаснити изложеношћу и 
широкој отвореношћу низије утицајима који долазе са севера. Ови утицаји се највише 
осећају у зимским месецима.  

Облачност, инсолација и ветрови 

Највећу средњу годишњу вредност облачности имају планински крајеви 
Балканског полуострва и она износи 55-60%, одакле се облачност смањује према 
североистоку на 55-45%. Облачност се даље смањује према приморским областима и на 
Јадранском приморју износи 35-48%, а на Егејском приморју 40-50%. У току године 
најмања облачност је лети у јулу и августу 15-40%, а највећа у децембру у 
континенталним крајевима 65-75%, а на приморским областима 50-60%. Најмање 
колебање облачности је у планинским пределима Балкана. Веће колебање је у приморским 
областима, а највеће у североисточним деловима полуострва.  

Дуго трајање сунчевог сјаја карактеристично је за приморја Јадранског и Егејског 
мора. Северни делови Јадранског приморја имају 2.100-2.400 h са сунцем у току године, а 
у јужном делу трајање инсолације се повећава до 2.750 h годишње. Егејско приморје има 
од 2.400-2.600 h годишње под сунцем. Мање сунчевог сјаја имају планински крајеви 
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Балканског полуострва: од 1.550-1.900 сунчевих сати. Јул и август су месеци са најдужим 
трајањем сунчевог сјаја.  

Преовлађујући ветрови на Балкану су последица општег распореда атмосферског 
притиска током месеци у години. У сливу Вардара ветрови током зиме дувају са севера, а 
на североистоку ветрови дувају из разних праваца. Источно од планине Папука и реке 
Босне, па све до Тисе дувају ветрови са севера и северозапада. Током лета на острвима и 
читавом приморју Балкана преовлађују ветрови са северозапада и запада. Продирујући 
даље у унутрашњост полуострва осећају се ветрови и са југозапада и југа. У сливу Дрине 
и Велике Мораве, али и целој Србији уопште, преовлађују ветрови са југозапада и запада. 
У северним деловима Балкана током лета доминантни су ветрови са запада и 
северозапада.  

Падавине 

 Регионална расподела годишње количине падавина на Балканском полуострву је 
врло неправилна. Разлог су врло сложени морфолошки облици рељефа који у знатној мери 
ремете нормалне услове формирања и излучивања падавина. Просечна количина падавина 
се углавном повећава од Јадранских острва према приморским висоравнима и планинама, 
а одатле се постепено смањује према североистоку. Најкишовитији крај на Балканском 
полуострву и у Европи у целини је место Кривошије изнад Бококоторског залива. У том 
пределу, а и на високим Црногорским планинама годишње се излучи од 2.500-4.600 mm 
атмосферског талога. Друга, изразито кишовита област Балканског полуострва налази се у 
околини Велебита, затим у Горском котару и на високим планинама Словеније. Ове 
области у просеку годишње приме од 1.800-3.000 mm талога. На острвима у Јадранском 
мору годишње се излучи од 900-1.900 mm талога (Дукић Д., 2006). Количина падавина се 
повећава од обале Јадранског мора према унутрашњости Балканског полуострва и то све 
до линије Гламоч-Билећа. Централни делови Хрватске годишње примају 1.000-1.200 mm 
атмосферског талога. У источном делу Хрватске и североисточном делу Босне годишње се 
излучи од 700-1.000 mm. Централни делови Балканског полуострва годишње приме од 
500-630 mm атмосферског талога. Панонска низија и Тимочка крајина годишње примају 
од 600-700 mm атмосферског талога. Најмање падавина примају јужни и југоисточни 
делови Балкана. У долини Вардара, од Скопља до Демир капије, годишње се излучи свега 
480 mm атмосферског талога. Максимум падавина током зиме се остварује на острвима у 
Јадранском мору, читавој приморској области, али и приморју Егејског мора и јужној 
Македонији. У унутрашњости, на северу и истоку Балкана максимум падавина је у летњем 
делу године, што се објашњава као последица ниског ваздушног притиска у тим 
областима, које су тада много више загрејане од Јадранског и Егејског мора. Над таквим 
областима се у току лета развијају локалне депресије које доносе пљусковите падавине.  
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На простору Балканског полуострва се, у погледу расподеле годишње количине 

падавина, издвајају два доминантна режима: 

- Маритимни (медитерански) и 
- Континентални (средњоевропски) 

 Простори са средњоевропским кишним режимом ограничени су на северне, 
централне и североисточне делове Балканског полуострва. Максимум падавина се јавља 
током пролећа и почетком јесени. Минимум падавина је у зимским месецима и током 
лета. Јужни и југозападни делови Балканског полуострва су под утицајем маритимног 
кишног режима. Кишни период је ограничен на позну јесен и зимске месеце (октобар-
децембар), док су лета изразито сува.  

Код маритимног кишног режима на Балканском полуострву догађају се одређене 
промене које доводе до појаве одређених модификованих климатских режима. Северни 
делови Словеније имају алспки кишни режим којег карактеришу максимум падавина 
током јула, а минимум падавина током јануара или фебруара. У сливу Вардара, Белог и 
Црног Дрима најкишовитији месеци су новембар и мај, а минимум падавина је ограничен 
на јул. Граница између модификованог медитеранског и средњоевропског кишног режима 
пружа се преко планинских венаца: Караванки – Иванчица – Козара – Битовња – 
Дурмитор – Бјелашница – Мокра Гора – Скопска Црна Гора – Руј – Варденик – Стрешер. 
На простору Подунавља постоји делимично измењен континентални кишни режим - 
подунавски режим, којем припада поред Подунавља и највећи део слива Дунава. 
Максимум падавина се јавља у јуну и октобру.  

1.7. Хидрографске карактеристике Балканског полуострва 

Располагање воденим ресурсима је од вишеструког значаја за привреду. Пловне 
реке омогућавају транспорт робе и људи, а могу бити од значаја за туризам. Дунав је 
веома значајна туристичка атракција, али и битан водени пут – коридор 7. Због своје 
обимности и обновљивог карактера водне снаге се сврставају у најзначајније изворе 
енергије. Цена једног киловат-часа електричне енергије произведеног у хидроелектранама, 
нижа је око два пута од цене истог киловата произведеног у термоелектрани (Павловић 
М., 1998). Речна вода се користи за наводњавање пољопривредних површина. 

Балканско полуострво је богато водом. Бројне су реке, извори и језера. Обиље 
копнених вода потиче од близине извора храњења влагом (Средоземно, Јадранско море и 
Атлантски океан) и претежно вододржљивог тла. Због тога је отицање углавном 
површинско. 

Реке Балканског полуострва припадају сливовима Јадранског, Јонског, Егејског и 
Црногмора. Данашњи изглед речне мреже је последица дуге тектонске активности и 
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постојања некадашњег Паратетиса. Након повлачења мора са простора Паноске низије 
формирана је речна мрежа Балканског полуострва. Међу најзначајнијим речним токовима 
полуострва су: Дунав, Сава, Вардар, Морава, Струма и Марица.  

Дунав је највећа река средње и југоисточне Европе, друга по дужини у Европи, 
после Волге. Дугачка је 2.857 km, а површина слива износи 817.000 km2. Настаје у 
Шварцвалду, од изворишних кракова Брег и Бригах, код града Донауешингена у 
Немачкој. Протиче кроз Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, Србију, 
Бугарску, Румунију, Молдавију и Украјину. Представља значајан европски пловни пут – 
Коридор 7. Дунав је имао значајну историјску улогу, често је био граница између 
империја (Источног и Западног Римског царства, између Аустро-угарске и Отоманске 
Империје). У долини Дунава налазе се значајне престонице: Беч, Братислава, Будимпешта 
и Београд. Улива се у Црно море, чинећи притом велику делту, са три рукавца: Килија, 
Сулина и Свети Ђорђе. На око 70 km од свог ушћа дели се на два крака: Чилиу и Тулчу. 
Тулча се затим дели на рукавце Св. Ђорђе и Сулина. Св. Ђорђе се у Дунав улива 
двоструким ушћем, а Сулина је најпогоднији за пловидбу. Дунав повезан каналом са 
луком у Костанци је важан пловни пут за Румунију и све остале земље кроз које тече, као 
и пловни пут Рајна – Мајна – Дунав, који укључује и Србију (Дукић Д., 2006). Просечан 
протицај Дунава код Беча износи 1.900 m3/s, код Београда 4.000 m3/s, док испред делте 
просечан протицај Дунава износи 7.000 m3/s. Дунав, дакле, има огроман хидроенергетски 
потенцијал. Хидроелектрана Ђердап I је једна од највећих хидроелектрана на Балкану, 
која се налази у Ђердапској клисури, између Србије и Румуније. У румунском делу 
хидроцентрале се произведе 5,4 ТWh годишње, док у српском делу нешто више – 5,65 
ТWh.1  

Сава настаје у Алпима од Саве Долинке и Саве Бохињке. Протиче кроз Словенију, 
Хрватску, Босну и Херцеговину и Србију. Код Београда се улива у Дунав. Укупна дужина 
тока износи 945 km. У сливу Саве лоцирано је 18 хидроелектрана, чија снага превазлази 
10 МW, а годишње произведу 2.497 GWh. Најзначајније хидроцентрале су Бланца, 
Боштањ и Врхово у Словенији. 

Марица је најдужа река у унутрашњости Балканског полуострва. Дуга је 525 km. 
Извире из Маричког језера, у планини Рила у Бугарској. Тече кроз Бугарску и гранична је 
река између Грчке и Бугарске. Улива се у Егејско море у Грчкој. Сливно подручје 
обухвата површину од 54.000 km2. На бугарском делу тока изграђено је неколико великих 
хидроцентрала и брана (хидроцентрала Момина клисура). Марица је пловна од ушћа 
Тунџе до Егејског мора.  

Струма или Стримон је једна од већих река Балкана. Извире у планини Витоши у 
Бугарској, протиче кроз Бугарску и Грчку, а њен слив обухвата и делове Србије и 

1 www.wikipedia.org 
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Македоније. Дужина Струме износи 415 km, а површина сливног подручја износи 10.800 
km2.  

Вардар је највећа река у Македонији. Извире недалеко од Гостивара, протиче кроз 
Македонију, а у Грчкој се улива у Егејско море. Преко 80% речних токова у Македонији 
припада сливу Вардара. Дужина Варадра износи 388 km, а површина сливног подручја 
20.500 km2.  

Крашки рељеф је препрека у искоришћавању водне снаге, што је нарочито 
изражено у Црној Гори, где око 70% територије чини крашки рељеф. Он условљава 
оскудицу у повшинским водама, али остовремено богатство водом у унутрашњости 
кречњачке масе. Међутим, овај проблем је успешно решен. У изворишном делу реке Зете 
подигнуте су хидроцентрале „Глава Зете“ и „Слап Зете“. За њихов рад су искоришћене 
водне снаге које су понирале у Никшићком пољу. На истом принципу изграђена је и 
хидроелектрана „Перућица“ у сливу Зете. 

1.8. Биљни свет 

Биљни свет Балканског полуострва показује изузетну разноврсност. Представља 
мешавину флоре Европе и југозападне Азије. Распрострањење флоре вршено је 
природним путем или преношењем појединих група биљака. Шума је данас далеко мање 
јер је човек потиснуо на рачун ширења обрадивих површина и изградње насеља. 
Шумадијски простор је у погледу шумског покривача највише девастиран. На Балканском 
полуострву највише су заступљене листопадне шуме. У нижим планинским крајевима 
расту углавном храстове шуме. Изнад њих је појас букових шума, изнад којих расту 
четинарске шуме (смрека, јела, бор). Изнад појаса шума простире се појас планинских 
пашњака или сувата. Сувати у Алпима налазе се између 1.800-2.300 m надморске висине, а 
на Проклетијама на 2.000-2.400 m. Приморске области Јадранског, Егејског и Јонског мора 
обрасле су зимзеленим дрвећем и шибљем. Доминирају шуме белог бора и шуме макија. 
Макије се састоје од зимзеленог густог шибља, а развиле су се на месту посечених шума. 
Тамо где се даље деградирају шуме, макије прелазе у гариге. Острва су више под голетима 
и са оскудном вегетацијом. На планинама у нашој земљи очувално је више ботаничких 
реликата минулих геолошких времена - оморика, муника, молика, тиса, јавор. Оморика је 
четинар који је преживео ледена доба плеистоцена. Панчићева оморика расте на Тари, 
Копаонику и у резерватима Босне и Херцеговине. Шуме реликтног бора мунике и молике 
распрострањене су у кречњачким планинама Босне и Херцеговине, Црне Горе, Метохије и 
Македоније. У шумовитој Метохији се налазе велики комплекси шума питомог кестена. 
Ендемичне врсте у овом крају су муника, молика, бели и црни бор, смрча и јела. Шуме 
јеле и смрче су највредније и на њима се базира дрвна индустрија Метохије. Изнад 
шумске зоне јављају се ливадске и пашњачке површине које чине основу овчарства високе 
Метохије.  
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1.9. Педолошка обележја 

Под утицајем геолошког састава, климе, рељефа и органског света, активности 
човека, створени су педолошки чланови зоналног, интразоналног и азоналног земљишта. 
Зонална тла су најраспрострањенија (подзоли, црнице, црвенице, смонице и гајњаче). 
Подзоли и параподзоли настају испирањем хумусних материја из црнице. Највише их има 
по ободу Панонског басена. Јаче су испрани па самим тим и мање плодности, на већим 
надморским висинама. Природна вегетација на овим земљиштима је шума. Црнице су 
сличне руском чернозему. Богате су хумусом и претежно се развијају у крајевима који су 
оскудни падавинама. Типске црнице су највише развијене у Војводини. Ту су црнице 
развијене на лесној подлози. Око већих река, пре свега у Панонској низији, развијене су 
ритске црнице. Црвенице су заступљене у приморским облстима Јадранског, Егејског и 
Јонског мора. Овај тип земљишта је обојен оксидом гвожђа и има мало хумусних 
материја. Најмоћније партије црвенице су у Динарском делу Балканског полуострва. Има 
их у Македонији и приморским деловима Грчке. Смонице су развијене у котлинама које 
су у прошлости биле испуњене водом. То су црна и глиновита збијена тла и знатно 
лепљива. По површини су често испуцала због суша. Садрже доста хумусних материја и 
због тога спадају у продуктвна тла. Гајњаче су највише развијене на брежуљцима Босне и 
Србије. Смеђа или црвенкаста земљишта са доста хумусних материја. Знатне површине 
полуострва прекривају интразонална тла: мочварна, литогено-силикатна, литогено-
карбонатна, слана и антропогена тла. Интразонална тла настала су под доминантним 
утицајем петролошке подлоге, дејства воде и активности човека. На карбонатним стенама 
брдског простора Балканског полуострва развијене су рендзине. Црне органогене 
рендзине су карактеристичне за простор Динарског краса, а срећу се и у кречњачким 
областима у Грчкој. За простор Повардарја и Косова карактеристични су ранкери. То је 
тип земљишта који се формира на силикатној подлози. Азонална земљишта су млада и 
неразвијена земљишта. У ову групу се убрајају алувијална тла, делувијална тла, живи 
песак, скелетна тла и др. Алувијална земљишта срећемо у доњим токовима већих река на 
Балканском полуострву. Планински простори Грчке карактеристични су по веома великим 
партијама скелетног земљишта. Скелетна земљишта захватају и највише регионе 
Динарских планина.  
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2. СТАНОВНИШТВО БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА 

Становништво је својим обимом, динамиком и структуром извор радне снаге, тј. 
људског рада. Људски рад, са једне стране представља природни оквир за осигурање 
радне снаге, као незаменљивог елемента производног процеса, који остварује и покреће 
економски развој. На другој страни, његово бројно стање и висина дохотка који остварује, 
опредељује обим и структуру производње у једној земљи. 

Балканско полуострво насељава 42 милиона становника (2014)2, односно 52 
милиона становника са европским делом Турске и румунском провинцијом Добруџом. 
Просечна густина насељености износи 99 ст/km2.  

Етничка разноврсност је једна од најизраженијих карактеристика овог простора. 
Најбројнији народ су Јужни Словени којих има у Бугарској, Босни и Херцеговини, Србији, 
Хрватској, Македонији и Црној Гори. Егејске области насељавају Грци, посебан 
индоевропски народ, који поред Грчке, живи на Кипру. Албанско становништво, поред 
Албаније, насељава и просторе суседних држава. Значајан број Албанаца живи на Косову 
и Метохији, северозападу Македоније, југу Србије и југозападу Црне Горе. Балканско 
полуострво насељавају још и западнословенски народи (Словаци и Русини), 
Источнословенски народи (Руси и Украјинци), Романски народи (Румуни, Власи, 
Цинацари), Роми, Турци, Египћани и др. Најстарији су становници егејских и пиндских 
области: Грци, Албанци и Аромуни. Њихови преци су се населили на полуострву пре него 
што је почела њихова историја у правом смлислу, те се они могу сматрати аутохтоним 
становницима. 

Табела 1. Промене броја становника Балканског полуострва3 
Година 1981 1991 2011 
Број становника на Балкану 50.845.070 52.728.232 52.099.281 

Као што се види у табели 1, број становника је у периоду од 1981. до 1991. био у 
порасту, док је у следећој деценији забележен благи пад броја становника. Према 
подацима Светске банке, 2014. године је број становника Балканског полуострва (без 
Добруџе и балканског дела Турске) износио 44.849.965. 

Изражене су разлике у старосној структури становништва земаља Балканског 
полуострва. Албанију карактерише изразито млада популација, где на становништво 
млађе од 14 година отпада 21%, док је у Словенији и Бугарској њихов удео 14%. Старосна 
група од 15 до 65 година у укупној популацији учествује са 68,2%, а старији од 65 година 
са 15,4% (2013)4. Подаци који су везани за пописе 2002. и 2011. године указују да су 

2 CIA World Factbook (www.cia.gov) 
3 Број становника Балканског полуострва са балканским делом Турске и Добруџом 
4 www.worldbank.org 
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централни делови Балканског полуострва захваћени процесом демографског старења 
становништва. Овај тренд је најизражнији у Србији, где је стопа рађања 1,78 деце у 
просеку по свакој жени.  

Доминантне религије на Балканском полуострву су хришћанство и ислам. 
Хришћанство је најзаступљеније у централном и западном Балкану, а ислам на југу и делу 
западног Балкана. 

Табела 2. Број становника у земљама Балканског полуострва 2014. године 
Држава Албанија Босна и 

Херцеговина Бугарска Хрватска Грчка Македонија Србија Словенија Црна 
Гора 

Број 
становника  3.020.209 3.871.643 6.924.716 4.470.534 10.775.557 2.091.719 9.068.967 1.988.292 650.036 

Извор: CIA World Factbook (www.cia.gov) 

 Као што је приказано у табели 2, у Албанији је, 2014. године било 3.020.209 
становника. Становништво Албаније је у националном погледу хомогено. Доминантан 
народ су Албанци, који чине 98% становништва, а следе Грци (1,8%) и Македонци (0,1%). 
Званичан језик је албански. Доминантна религија је ислам (70%), док православци чине 
35%, а католици 15%. 

 Босна и Херцеговина је 2014. године имала 3.871.643. Становништво је хетерогено: 
Бошњаци чине 48,4%, Срби 32,7%, Хрвати 14,6% и остали 4,3% становништва. 
Доминантна религија је ислам, коју исповеда 50% становништва.  

Бугарска је 2014. године имала 6.924.716 становника. Најбројнији су Бугари 
(85,8%), док је највећу националну мањину чине Турци (9,7%), следе Роми (4.7%), 
Цинцари (3,4%) и остали, који чине 1,1% становништва. 

Хрватска је 2014. године имала 4.470.534 становника. Становништво је хомогено: 
Хрвати чине 90% становништва. Националне мањине чине Срби, Бошњаци, Италијани, 
Мађари и други. Доминантна религија је хришћанска (римокатоличка). 

Грчка је 2014. године имала 10.775.557 становника. У националном погледу, 
представља једну од најхомогенијих држава у Европи, јер Грци чине 95% становништва. 
Следе Албанци (4%), Македонци, Турци, Роми и Бугари. Природни прираштај износи 
0,1‰. Просечни животни век за мушкарце је 75 година, а за жене 81 година. Званичан 
језик је грчки, а доминантна вероисповест православна. У урбаним срединама живи 63% 
становништва. Највеће концентрације урбаног становништва су око Атине, Солуна и на 
западном Пелопонезу. 

Македонија је 2014. године, као што се види у табели 2, имала 2.091.719. 
Најбројнији народ су Македонци (64,18%), следе Албанци (25,17%), затим Турци, Роми, 
Срби, Власи и остали. У већем делу западне Македоније, доминантно становништво чине 
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Албанци. Најзаступенија религија у Македонији је православна, коју исповеда 64,7% 
становништва, за којом следи ислам (33,3%). 

Србија је 2014. године имала 9.068.967 становника. Срби су доминантан народ, са 
уделом од 83,32% у укупној популацији. Националне мањине чине Мађари (3,53%), Роми 
(2,05%), Бошњаци (2,02%), Хрвати, Словаци, Црногорци, Власи, Румуни, Македонци и 
други. Према попису из 2011. године, 52% становништва живи у градовима. Службени 
језик је српски. Највећи део становништва је православне вероисповести (84,58%), а следе 
католици, муслимани и други. 

Број становника у Словенији је 2014. године износио 1.988.292. Највећи број 
становника су Словенци (83%), затим Срби, Хрвати и Бошњаци. Природни прираштај у 
Словенији је негативан и износи -0,1‰. У просеку, 51% становништва живи у 
урбанизованим срединама, а 49% у руралним. Званични језик је словеначки. Већина 
словенаца је римокатоличке вероисповести. 

Црна Гора је 2014. године имала 650.036 становника. Становништво је хетерогено: 
Црногорци чине 44,69%, Срби 29,02%, Бошњаци 8,65%, Албанци 4,91% становништва. 
Према подацима пописа из 2011. године, највећи део становништва Црне Горе говори 
српски језик (42,88%), а следи црногорски језик (36,97%). Становништво је углавном 
православне вероисповести. 

Табела 3. Радно способно становништво и удео незапослених5 

Држава 
Радно 

способно 
становништво 

Удео 
незапослених 

Албанија 1.267.115 8 % 
БиХ 1.462.130 28,4 % 

Бугарска 3.342.390 12,9 % 
Хрватска 1.858.299 17,7 % 

Македонија 958.945 29 % 
Румунија 9.587.188 7,3 % 

Србија 3.145.079 22,2 % 
Словенија 1.018.743 10,2 % 

Турска 27.520.057 10 % 
Црна Гора 252.455 19,8 % 

Грчка 5.007.178 27,3 % 
  Извор: Светска Банка (www.worldbank.org) 

Босна и Херцеговина, Македонија и Србија су државе са највећим уделом 
незапослених у односу на укупан број радно способног становништва, што је у вези са 
тренутном економском ситуацијом.  

5 Радно способно становништво обухвата сва лица старија од 15 година. Подаци су за 2013. годину 
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3. ПРИВРЕДА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА 

Привреда је основна друштвена делатност. У ужем смислу, привреда обухвата 
производњу и расподелу производа. У ширем смислу, привреда обухвата све врсте 
делатности и услуга које омогућавају испуњење свих човекових потреба (Родић Д., 1995). 

Привреда се дели на следеће секторе: 

- Примарни сектор – пољопривреда, лов, риболов и шумарство 
- Секундарни сектор – индустрија, рударство, енергетика, грађевинарство и 

производно занатство 
- Терцијарни сектор – саобраћај, трговина, туризам, угоститељство, занатство, 

банкарство и комунална привреда 
- Квартарни сектор – образовање, наука, култура, информације и социјална заштита. 

Разноврстан рељеф и геолошка грађа, сложено поднебље, педолошки супстрат, клима, 
воде и богат биљни и животињски свет, пружају широку природну основу за развој 
привреде на Балканском полуострву. Поред ових услова, на развој привреде значајно су 
утицали и друштвено-географски фактори. Становништво, као радна снага са својим 
образовањем, примена савремене технологије и науке су веома важни фактори економског 
развоја. Поред тога, историјско-економски услови на Балканском полуострву: 
многобројни ратови, несређени међудржавни односи, спољашни утицаји, пропадање 
демографске структуре, оставили су велике последице на привреду земаља Балканског 
полуострва.  

Табела 4. Упоредни приказ БДП-а у земљама Балканског полуострва за 2013. годину 

Држава 
Национални 

БДП 
(USD) 

БДП по 
глави 

становника 
(USD) 

Годишњи раст 
БДП-а 

Србија 45.519.650.911 6.354 2,6% 
Албанија 12.923.240.278 4.659 1,4% 
Босна и Херцеговина 17.851.326.454 4.661 2,5% 
Бугарска 54.479.873.099 7.498 1,1% 
Хрватска  57.868.674.297 13.607 -0,9% 
Грчка 242.230.333.768 21.956 -3,3% 
Македонија 10.195.404.131 4.838 3,1% 
Црна Гора 4.416.083.090 7.106 3,3% 
Словенија 47.987.303.637 23.289 -1,0% 
Извор: Светска Банка (www.worldbank.org) 

Србија је током претходних 15 година прошла кроз период драматичних промена. 
Међународна финансијска криза и нестабилна политичка ситуација (бројни политички 
избори) успориле су структурне реформе у земљи. У последњих неколико година Србија 
је начинила значајне кораке ка већој фискалној одговорности и ка решавању кључних 
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проблема: приватизација државне имовине, реформа финансијског сектора и ефикасност 
јавног сектора. Јануара 2014. године, Србија је отпочела преговоре о приступању 
Европској унији, пошто је остварен значајан напредак у преговорима са Приштином. Како 
би смањила незапосленост и сиромаштво, Србија мора постати конкурентнија уз повећање 
продуктивности земље. Реформе захтевају привлачење и усвајање нових технологија, које 
зависе од постојања повољног пословног окружења, ефикасних институција, обучене 
радне снаге и квалитетне инфраструктуре. Национални бруто друштвени производ (БДП) 
је у 2013. години износио 6.354 USD по глави становника. Стопа сиромаштва се кретала 
од 6,1% (2008) до 9,2% (2010). Растућа стопа незапослености довела је до рекордне 
вредности од 24% октобра 2011. године, која је опала на 20% до краја 2013. године. 
Најзначајнији извозни производи су аутомобили и други производи аутомобилске 
индустрије. То је постигнуто захваљујући значајним инвестицијама италијанске фабрике 
аутомобила FIAT у аутомобилску индустрију у Србији. Готово 90% српског извоза 
усмерено је ка земљама Европе: 55% ка Европској унији и око 33% ка земљама чланицама 
CEFTA-е. Извоз услуга добија на значају, достижући удео од 10% у националном БДП-у у 
2013. години. Главни изазов за Србију, у предстојећем периоду, биће побољшање 
животног стандарда становништва. Повећање извоза, продуктивности и конкурентности 
су препоручене акције које могу покренути економски раст земље. 

Албанија је у последње две деценије учинила значајне кораке у успостављању 
кредибилне, вишепартијске демократије. Током 2008. године она је била у стању да одржи 
позитивну стопу раста и финансијску стабилност, упркос актуелној економској кризи. Пре 
глобалне светске кризе Албанија је била једна од земаља са најбрже растућом економијом 
у Европи, са привредним растом од 6%, и са знатно опадајућом стопом сиромаштва. 
Међутим, после 2008. године, просечан привредни раст је преполовљен. Поред тога дошло 
је до повећања сиромашности и незапослености. У периоду од 2002. до 2008. године стопа 
незапослености износила је 12,4%, али је у 2012. години порасла на 14,3%. Незапосленост 
је порасла са 12,5% у 2008. на 16,9% у 2013. години, док је незапосленост код младих 
достигла 26,9%. Бруто друштвени производ је 2013. године износио 4.659 USD по глави 
становника. Тржиште рада у Албанији је претрпело драматичне промене у последњој 
деценији, које су допринеле порасту продуктивности. Захваљујући иностраним 
инвестицијама, повећан је број запослених у непољопривредим делатностима. 
Урбанизација је довела до структурног скока са пољопривреде на индустрију и услуге, 
при чему је повећан удео услужног сектора у привреди Албаније (банкарство, 
телекомуникације и туризам). И поред тога, пољопривреда остаје најзначајнији и највећи 
сектор албанске привреде. Пољопривреда је најзначајнија у запошљавању становништва и 
остваривању прихода, нарочито у руралним срединама. Учешће пољопривреде у БДП-у 
износи 20%. У будућности Албанија мора остати фокусирана на економски опоравак и 
раст, упркос неповољним условима из окружења. Кључни изазови су наставак фискалне 
консолидације и квалитетније управљање јавном потрошњом, затим регулаторне и 
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институционалне реформе, смањење инфраструктурног дефицита и побољшање 
ефикасности система социјалне заштите и здравства. 

Босна и Херцеговина је од периода ратова 90-их година 20. века начинила значајан 
привредни напредак. Данас је потенцијални кандидат за чланство у ЕУ. У периоду између 
1998. до 2008. године остварила је велики привредни раст, са смањењем сиромаштва од 
20% на 14%. И поред тога, економска криза је оставила значајне последице на привреду 
ове земље. После дубоке рецесије током 2009. године, Босна и Херцеговина је остварила 
привредни раст од 1% током 2011. године, да би се 2012. године вртила у рецесију. 
Захваљујући повећању извоза током 2013. године дошло је до привредног раста од 0.8%. 
Главни проблеми који успоравају економски раст су: спорији раст у извозним тржиштима 
Еврозоне, политичка и друштвена превирања и недостатак напретка у побољшању 
пословне климе (кроз поједностављење процеса, трговинских процедура). 

Бугарска је прошла дуг пут од периода економске транзиције током 90-их година 
20. века до чланства у ЕУ јануара 2007. године. Данас је земља са средње развијеном 
економијом, са 7,3 милиона становника, са дохотком од 6.870 USD по глави становника 
(2012). Пре чланства у ЕУ, Бугарска је претрпела тешке реформе које су изградиле 
економску стабилност и стимулисале економски раст. У периоду од 2000. до 2010. године, 
просечан годишњи привредни раст достигао је 4,7% и дошло је до драматичног раста 
дохотка по глави становника. Национални БДП је 2013. године износио 7.498 USD по 
глави становника. Како би се привредни раст увећао, неопходне су акције владе и нове 
инвестиције. Ради подстицаја раста приватног сектора, Влада Бугарске мора обезбедити 
боље думске путеве, да побољша инфраструктуру железничког и воденог саобраћаја и пре 
свега да побољша пословни амбијент. У време смањеног државног буџета, уклањање 
препрека за развој и финансирање неопходних инвестиција представљају велики изазов. 
Европска унија и Инвестициони фондови овде могу одиграти значајну улогу.  

Хрватска је ступила у Европску унију 1. јула 2013. године као 28. чланица. Држава 
је уложила напор да оствари конкурентност на великом тржишту Европске уније и да се 
што боље искористе шансе које доноси чланство, нарочито приступ Структуралним 
фондовима Европске уније. Пре глобалне економске кризе, Хрватска економија је имала 
нормалан раст од 4-5% годишње. Бруто друштвени производ је 2013. године износио 
13.607 USD по глави становника. За 2015. годину су предвиђени бољи услови за 
привредни раст, јер се очекује остваривање значајаног извоза у земљама Еврозоне и 
повећање приватних инвестиција. Незапосленост је достигла 17% до краја 2013. године, а 
незапосленост међу младима од 40% је међу највишима у Европи. Приватни сектор је 
претрпео највише последица кризе. Највише радника је остало без посла у грађевини и 
трговини. Пре рецесије, сиромаштво је било испод 10% и углавном је погађало становнике 
који су били незапослени дуже од три године, као и ниско образоване раднике. Међутим, 
услед дуге рецесије, стопа незапослености сада износи 18%. Велика предност Хрватске је 
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њен геополитички положај дуж паневропских коридора који повезују земље Европсе 
уније са југоистоком Европе. Власти у Хрватској су много инвестирале у развој 
саобраћајне мреже.  

Грчка је земља са развијеном економијом, која се највише ослања на услужни 
сектор и индустрију. Туризам даје 18% бруто друштвеног производа. Имигранти чине 
петину радне снаге, а обављају пољопривредне послове и послове за неквалификовану 
радну снагу. Грчка је у периоду од 2003. до 2007. године имала просечан годишњи раст од 
4%, али је 2009. године економију захватила рецесија због утицаја светске економске 
кризе, отежаних услова кредитирања и неуспеха Атине у решавању растућег буџетског 
дефицита. Током 2007. и 2008. године, Грчка је успешно задовољавала критеријуме Пакта 
за стабилност и раст6, при чему буџетски дефицит не сме премашивати 3% БДП-а, али је 
2009. године дефицит достигао 15% БДП-а. Мере штедње су смањиле дефицит на око 4% 
у 2013. години. У замену за кредит, Грчка је морала увести додатне мере штедње до 2015. 
године. Током 2013. године кредитори су тражили од Атине да уложи додатне напоре: да 
повећа наплату пореза, смањи број запослених у јавном сектору, приватизује јавна 
предузећа и смањи потрошњу у здравству. Поверење инвеститора је повећано до краја 
2013. године, пошто су важни макроекономски индикатори указали на побољшање 
економске ситуације. Бруто друштвени производ је 2013. године износио 21.956 USD по 
глави становника. 

Македонија је током последње деценије начинила значајне привредне реформе у 
циљу економског развоја, али неопходни су даљи напори ка остваривању бољег животног 
стандарда грађана и смањењу незапослености. Власти у Македонији раде на повећању 
конкурентности Македоније на међународном тржишту, истовремено уз побољшање 
пословне климе за домаће предузетнике, што може допринети одрживом економском 
расту и бољим пословима за раднике. Бруто друштвени производ је у 2013. години 
износио 4.838 USD. 

Привреда Црне Горе располаже великим потенцијалом, али је истовремено 
изложена бројним структурним, економским и фискалним ризицима. Глобална економска 
криза указала је на неке већ постојеће пукотине у црногорској привреди и економска 
кретања довела су Црну Гору у дубљу рецесију него што је било очекивано. Увођење евра 
као званичне валуте делимично је заштитило економију и умањило је последице 
финансијске кризе 2008. године. Поред тога, морала се усвојити зрдава фискална политика 
и законски и институционални оквири који подстичу активности приватног сектора, док 
истовремено уклањају узроке фискалних неравнотежа и макроекономске нестабилности у 

6
Пакт за стабилност и раст је договор држава чланица ЕУ везан за фискалну политику. Односи се на трећу фазу економске и монетарне уније (ЕМУ), 

односно на неповратно фиксирање курса и увођење јединствене валуте – евра. Почео је са применом 1. јануара 1999. како би се осигурало да државе 
чланице ЕМУ одржавају фискалну дисциплину након увођења јединствене валуте – евра. Пакт је усвојен резолуцијом Европског већа (Амстердам, 1997.) и 
двема уредбама Већа ЕУ (1997.) у којима су детаљно разрађени технички детаљи договора у смислу надгледања буџета и координације економских 
политика. Државе чланице морају поштовати фискалне критеријуме тј. буџетски дефицит не сме прелазити 3% БДП-а, а државни дуг не би требало да буде 
већи од 60% БДП-а. (www.dei.gov.ba) 
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земљи. Годишњи економски раст у периоду пре финансијске кризе износио је чак 9%. 
Ипак, ограничен приступ кредитима и губитак извозних тржишта довели су до јаке 
рецесије током 2009. године. Тиме је раст економије опао на 2.9% током 2010. и 2011. 
године, а 2012. се још више успорио, због банкрота највеће железаре, неповољних 
временских услова који су смањили производњу енергије и пада производње 
алуминијума. За период до 2016. године предвиђен је економски раст до 3.2%, који ће 
највише бити потпомогнут директним страним инвестицијама у туризам и енергитику и 
јавним инвестицијама. 

Са одличном инфраструктуром, високо образованом радном снагом и добром 
стратегијском позицијом између западне и југоисточне Европе, Словенија је једна од 
земаља са највишим бруто друштвеним производом у централној Европи. Постала је члан 
Европске уније 2004. године, а јануара 2007. године прихватила је евро за званичну 
валуту. Словенија је прошла кроз веома стабилан процес транзиције. Године 2012. постала 
је члан OECD-а (Организација за економску сарадњу и развој). Међутим, дуго одлаган 
процес приватизације, нарочито великог државног, презадуженог банкарског сектора, 
подстакао је забринутост код инвеститора, нарочито током 2012. године. Удео директних 
страних инвестиција је низак. Примарни сектор привреде има низак удео у БДП-у 
Словеније. Готово трећина запослених у Словенији ради у сектору услуга.7 

Економско-географски положај држава у региону је побољшан 2001. године 
покретањем економско-трговинске сарадње између Румуније, Хрватске, Албаније, Босне и 
Хрецеговине, Македоније, Бугарске, Србије и Црне Горе. Потписан је Споразум о 
слободној трговини у Југоисточној Европи (CEFTA), који је ступио на снагу 22. новембра 
2007. Остали облици регионалне и интрарегионалне сарадње су: Иницијатива за сарадњу у 
Југоситочној Европи, Централноевропска иницијатива, Процес сарадње држава 
Југоисточне европе, Пакт о стабилности Југоисточне Европе, Јадранско-јонска 
иницијатива, Унија за Медитеран, Стратегија ЕУ за регион Дунава. 

3.1. Пољопривреда 

Пољопривреда је примарна привредна делатност, чији је основни задатак 
производња хране за исхрану становништва, за резерве и извоз. Две основне гране 
пољопривреде су земљорадња и сточарство (Родић Д., 1995). По вредности производње 
сточарство има већи значај од ратарства. Док је ратарство углавном сезонска делатност, 
дотле је сточарство грана пољопривреде која је активна током целе године (Павловић М., 
1998). Развој пољопривреде зависи од утицаја читавог низа природних и друштвених 
фактора. Рељеф, земљиште, клима, површинске и подземне воде и вегетација су природни 
фактори који битно утичу на развој пољопривреде. Становништво, односно човек, 
представља главни друштвени фактор производње. Од односа људи у производњи, од 

7
 CIA World Factbook (www.cia.gov) 
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примене науке и технологије рада, зависи степен развијености пољопривреде. Већа 
производња за храну, државне резерве и за извоз, захтева сталну борбу са природом, уз 
примену науке и разних агротехничких мера. 

Пољопривреда је традиционална привредна грана за становнике Балканског 
полуострва. Њен развој током целог 20. века, као и на почетку 21. века био је обележен 
утицајем процеса друштвено-економских транформација балканских земаља. До периода 
транзиције пољопривреда је била строго централизована и под јаким државним 
интервенцијама. 

У већини балканских земаља пољопривреда је врло важан економски фактор. 
Однос између пољопривредне и укупне површине земљишта варира од 23% у Хрватској 
(реч је о обрадивој површини) до 66% у Србији. У Европској унији обрадива површина се 
креће око 40%. Један од првих видљивих елементата у анализи података, када су у питању 
статистички извори, јесте недостатак ажуриране, уједначене и упоредиве базе података. 

У транзиционом периоду пољопривредни сектор на западном Балкану доживео је 
огроман пад, који је, уместо да испуњава своје пословне циљеве био принуђен да 
извршава социјалну функцију, коју и након двадесет година од поделе Југославије и пада 
режима у Албанији, и даље покрива. Ово је узроковало велики број малих породничних 
фарми које производе само за своје потребе и које једва успевају да опстану. Паралелно са 
тако малим породичним јединицама оформиле су се компаније са модерним привредним 
системима. Такво стање се директно одражава на просечну величину пољопривредних 
фарми: мање од 2 ha у Албанији и Македонији, 3 ha у Хрватској, и између 3 до 4 ha у 
другим земљама. Посматрајући државе Европске уније, где је просечна величина фарме 13 
ha, основне разлике могу се уочити у броју фарми, које достижу величину од преко 10 ha и 
искоришћености обрадивог земљишта. Тај проценат у земљама ЕУ је око 20% за разлику 
од Србије где је 6%, или Хрватске и Црне Горе где се креће око 5%. Однос између укупне 
и искоришћене површине земљишта, на фармама величине од 10 или више хектара у ЕУ је 
85%, а у земљама западног Балкана: Хрватска 52%, Црна Гора 41% и Србија 25%. 
Свеукупна величина пољопривредних фарми је нижа у односу на земље Медитерана 
током 70-их (Грчка, Италија, Португалија, Шпанија) (Богданов Н., Lampietti Ј., 2009). 

Након завршетка овог периода, пољопривреда се у већини балканских земаља 
трансформисала и њен развој је заснован на постулатима слободне тржишне утакмице. 
Данашња пољопривреда, у већини балканских земаља, је савремена привредна грана. 
Знатно је развијенија у земљама које су чланице Европске уније. Развој пољопривреде у 
овим земљама потпомогнут је државним субвенцијама које омогућава примена закона о 
заједничкој пољопрривредној политици (CommonAgriculturalPolicy). Те државе, у погледу 
пољопривредне производње, дају највеће доприносе. Житарице су примарна култура и 
заузимају значајну површину обрадивог земљишта: око 40% у Албанији, преко 50% у 
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Босни и Херцеговини и више од 60% у Хрватској, Македонији и Србији. Само у Црној 
Гори, где кромпир покрива 30% и поврће 20% обрадивог земљишта, житарице заузимају 
мање важан положај (под усевима је око 20% укупне површине). Поред житарица важни 
усеви су поврће са површином од преко 10% у Македнији и Босни и Херцеговини, 
индустријске културе (уљарице и шећерна репа) које су засађене на преко 10% у 
Хрватској и Србији и воће,чији засади у Хрватској достижу 26%, у Албанији 19%, у 
Србији 12% и Македонији 12% (Volk Т., 2010). 

Интеграција земаља Западног Балкана у ЕУ и глобална тржишта доноси велике 
промене за њихов аграрни и прехрамбени сектор. Пољопривредни произвођачи су 
суочени са увећањем тржишних прилика, али истовремено и са претњама које настају 
усвајањем заједничких стандарда и тржишних правила. Због повећаних конкурентских 
притисака, произвођачи хране у региону приморани су да конкуренцију сустигну, 
убрзавајући усвајање техничких иновација и иновација по питању менаџмента. 

Пољопривреда се у Грчкој базира на уситњеним, породичним пољопривредним 
имањима. Ова грана привреде запошљава 528.000 радника, што чини 12% радне снаге. 
Удео пољопривреде у БДП-у износи 3.6% (око 16 милиона долара годишње). Највеће 
аграрне површине у Грчкој су у Тесалији (житница Атине), на Пелопонезу и у Солунском 
пољу. У Тесалији се узгаја пшеница, кукуруз, маслине, агруми, дудови (ради добијања 
сирове свиле). Поред тога, овде је значајан узгој оваца и говеда. Пелопонез је заједно са 
осталом јужном Грчком, типична аграрна област, специјализована нарочито у приморској 
зони и то ка производњисуптропских култура. Даје око 40% јужног воћа, приближан 
проценат грожђа и на њему је око четвртина стабала маслине у Грчкој. Коринт је значајан 
по извозу сувог воћа. Егејска Македонија је врло значајна равница уз ушће и доњи ток 
Вардара. Солунско поље (1.084 km2), некад мочварна равница, претворена је, упорним 
радом, у велики бујни врт у коме се узгајају пиринач, винова лоза, поврће, маслине и 
дуван, и расту смокве, дудови и ораси. Грчка је на другом месту у Европи по производњи 
пиринча и маслина, и на првом месту у Европи по производњи памука, јер у њој се 
произведе 80% европског памука. Веома је значајна и производња пистаћа, у чему је 
Грчка 2010. године била на првом месту у Европи, са произведених 8.000 t. Чувени су 
пистаћи са острва Егина. Грчка се одликује органском производњом, која се спроводи на 
326.252 ha обрадивих површина, а овим видом пољопривредне производње у Грчкој се 
бави 24.057 пољопривредника (2009). Овај аспект пољопривредне производње ставља 
Грчку на прво место међу балканским земљама. 

Пољопривреду Бугарске карактерише изузетно велики удео индивидуалног 
газдинства, чак 98%. Пољопривредно земљиште заузима површину од 3.620.900 ha, које 
дели око 358.000 газдинстава. Највише је обрадивог земљишта под житарицама (северна 
Бугарска), а знатне површине су под индустријским, повртарским и другим културама. 
Пољопривреда упошљава око 751.000 радника. Бугарска као чланица Европске уније, 
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користи све погодности закона о заједничкој пољопривредној политици. Позната је по 
производњи млечних производа, нарочито козјег сира, вина, етеричног уља од руже, 
лековитог биља и природног јогурта. Умерена клима и обрадиво земљиште дају добре 
услове за гајење житарица и индустријског биља, па су главни пољопривредни производи 
кукуруз, пшеница и јечам. Блага медитеранска клима речних долина јужне Бугарске 
повољно утиче на гајење винове лозе, памука и других култура. У погледу сточарства 
развијено је говедарство, овчарство и свињогојство. По производњи млека и млечних 
производа, Бугарска је на 13. месту у свету. 

У привредном погледу Албанија је најзаосталија европска земља. Основу њене 
привреде чини примитивна ситносељачка земљорадња и екстензивно сточарство. 
Пољопривреда запошљава 47.8% албанске популације, док се за пољопривреду користи 
24.31% површине. У БДП-у Албаније пољопривреда учествује са 20%. Значајна 
пољопривредна производња је у околини Тиране, што омогућава блага медитеранска 
клима. Главни пољопривредни производи су дуван, маслине, смокве, пшенично брашно, 
кромпир, мед и лековито биље. Европска унија посредством IPA фондова (Insturment for 
Pre-Accession assistance) потпомаже развој пољопривреде у Албанији.  

Економски значај пољопривреде у Словенији није велики будући да учешће 
пољопривреде у БДП-у (2.5%) и запошљавању становништва (6% радног контингента) 
имају тенденцију опадања. Заступљен је модеран фармерски начин пољопривредне 
производње. То је систем малих породичних фарми (до 5,5 ha) са специјализованом 
пољопривредном производњом. Због мале површине обрадивог земљишта (12%) и 
плодног тла у Словенији су обрађени сви делови где земљиште и клима омогућавају раст 
усевима. Највећи део обрадивих површина (60%) отпада на ливаде и пашњаке, док је 
остатак углавном обрадиво земљиште под засадима житарица. Од житарица се у нижим 
пределима гаје пшеница и кукуруз, а у вишим раж, јечам и зоб. Међутим, њихов род не 
задовољава домаће потребе, па Словенија један део житарица и увози. Добро је развијен и 
узгој кромпира јер му погодују тамошње тло и влага и веома је важан артикал у исхрани 
становништва. Од индустријског биља гаји се хмељ и лан, а нова планска пољопривреда 
приступила је широком узгајању шећерне и уљане репе на великим површинама у 
Прекомурју и Птујском пољу. Узгајање крмног биља у вези је са погодним природним 
условима и развијеним сточарством и јако је проширено. Највише се узгаја детелина и 
луцерка.Воћа такође има доста и гаји се на врло напредан начин. За воћарство су нарочито 
погодни планински обронци Штајерског, где успевају јабуке, и делови приморја где 
успевају трешње, брескве, кајсије, крушке и смокве. Јабука је један од најважнијих 
извозних артикала словеначке пољопривреде. Виноградарство је јако развијено на 
алпским огранцима, који се спуштају према Панонској низији. Најбољи су виногради по 
Словенским горицама, око Љутомера, Птуја и Марибора. Добрих винограда и вина има и 
по Горичким Брдима и у долини Випаве. У погледу развоја сточарства доминира 
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говедарство (производња млека) и свињогојство. На почетку 21. века знатно је увећан удео 
овчарства. Оваца и коза има у јужним крашким пределима (око 155.000). 

Пољопривреда је у Македонији једна од најзначајнијих привредних грана. Удео 
пољопривредног земљишта у Македонији износи 49%. Македонија има 540.000 hа 
ораница и трајних засада (21% укупне површине) и 609.000 hа ливада и пашњака (23,7%). 
Пољопривреда остаје једна од најважнијих делатности, јер у извозу учествује са око 10% и 
од ње директно живи четвртина становништва. Удео пољопривреде у БДП-у износи 10%. 
Због депопулације брдских предела удео пољопривредних земљишта последњих деценија 
веома се смањио. Главна пољопривредна подручја се налазе у котлинама дуж Вардара 
(Полог, Скопска, Велешка, Ђевђелијска котлина, Тиквеш), Пелагонији и Струмичкој 
котлини, а посебно на вештачки наводњаваним површинама (14% обрадивих површина). 
Преовладава мали и уситњени посед (46,7% поседа има мање од 1 hа обрадиве земље, 
45,2% 1-5 hа, а само 8,1% више од 5 hа). Приватни сектор обрађује преко 80% 
пољопривредног земљишта. Главни производи су пшеница, јечам, кукуруз, пиринач, а од 
индустријских биљака дуван, сунцокрет, а у мањим количинама шећерна репа, памук и 
мак. На вештачки наводњаваним површинама у Ђевђелијској и Струмичкој котлини и у 
Тиквешу производи се много раног поврћа. Полошка котлина је позната по воћарско-
ратарским производима: јабука тетовка и пасуљ тетовац. Пиринач се највише гаји у 
Кочанској котлини, јер је дно котлине мочварно. Велики комплекси земљишта, налик на 
плитка блатњава језера или низ бара, преграђених уским земљаним насипима, дају 
квалитетан кочански пиринач. Кроз поља је разведена вода из Брегалнице и Кочанске 
реке, што уз погодну климу, чини плодно Кочанско поље најпогоднијим за културу 
пиринча. Поред пиринча, у овој котлини одлично успевају дуван, кукуруз, крупни 
плодови бостана, мак, винова лоза итд. Струмичка котлина је један од најбогатијих 
агрокултурних крајева у Македонији. Наводњавање и егејска медитеранска клима 
омогућују разноврсне и обилне жетве: жита, пиринча, памука, мака, сусама, питомог 
кестена, бадема, нара и смокава. Македонија има око 27.000 hа винограда и око 20.000 hа 
воћњака, пре свега у Тиквешу, Пологу, Струмичкој, Охридској и Преспанској котлини. 
Годишња производња грожђа достиже између 200.000 и 246.000 t. Преко 90% македонског 
вина се извози на тржиште Западне Европе. У Македонији је по традицији развијено 
овчарство (1,2 милиона оваца), пре свега на пространим планинским пашњацима Шар 
планине, Бистре, Кораба и Дешата, мада је 90-их година 20. века знатно опало. Планина 
Шара је чувена по суватима, шарпланинским овцама и сиру, али је сточарство и на њој у 
опадању. У Македонији је од давнина развијен полуномадски начин сточарења. Крајем 
пролећа стока се изгони у планине на испашу, а у јесен стада оваца се спуштају у котлине 
јужне Македоније, где преко зиме има пашњака. У вези са сточарством, а нарочито 
овчарством, развијена је домаћа радиност (поред сира и качкаваља са Шаре, познати су 
млечни производи из Галичника и Лазаропоља, израда ћилима итд.). Поред овчарства 
важно је још само говедарство и живинарство, док је узгој свиња скроман. 
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У Хрватској су повољни услови за развој пољопривреде. Ова привредна грана је 

била још на почетку 20. века најзначајнија делатност у Хрватској. Иако се производња у 
њој повећала константно током 20. века, њен значај за економију Хрватске бивао је све 
мањи, тако да је она на почетку 21. века давала мање од 6% БДП-а. Пољопривреда је 
значајан чинилац благостања руралних подручја Хрватске (која сада заузимају око 75% 
територија Хрватске и на којима живи око 45% свих њених становника), посебно у 
Славонији. На истоку Панонске Хрватске тло чини плодни чернозем, који према западу 
прелази у мање плодна мрка и сива тла. Равнице су претежно под ораницама и ливадама. 
Панонска регија Хрватске постиже пољопривредну производњу која подмирује потребе 
државе, док се вишак извози. У источном делу преовлађују житарице и индустријске 
биљке. На бази жира у храстовим шумама и на бази кукуруза добро се развило 
свињогојство, а на бази зрнасте хране живинарство. У Динарској Хрватској је мало 
равница, оскудна крашка поља су супротности плодним равницама панонске низије. 
Умерено континентална клима Лике пружа ратарству повољне услове. Добро успева 
кромпир, воће и крмно биље. За Лику је карактеристично и екстензивно сточарство 
(овчарство). 

Босне и Херцеговина има повољне услове за развој великог броја грана 
пољопривреде. Пољопривредне површине захватају готово половину поврчшине земље. У 
структури искоришћавања обрадивог земљишта оранице и баште учествују са 42,2%, 
воћњаци са 3,3%, виногради 0,3% ливаде 16%. То значи да обрадивог земљишта има 
62,5%, док на пашњаке опада 37,2%, мочваре и баре 3,0%. Највећа површина ораница 
налази у брежуљкастој регији перипанонске Босне. Низијска регија карактерише узгој 
жита, индустријског и крмног биља, млечног и месног говедарства. Традиција 
пољопривредне производње, створила је прерађивачке погоне познате по квалитетним 
производима: компоти, мармеладе, срмрзнуто поврће, салате и др. Центри такве 
производње су. Бањалука (Витаминка), Добој (Боснаплод), Грачаница, Бијељина 
(Семберија), Брчко (Агроплод). Брежуљкаста пољопривредна регија значајна је по узгоју 
воћа, нарочито шљиве.Ту се плантажном производњом гаје јабуке, крушке, вишња и 
посебно трешње. Поред тога гаје се и жита, поврће и индустријско биље. Планинско-
котлинска регија карактеристична је по богатству у шуми. Тамо где је шума искрчена или 
искоришћена, изнад њене плодне границе, створени су планински пашњаци. На њима је 
ситно сточарство главно занимање од најстаријих времена.Измењено медитеранска клима 
створила је посебне услове пољопривредне производње у субмедитеранској 
пољопривредној регији. То је област раних пољопривредних култура, пластеничког типа 
производње. Захвата подручје ниске херцеговине, крашка поља, флишне удолине у 
заравнима. Од давнина, ово је виноградарско и дуванско подручје. Увођењем система за 
наводњавање и одводњавање, почео је узгој раног поврћа и воћа. 

Пољопривреда Црне Горе, заједно са агроиндустријом, учествује са око 15% у 
бруто домаћем производу, а у запослености око 20%. У структури те вредности око 60% 
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односи се на сточарство, а остало на ратарство. Заједно са туризмом и услугама, 
пољопривреда је један од највећих приоритета економског развоја Црне Горе. 
Пољопривредне површине и воде у Црној Гори су добро очуване од индустријског 
загађења и омогућавају производњу здраве и еколошке хране, а нарочито меса 
(живинског, јагњећег, козјег, телећег и јунећег), млека и млечних прерађевина, меда, рибе, 
поврћа, воћа (шљива, јабука, грожђа, агруми, маслине) и висококвалитетних вина (Вранац, 
Крстач и др.), затим природно чисте воде квалитетних особина. На овом тлу успевају и 
посебне културе, као што су шумски плодови (боровница, печурке и др.) и самоникло 
лековито биље. Укупно пољопивредно земљиште у Црној Гори износи 518.067 ha или 0,82 
ha по становнику. У његовој структури уочава се значајан удео ливада и пашњака у 
односу на оранице, баште, винограде и воћњаке. На ливаде и пашњаке отпада преко 75% 
површина које се значајним делом не обрађују. У појединим подручјима Црне Горе 
поготово на северу данас се могу видети напуштена села и неообрађена имања дужи низ 
година, и ако су у ранијем периоду била обележје ондашње сточарске производње у Црној 
Гори. Тренд депопулације села каракатеристичан је и за остала подручја Црне Горе изузев 
централног дела Црне Горе или боље речено Подгорице и приобалног дела на Јадрану. 
Оно што је карактерстика тренутног стања у пољопривреди Црне Горе јесте да је 
доминантно реч о произвдоњи за сопствене потребе тј. потрошњу у домаћинству и 
производњу за пијаце, док комерцијална производња у навећем дијелу заостаје за 
окружењем (Србија, Хрвтаска, Словенија). У таквим условима Црна Гора је значајан 
увозник пољопривредно-прехрамбених приозвода (Руждија К., 2011). 

Србија има изузетно повољне природне и климатске услове за развој 
пољопривредне производње. За ратарску и повртарску производњу повољни су 
равничарски региони Војводине, Поморавља, Посавине, Тамнаве, Крушевачког и 
Лесковачког поља. Виши предели су повољни за развој сточарстава, виноградарства и 
воћарства. Република Србија располаже са 5,1 милиона ha пољопривредног земљишта. Од 
укупних пољопривредних површина 83% припада обрадивим површинама (оранице и 
баште 65,2%, воћњаци 4,8%, виногради 1,1%, ливаде на 12,4%). У структури засејаних 
површина ораница и башта, жита учествују са 57,5%, индустријско биље са 13,3%, 
повртно биље са 8,3%, а крмно биље са 14%. У укупној вредности пољопривредне 
производње у 2010. години биљна производња је учествовала са 68,4%, а сточарска са 
31,6%. Под важнијим усевима засејане су следеће површине: под пшеницом 493.000 
хектара, кукурузом 1.235.000 хектара, сунцокретом и сојом по 171.000 хектара и 
шећерном репом 67.000 хектара.8 Пољопривредни сектор карактерише двојна структура: 
велике корпоративне фарме (агрокомбинати и пољопривредне задруге) и породична 
газдинства (са 85% укупно обрадиве површине). Око 700.000 породичних газдинства 
поседује мање од 10 ha. Растућу групу чине породична комерцијална газдинства која већи 
део производње усмеравају на тржиште. Један део ових газдинства се бави ратарском 

8 Влада Републике Србије (www.srbija.gov.rs) 
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производњом, а други део воћарством и повртарством. У Републици Србији 
пољопривредом се бави 817.052 становника, односно 10,9% укупне популације. Од 
укупног броја пољопривредника претежно сточарством се бави 43%, ратарством 42%. 
Производњом воћа и винове лозе 12%, и осталим усевима 3%. Последњих година је 
изражен тренд старења пољопривредне популације. Мали број младих и образовних људи 
има интерес да сe бави овом делатношћу, док расте интерес за пољопривредом као 
додатним извором прихода. Просечно учешће пољопривреде у бруто домаћем производу 
износи између 15-18%, док је код развијених земаља учешће пољопривреде у бруто 
домаћем производу између 1,5–4%. Степен развијености пољопривреде зависи од области 
и региона. У равничарским пределима АП Војводине пољопривреда је развијенија него у 
брдско-планинским. С обзиром да већина произвођача поседује мање од 10 ha земље 
рационална употреба механизације је отежана. Велике пољопривредне машине користе се 
на државним, друштвеним поседима и код већих пољопривредних произвођача. Мали број 
пољопривредника је спреман да примени савремене технике и технологије производње. 
Просечни приноси су испод европских (Јашаревић А., 2011). 

3.2. Лов и риболов 

Лов припада примарном сектору привреде и представља веома стару грану на 
просторима Балканског полуострва. На бројним планинама, у речним долинама у шумама 
широм полуострва, по барама и трстицима (око већих река) живи велики број крупне и 
ситне дивљачи. Од уловљене дивљачи добија се месо, кожа, крзно. Ловни туризам 
представља врло специфичан облик туризма који захтева строга правила понашања у 
условима добро организованих свих карика у ланцу пружања услуга као што су: прелазак 
границе, превоз до ловишта, обезбеђивање дозвола за оружја и муницију, као и 
ветеринарских дозвола и свих других услова за извоз дивљачи. За потребе ловног туризма 
на располагању су уређена ловишта, стручни водичи и објекти за смештај туриста и 
ловаца. 

Медведи и рисови су пред Други светски рат били знатно проређени на територији 
западног Балкана. Заштитом од лова медведи су се размножили, нарочито у планинским 
областима Босне и Херцеговине, јужне Србије и шарске Македоније. Рисови су се очували 
само у високим планинама Македоније, Косова (Мушуштишке шуме), источне и северне 
Албаније. Вукова највише има у Босни и Херцеговини, Македонији и Црној Гори. Дивљих 
свиња има широм полуострва. Муфлони су ретки (Бугарска, Хрватска), а алпски козорог 
је најређа дивљач високог лова, која живи у малом броју у Словенији, где је стављена под 
заштиту државе. Балкански јелен насељава подручја Албаније, Босне и Херцеговине, 
Бугарске, Хрватске, северне Грчке (планина Пинд), Македоније, Србије и Црне Горе. 
Дивокоза и дивојараца има највише у високим планинама Босне и Херцеговине. 
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Од 2014. године у Албанији је на снази забрана лова на период од две године, у циљу 

заштите угрожених врста. Према извештају Министарства животне средине Албаније, 
број лисица, зечева и препелица опао је за 30% до 50%, док су мрки медвед, фазан и орао 
потпуно нестали.9  

Риболов се дели на две врсте: 

- слатководни и 
- морски риболов 

Слатководни риболов се одвија на многобројним рекама, рибњацима, као и у 
језерима: Скадарском, Охридском, Дојранском и другим језерима. Лови се: шаран, штука, 
кечига, смуђ, пастрмка, сом и друге. Охридско језеро је познато по племенитој риби: 
пастрмкама и јегуљама. 

 Морски риболов се одвија у Јадранском, Јонском, Егејском и Црном мору, а лови 
се: сардина, инћун, туна, скуша, ослић, шкарпина и друге.  

У приморским земљама Балканског полуострва, риблов је значајна грана привреде. 
Риболов значајно учествује у извозу прехрамбених производа Републике Хрватске, са 
укупним извозом 2011. године у вредности од 178.503.695 америчких долара (38.493 t). 
Пет најзначајнијих производа по вредности извоза исте године били су плавоперајна туна, 
сољени инћун, конзерве сардине, свежи лубин из узгоја, и свежи инћуни. Истовремено, 
вредност увоза 2011. године била је 123.676.657 америчких долара (38.417 t), чиме је 
задржан позитиван спољно-трговински биланс.10 Албанија поседује потенцијале за развој 
морског и слатководног риболова, нарочито у погледу извоза рибе, пре свега због 
конкурентности цене рибе и других морских плодова. У Грчкој се лови орада, лубин, 
пастрмка, европска јегуља и друге. Прве две врсте чине више од 95% укупне производње 
у Грчкој. 

3.3. Шумарство 

Шуме представљају интегрални део природне средине. Настале су као последица 
разноврсних природних услова који владају на одређеном географском простору. 
Вегетационе зоне, географски распоред шума, пространих пашњака и ливада, у тесној су 
вези са климским типовима и осим тога се подударају са зонама распрострањења 
растреситог материјала (Цвијић Ј., 1966). На географском простору Балканског 
полуострва се додирују и укрштају утицаји различитих климатских и биљногеографских 
области. У приморским областима развијена је зимзелена шумска вегетација медитеранске 
варијанте (Родић Д., 1995). Планинским масивима одговарају најпространије шумске 

9http://www.rtv.rs/sr_ci/evropa/albanija-zabranjuje-lov-na-dve-godine_458990.html 
10 Министарство пољопривреде Р. Хрватске ( www.mps.hr) 
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области и четинарске шуме, које се ретко јављају изван планинских масива. Велики 
планински масиви чине границу између медитеранске вегетације са једне, и вегетационе 
зоне Централне Европе са друге стране. У нижим планинским крајевима расту углавном 
храстове шуме, следи појас букових шума, изнад којих расту четинарске шуме. 

Шуме су значајан извор енергије који се непрестано обнавља. Шумско дрво се 
користи за огрев, као сировина у индустрији намештаја, целулозе и хартије. Шуме имају 
важну улогу у економском благостању, биолошкој разноврсности, глобалном кружењу 
угљеника и водном билансу. Представљају стуб одрживог развоја сваког друштва. И 
поред вишеструког значаја шума, у свету је актуелна нерационална и неконтролисана сеча 
шума, чиме је шумски покривач значајно смањен.  

Шумарство представља једну од најразвијенијих грана привреде Словеније. Под 
шумом се налази 50,2 % територије, што чини Словенију трећом најпошумљенијом 
државом Европе, одмах иза Финске и Шведске. Шуме Словеније имају најбоље врсте 
дрвета за грађу. Позната је њихова боровина и јеловина, а има и доста бјелогорице (храст 
лужњак, храст китњак, буква, топола, јасен). Искоришћавање шума је веома рационално и 
пази се да сеча буде онолика колико је шума у стању сама да обнови својим природним 
прирастом. Од шумарства, које служи и као сировина јако развијеној дрвној индустрији, 
Словенија има велики приход. 

Шумовитост у Србији је нешто успод 40%, и то: у Војводини 9%, у Централној 
Србији око 48% и на Косову и Метохији око 58%. Укупна површина шума у Србији 
износи 2.252.000 хектара. 

Македонија располаже са око 1 милион хектара (38,9% површине) шума, а 
преовладавају деградиране шуме и грмље, док су шуме искористиве за индустрију само на 
вишим положајима. Пре свега то су букове и храстове шуме. Већина шума је у 
власништву државе, а око 10% у приватном власништву. 

Шуме су један од најважнијих природних потенцијала Словеније. Она је једна од 
најшумовитијих држава Европе, јер је преко 50% њене површине под шумом. 

Једно од највећих сировинских потенцијала Босне и Херцеговине је шума. Преко 
50% њене територије је под природним шумским покривачем нарочито у средишњем 
динарско-планинском простору. Оне представљају природно богатство које је покренуло 
процес индустријализације на овим просторима. Површине под шумом су око 22.000 km2, 
што значи да на сваког становника Босне и Херцеговине долизи 0,5 ha шуме. Дрвна 
структура тог богатства показује да на четинаре отпада 35%, а на листопадне шуме отпада 
65%. 
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3.4. Рударство и енергетика 

Енергија је животна потреба људи. Сунце је најзначајнији извор енергије, без кога 
не би било живота на земљи. Међутим, савремена производња и целокупни економски 
живот заснивају се на индустријској производњи енергије. Произведена енергија налази 
примену у свим сферама савременог живота: у индустрији, саобраћају, пољопривреди, 
науци, медицини. Енергија је основни покретач свих људских делатности. (Родић Д., 
1995) 

У зависности од постанка, начина и времена искоришћавања, извори енергије се деле 
на: 

- примарне изворе енергије: водне снаге, угаљ, нафта и земни гас, и 
- секундарне изворе енергије (настају даљом прерадом и трансформацијом 

примарних извора) 

Постоји и другачија подела: 

- Фосилна горива (угаљ, нафта, земни гас, уљани или битуминозни шкриљци, 
настали у далекој геолошкој прошлости) 

- Обновљиви извори енергије (водне снаге, дрво, шаша) 
- Атомска енергија и 
- Чисти извори енергије (енергија Сунца, ветра, морских струја, морских таласа и 

геотермална енергија)  

Угаљ је најстарији (фосилни) извор енергије. Поред тога, представља значајну 
сировину у хемијској индустрији, за производњу целулозе, хартије, вештачке свиле и др. 

Готово свако друштво зависи од могућности коришћења рударских производа, као 
што су минерали и метали. Они представљају основу друштвеног богатства и омогућавају 
економски развој. Налазишта разноврсних руда јесу природна основа за развој индустрије. 
Савремени индустријски развој, како развијених тако и земаља у развоју и пораст 
становништва, утиче на убрзано искоришћавање природних потенцијала. Овакав процес у 
догледној будућности може проузроковати несташицу кључних сировина.  

Рударство је на просторима Балканског полуострва веома стара привредна грана. 
Гвожђе, бакар, олово, цинк, сребро и злато експлоатисали су још Келти, Илири, Римљани 
и други. На просторима Србије најпознатији рударски центри били су Јањево, Ново Брдо 
и Мајданпек, још током 14. и 15. века (Родић Д., 1995). Екстрактивна индустрија, 
фокусирана на базне и племените метале има дугу традицију на територији западног 
Балкана. Током раних деведесетих година двадесетог века, овај део Балкана био је највећи 
извор олова, бакра и цинка у Европи, док се Албанија истицала у производњи хромата. 
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Данас рударство учествује са само 1,2% у укупном БДП-у држава западног Балкана. Ипак, 
полуострво располаже знатним рудним потенцијалима, који још увек нису искоришћени.11  

 

Слика 2. Значајни рудници у земљама западног Балкана 
Извор: www.envsec.org 

У послератном развоју Албаније, највећи напредак у привреди бележило је 
рударство и индустрија нафте. Пре 1990. године, рударски сектор у Албанији је чинио 
значајан удео извозних прихода. Била је трећи највећи произвођач хрома у свету. Након 
економског колапса и друштвених немира, рударска индустрија се преполовила. 
Запостављање рудника, који су већ били у лошем стању, резултирало је тешким 
последицама по животну околину. Рударство је значајно по експлоатацији хрома и бакра, 
асфалта и лигнита (Давидовић Р., 1999). Хром се експлоатише у познатом руднику 
Булкиза и у области Мат, бакар код Љеша, у Рубику, гвожђе и никл у Поградецу, никл-
силикат и угаљ у Корчи и фосфорит у Тепелену12. Албанија располаже знатним резервама 
нафте и земног гаса, а највећа лежишта су у северном делу државе. Испитане резерве се 
процењују на 2,9 милијарди барела нафте и 3.014 трилиона m3 природног гаса. Такође, у 
северном делу земље налазе се веома богата налазишта битумена, од којег се у процесу 
обраде добија асфалтна база. Сматра се да је ово једно од највећих налазишта битумена у 
Европи. Вода река Исхими и Ерземи се користи за хидроелектране. 

Енергетски сектор је у Босни и Херцеговини традиционално веома значајан 
сегмент привреде. Производња енергије се доминантно базира на коришћењу домаћих 
ресурса хидроенергије и угља, док алтернативни извори енергије, као снага ветра, соларна 
радијација, геотермална енергија и енергија биомасе немају улогу у енергетском сектору 
данас. И поред високих капацитета за производњу енергије из водних ресурса и угља, 
Босна и Херцеговина има обавезу прикључења јединственом европском тржишту и 

11 Програм Уједињених нација за животну средину (www.unep.org) 
12 Програм Уједињених нација за животну средину ( www.unep.org) 
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производње „зелене енергије“. Један од основних извора енергије Босне и Херцеговине 
лежи у воденој снази река. Хидропотенцијал је обновљив и зато има предност у значењу, а 
предност Босне и Херцеговине је у томе што јој је богатство хидропотенцијалом једно од 
највећих у Европи. Ипак је већина електричне енергије произведен од угља у 
термоелектранама, иако су оне велики загађивачи ваздуха и околине. Босна и Херцеговина 
припада групи већих произвођача електричне енергије у регији. У структури производње 
електричне енергије термоелектране су учествовале са 70%, док су хидроелектране давале 
око 30% енергије. Најзначајније хидроелектране су на Дрини (Вишеград, Бајина Башта, 
Зворник), Босни, Врбасу, Неретви, Требишњици итд.  

Пре распада СФРЈ, Босна и Херцеговина билаје највећи центар металургије у 
земљи. Укупна производња челика у рударско-металушком комбинату у Зеници тада је 
износила 2 милиона тона годишње. До краја 1999. године тај износ се преполовио.Босна и 
Херцеговина била је такође највећи произвођач боксита и алуминијума. Најзначајнија 
налазишта су Власеница, Јајце, Босанска Крупа и бројна налазишта у северозападном делу 
државе. Мостар је био центар производње алуминијума и авио индустрије. Производња 
других метала укључује релативно мале количине олова и цинка, који се експлоатишу у 
Сребреници, Олову и Варешу. Значајна су налазишта азбеста, барита, гипса, соли и 
грађевинских агрегата (цемента, креде, доломита, каолина и др.).13 У Варешу и Љубији се 
налазе веома значајна лежишта руде гвожђа.  

Кључна рудна богатства у Грчкој су: гвожђе, хром, лигнит, цинк, олово, боксит, 
нафта и магнезит.14 Главни рудни рејони су: Егејска Македонија, Лаурион, Тесалија, 
Евбеја и Егејски архипелаг. Грчка је најзначајнији произвођач боксита у Европској унији. 
Главна лежишта су у централној Грчкој, и то у Парнасос-Гиона геотектонској зони и на 
острву Евбеја. Шеста је у свету по производњи лигнита (друга у Европској унији)15. 
Рударство је у Грчкој 2007. године запошљавало 14.000 радника. У централној Грчкој, у 
Тесалији, експлоатише се хром, бакар, гвожђе, никл и угаљ. На Кикладима су значајна 
налазишта гвоздене руде, боксита, барита и мермера (Давидовић Р., 1999). 

У Македонији је рударство било развијено већ у старом веку. Од руда најважније 
су руде олова и цинка из рудника Саса код Македонске Каменице, Злетово и Тораница, 
код Криве Паланке, затим руда бакра из рудника Бучим код Радовиша. Поред познатих 
оловно-цинканих рудника у Македонији се налази више рудника у подручју Скопске Црне 
горе (хром, арсен, антимон), у околини Кичева, односно код Демир - Хисара (гвожђе, 
манган и угаљ), код Гостивара (гвожђе и лигнит), код Радовишта (гвожђе), у Пелагонији 
код Битоља (велике количине каолина, затим угаљ и каменолом гранита) и Прилепа 
(лискун, бели и разнобојни мермер). Код Дебра се експлоатишу гипс и сумпор. Значајни 

13 Програм Уједињених нација за животну средину ( www.unep.org) 
14Светска банка ( www.worldbank.org) 
15 www.azomining.com 
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су рудници лигнита у околини Битоља, затим рудници, молибдена и мајдани грађевинског 
и украсног камена. Енергетску основу државе чине угаљ и водне снаге: ХЕ Вруток и 
термоцентрале Битољ, Неготин и Осломеј (Давидовић Р., 1999). 

На територији Србије јавља се угаљ различите старости. У источној Србији, у 
сливовима Млаве и Пека, у пожаревачком крају, налазе се налазишта најстаријег угља 
карбонске старости, топлотне вредности око 29.260 КЈ. Најраспрострањенији је угаљ 
терцијарне старости, најмлађе врсте угља, различите калоричне вредности: камени, мрки и 
лигнит. Камени угаљ јавља се у Тимочком , Ибарском, у басену Грделичке клисуре и 
Пчињском басену. Мрки угаљ је утврђен је у следећим басенима и лежиштима: Сењско-
ресавски, Звишки, Крепољински, Манасија код Деспотовца, Боговнски итд. Најзначајнија 
налазишта лигнита су Косовски, Колубарски, Костолачки, Дренички и Метохијски басен. 
Нафте и гаса има у Војводини и у северном Поморављу. Бакра има у околини Косовске 
Митровице, Трепче, Новог Брда, околине Ваљева, на Копаонику итд. Најзначајнија су 
налазишта у Бору, Мајданпеку, Кривељу и Церову. Налазишта олова у Србији су: Авала, 
Велики Мајдан, Крупањ, Леце, Копаоник, Рудник, Трепча, Јањево, Ново Брдо, Кижњица и 
Ајвалија. Антимон спада у ретке метале у свету, а Србија се дуже времена сврставала у 
најзначајније произвођаче антимона. Најзначајнија налазишта су у Подрињу код Крупља, 
Зајаче и Костајника, затим код Бујановца, на подручју Фрушке горе, у околини Ивањице – 
Лиса, и код Такова. Експлоатација се највише обављала у Крупљу и Зајачи. Бизмута има у 
околини Књажевца, а магнезијума на Фрушкој гори, Авали, Руднику, Копаонику и у 
околини Ужица. У Србији злата има у гранитним и златоносним пиритима андезитског 
масива Рудника, Копаоника, ужег Подунавља и Тимочке крајине. Злато у Србији се 
углавном добија при преради руде бакра у Бору и мање препрадом олово-цинкане руде у 
Звечану. У златоносним наносима Пека и Тимока у 1m3 песка налази се просечно 0,159 g 
злата. Најзначајнија лежишта сребра су: басен Трепче и слив Пека. Мање резерве платине 
откривене су у околини Врњачке Бање и Трстеника. Руда гвожђа (магнетит, хематит, 
сидерит и имонит) има на Руднику и Копаонику, где су утврђене моћне наслаге, око 150 
милиона тона руде гвожђа. Налазишта су и у долини Ибра, у околини Мајданпека, Рудне 
главе и Црњајке (Павловић М., 1998). 

Црвени боксит и угаљ су главна сировина у Црној Гори. Берански басен мрког 
угља располаже са око 152 милиона тона угља. Пјеваљски ревир мрко-лигнитног угља 
представљен је са три мања басена: Пљеваљски, Маочки и Матарушки. Активан је само 
Пљеваљски басен са резервама од око 130 милиона тона. Он се налази у близини пруге 
Београд-Бар и има велики значај за железару у Никшићу и алуминијумски комбинат у 
Подгорици. Црвени боксит је руда из које се добија алуминијум. Налазишта ове руде су у 
југозападном делу Црне Горе, на изразито крашком простору, између река Мораче и Пиве 
и планина Његош, Требишњице и Јадранског мора. Ова зона представља наставак 
бокситне зоне која почиње у Истри и пружа се дуж обале, све до Бојане. Рудне резерве су 
процењене на 29,5 милиона тона. Оне припадају групи квалитетних боксита са високим 
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садржајем алуминијум-оксида (до 59%) и малим уделом сицилијума (4%). На бази ових 
залиха подигнут је алуминијумски комбинат у Подгорици. Црна Гора спада у ретка 
подручја Европе која имају залихе белог боксита. Утврђена су лежишта, различита по 
величини и квалитету у околини Никшића, Чева и Грахова. Технолошка испитивања 
указала су на примену белог боксита у индустрији ватросталног материјала (у Краљеву и 
Аранђеловцу), као и неопходног елемента у металургији, керамичкој индустрији, 
индустрији стакла, цемента и хемијској индустрији. Црна Гора располаже налазиштима 
олова, цинка (Брсково и Шупља Стијена) и бакра (Брсково и Жута Прла). Интересантно је 
лежиште бентонита код Бара. Сматра се да залихе бентонита из овог лежишта, заједно са 
лапорцем, могу послужити као сировина за производњу белог цемента. Налазишта 
доломита у Врањинама и Вирпазару располажу резервама од 84 милиона тона. На 
подручју Даниловград – Подгорица, Колашин, манастир Морача, Андријевица има 
налазишта украсног камена (Павловић М., 1998). 

Бугарска производи значајне количине гвожђа, злата, бакра, бизмута, угља, 
рафиниране нафтне. Бугарска има богата налазишта лигнита и мрког угља (околина 
Перника и Бургаса). Од значаја су налазишта бакра у околини Бургаса и Малог Трнова, 
затим крај Чипроваца, Михајловграда и Враце. Најзначајнији рудници олова и цинка су на 
Родопима, у Мадану и Рудозему. Мангана има у Северној Бугарској, крај Толбухина и 
Варне. Камена со се експлоатише крај Разграда. Рудник Челопек је један од највећих 
рудника злата у Бугарској. Налази се западно од Софије. Процењене резерве износе око 
133 милиона тона злата и 340 милиона тона сребра16. Рудник Мирово, у источној 
Бугарској, највећи је рудник соли у Бугарској, са резервама од 4.35 милиона тона.17 
Највећа лежишта нафте и природног гаса су Панонски басен и Црноморско приморје.  

Најзначајнија рудна богатства којима располаже Хрватска су нафта, земни гас и 
боксит. Главна лежишта нафте и гаса су на панонском и перипанонском простору. 
Лежишта руде боксита јављају се у већем делу Хрватске, у толиком броју да је са правом 
назван ''националним минералом Хрватске''. Рудници боксита налазе се у Кордуну и 
околним подручјима, у Лици, Истри, Буковици, Промини и Мосећу, од Сиња до Имотског 
поља, а у новије време занимљиве појаве откривене су и у северним крајевима Хрватске: 
Равној гори, Папуку и Крндији.18 Техничко-грађевни камен, грађевни песак и шљунак су 
минералне сировине са највећом годишњом производњом у Хрватској, са значајним 
трендом пораста експлоатације. Значајнија је и производња сировине за производњу 
цемента, карбонатне сировине за индустријску прераду и цигларске глине. 
Архитектонско-грађевни камен је минерална сировина чији удео у укупној рударској 

16www.wikipedia.org 
17 www.wikipedia.org 
18 www.rudar.rgn.hr 
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делатности расте кроз посљедњих неколико година, иако по експлоатисаној количини није 
толико значајан (Видић Д., Красић Д., 2005). 

Рудна богатства Словеније су скромна и углавном ограничена на експлоатацију 
угља и некада чувеног рудника живе код Идрије (који је због нерентабилности и скромне 
производње често затваран). Словенија има велике залихе мрког угља и лигнита у свом 
источном делу, који припада ободу Панонског басена. Нафта се већ дуже од 50 година 
вади у Прекомурју. У левом сливном подручју реке Саве су налазишта мрког угља 
(Загорје, Трбовње и Храстник). Оловне и цинкове руде има у већим количинама у Похорју 
(Межице, Чрна). Поред ових руда има и знатних налазишта графита (Брежник), барита 
(Плеше) и каолина (Чрн). Бакарна руда вади се у Шкофју. Од неметала, већа је 
производња морске соли код Сечовља. Остале руде Словенији недостају, нарочито руде 
гвожђа и потребе за њима подмирују се из увоза. Хидроенергетски потенцијал је велики 
али је слабо искоришћен - око 30%. Главни хидроенергетски систем изграђен је на Драви 
(седам хидроелектана). Хидроенергетске системе допуњују залихе угља у Засавју и 
Шалешки басен лигнита, код Велења. Резерве нафте у Лендави су скромне и углавном 
исцрпљене. Највеће термоелектране су "Шоштањ", "Трбовље" и "Брестаница". У 
Словенији је 1981. године у тадашњој Југославији, пуштена у погон прва нуклеарна 
електрана "Кршко", која данас снабдева електричном енергијом поред Словеније и 
Хрватску.  

3.5. Индустрија 

Током 20. века индустрије земаља Балканског полуострва бележиле су бројне 
развојне реформе, које су биле последица друштвено-политичких уређења. Већи део 
комунистичке и социјалистичке ере земаља Балканског полуострва био је обележен 
развојем тешке индустрије. Развој ове индустријске гране био је заснован на концепту 
развоја Совијетског типа. Сва индустријска постројења била су у државном власништву и 
развијала се према концепту планског развоја привреде и економије. Такав концепт 
условио је, поред тешке, и развој осталих индустријских грана. Изграђена су нова 
постројења хемијске, петрохемијске и нарочито јака постројења војне индустрије. Такође, 
цео овај период био је обележен применом нових технологија и савремених метода 
производње. Земље Балкана својим индустријским производима постале су конкурентне 
на тржишту. Пропаст Совјетског савеза и Варшавског уговора довео је до распада 
Источног блока, а самим тим и до коренитих друштвених и економских промена у 
земљама Балканског полуострва. 

Након пропасти комунизма и социјализма, привреде свих балканских земаља се 
трансформишу. У периоду после 1990. године индустрије балканских земаља се развијају 
у доста сложеним економским, друштвеним и политичким околностима. Сложени односи 
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се огледају у промени друштвено-политичких система, ратова и многобројних 
спољашњих утицаја. Због таквог стања, развој индустрије се регионално доста разликовао. 

У привредном погледу Грчка је у основи поморско-трговачка држава са слабо 
развијеном индустријом. Између 2005. и 2011. године, Грчка је имала највећи пораст 
индустријске производње у односу на друге земље Европске уније у истом периоду, и тај 
пораст је износио 6%. Према подацима Еуростат-а, индустријски сектор је био погођен 
финансијском кризом од 2009. до 2010. године, што је довело до пада индустријске 
производње од 13.4%. Године 2007. највећи број радника запошљавале су мануфактурна 
индустрија (407.000) и грађевинска индустрија (305.000). Према годишњем учинку 
најзначајнији индустријски сектори у Грчкој су прехрамбена индустрија, дуванска, 
текстилна, хемијска индустрија, обојена металургија и нафтна индустрија.19 Најзначајнија 
рафинерија нафте у Грчкој је Hellenic Petroleum. 

Највећи град Егејске Македоније, Солун, друга је метропола Грчке, врло важна 
лука и трговачки центар, са бројним фабрикама. У Солуну се налазе текстилна, кожна, 
прехрамбена индустија и бродоградња. Ка Солуну, као великој луци, гравитира и знатан 
део земаља бивше Југославије. Западно од Солуна у Птолемаису изграђен је велики 
енергетски чвор и хемијска индустрија Грчке.  

Словенија је земља Балкана са најразвијенијом индустријом. Водене снаге 
Словеније су велике. Драва, Сава и Соча на имају карактер брзих планинских река, па је 
Словенија обилно искористила своје природне могућности за производњу електричне 
енергије. Захваљујући овом енергетском извору Марибор је водећи индустријски град, а 
код Птуја се развила индустрија алуминијума. Највеће хидроелектране су на Драви и 
Сочи, а термоелектране у Велењу и Трбовљу. 

Основ Словеначке индустрије представљају рентабилна предузећа, која су након 
завршеног процеса приватизације, под снажним утицајем страног капитала. Већи 
индустријски погони су у већинском власништву страних мултинационалних компанија, 
што покреће још веће стране инвестиције у Словеначку индустријску производњу. Због 
тога су неке од највећих светских компанија данас присутне у Словенији, као што су: 
индустрија гуме Сава, која је у већинском власништву компаније Goodyear. У Словенији 
је развијен метални комплекс. Три железаре „Стора“, „Равна“ и „Јасенице“ представљају 
носиоце индустријске производње. Над овим железарама држава је још увек задржала 
одређени пакет вредности, иако су оне у већинском власништву шведских (Inex) и 
америчких железара. Ова држава се одликује и развијеном аутомобилском индустријом. 
На ловеначком тржишту присутне су водеће европске фабрике аутомобила, као што је 
Renault, а развијена је и електро индустрија – Горење. Највећи удео у БДП-у чини сектор 
услуга, док је индустрија на другом месту са учешћем од 28.9% (2013). Према вредности 

19 www.cia.gov 
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производње водећа је црна металургија, електронска индустрија, индустрија трактора и 
аутомобила, индустрија електроопреме, дрвна индустрија, хемијска индустрија и 
индустрија машинских алата.20 Највећа индустријска средишта су - Љубљана, Марибор, 
Крањ, Цеље, Јасенице, Копар и Ново Место. Позитивно у овој држави је дисперзија 
индустријских предузећа или мањих погона. Готово да нема већег места у Словенији без 
макар малог индустријског погона. У индустрији Љубљане и њене ближе околине истичу 
се машинoградња, производња целулозе и папира, хемијска, текстилна, кожна, дрвна и 
прехрамбена индустрија. У левом сливном подручју реке Саве су налазишта мрког угља 
(Загорје, Трбовње и Храстник). У овим местима, поред рударства, развила се различита 
инсдустрија: текстилна, цементна, индустрија целулозе, папира, стакла и грађевинског 
материјала (Давидовић Р. 1999). 

У Бугарској је развијена прерада бакарне, оловне и цинкове руде. Бугарска је 2007. 
године постла пуноправна чланица Европске уније. После тешког периода за бугарску 
индустрију од 1991. до 2005. године дошло је до коренитих промена. Стари и оромни 
системи су у процесу приватизације трасформисани и прилагођени захтевима и потребама 
савременог тржишта, што је условило нове могућности за развој индустрије. 
Најзначајнији индустријски сектори су: електро индустрија, производња гаса, 
прехрамбена индустрија, дуванска индустрија, индустрија машинских алата, базних 
метала, хемијска индустрија, нафтна индустрија и индустрија нуклеарних горива.21 Једна 
од важнијих индустријских грана је металургија, која у националном БДП-у учествује са 
11,2%. Почетак модерне индустрије датира из 1948, када су се развиле нове индустрије 
којих није било пре Другог светског рата, као што су металургија, неке гране 
металопрерађивачке и електроиндустрије, а затим хемијска и др. Посебно треба истаћи 
производњу челика (Давидовић Р. 1999). У Бугарској постоји већи број железара, чији 
производи са знатним процентом учествују у извозу ове земље. Највеће железаре су 
Перник и Кремиковтси. Производи металне индустрије чине важан део бугарског узвоза. 
Бугарски метални комплекс годишње производи 2.628.000 t челика. Поред металне 
индустрије, у Бугарској је развијена и прехрамбена индустрија: прерада млека и млечних 
производа. Софија има најјачу индустрију у држави: 74% металургије, око 35% 
металопрерађивачке, 45% дрвне, око 35% металопрерађивачке, 45% дрвне, око 35% 
хемијске и 25% текстилне индустрије Бугарске су у Софији (Давидовић Р. 1999). Русе има 
развијену бродоградњу, индустрију пољопривредних машина, прераду нафте, 
прехрамбену и текстилну индустрију. Габрово има развијену текстилну индустрију 
(Бугарски Манчестер), и најјачу индустрију обуће и коже у Бугарској. Текстилна 
индустрија је развијена и у Сливену и Габрову. У Бургасу се налазе: хемијска индустрија 
на бази нафте, бродоградња и прехрамбена индустрија. Варна је центар прехрамбене 
индустрије, бродоградње, електроиндустрије, индустрије машина и текстила.  

20 www.cia.gov 
21 www.cia.gov 
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Привреда у Србији се налази у фази транзиције. Након дугог периода политичке 

нестабилности, грађанског рата и лошег вођења економије током деведесетих, последице 
на економију се и даље осећају. Индустрија се највећим делом ослања на мануфактурну 
производњу и стране инвестиције. Водећи индустријски сектори су аутомобилска 
индустрија, индустрија базних метала, индустрија намештаја, прехрамбена, машинска 
индустрија, индустрија гума, текстилна и фармацеутска индустрија. Учешће индустрије у 
БДП-у износи 31.8% (2013)22. Процењено је да укупне економске активности у 2013. 
године, мерене бруто домаћим производом и исказане у ценама претходне године, имају 
реални раст од 2,4% у односу на 2012. годину. Посматрано по активностима, највећи раст 
бруто додате вредности имали су: сектор пољопривреда, шумарство и рибарство, сектор 
снабдевања електричном енергијом, гасом и паром и сектор прерађивачке индустрије23. У 
Србији послују светски познате корпорације: текстилна индустрија Beneton у Нишу, 
компанија за производњу гуме TigarTyres у Пироту, која је у власништву француског 
предузећа Мишлен (Michelin), фабрика аутомобила FIAT у Крагујевцу, YURA у Лековцу и 
Нишу, фабрика дувана Philip Morris и фабрика за производњу електромотора Johnson 
Electric у Нишу, фабрика за производњу аутомобилских каблова Leoni, хемијска 
индустрија Henkel у Крушевцу и други. Од значаја су и Железара Смедерево, Нафтна 
индустрија Србије, LukOil, Хемофарм, Србија гас, YugoRosGaz, Simpo и друге. 

За Хрватску је, у погледу развоја индустрије, карактеристична регионална 
разноликост. Можемо издвојити два карактеристична индустријска рејона: Северозападни 
и Јадрански рејон. Северозападни рејон је оријентисан на град Загреб и његову ширу 
гравитациону зону. Овај рејон има велике енергетске потенцијале: водне снаге, угљене 
басене и нафтна лежишта), али му недостају минералне сировине. Међу индустријским 
објектима се истичу железара у Сиску, хемијска и петрохемијска индустрија Ина, електро 
индустрија за производњу беле технике Раде Кончар. Јадрански рејон није континуелан 
јер је индустрија сконцентрисана само око већиј приморских градова – Пула, Ријека, 
Сплит, Шибеник. Овај рејон се карактерише развијеном бродоградњом међу којима су 
највећа у Пули (Угљаник), Ријеци (Змај), Ријеци (3. мај) и Сплиту (Сплит). Учешће 
индустије у БДП-у износи 25.8%, а најзначајнији индустријски сектори су хемијска 
индустрија и индустрија за производњу пластике, индустрија машинских алата, 
индустрија метала, електронска индустрија, индустрија папира и дрвна индустрија.  

После Другог светског рата у Македонији се развило више индустријских грана. 
Поред тога, Македонија је имала значај специфичног аграрног произвођача, са 
производима којих у другим деловима њеног окружења нема, или их у Македонији има 
највише. Индустрија учествује са 27.5% у БДП-у. Главни индустријски сектори су 
прехрамбена, дуванска, текстилна индустрија, разноврсна мануфактурна производња, 

22 www.cia.gov 
23 Привредна комора Србија (http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx) 
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тешка индустрија24. Прехрамбена и дуванска индустрија развиле су се на основу домаћих 
сировина. Прехрамбена индустрија је распоређена по читавој држави, а највише је има у 
Скопљу, Битољу, Прилепу, Куманову и Ћевђелији. Гајење дувана и производња цигарета 
су традиционално важан сектор македонске привреде, због признатог квалитета 
македонског дувана. Он је привукао страни капитал у процесу приватизације и након 
приватизације. Дуванска индустрија је развијена у Прилепу, Скопљу, Куманову, 
Радовишу и Струмици. Постоји и велики број постројења црне и обојене металургије и 
углавном су извозно оријентисани. У Скопљу се налази железара, у Велесу је топионица 
олова и цинка, у Јегуновцима фабрика феросилицијума, у Злетову фабрика акумулатора. 
Метална индустрија и машиноградња смештене су у Скопљу (грађевинске и индустријске 
машине, пумпе, аутобуси), Велесу, Штипу, Куманову и Кочанима. Електротехничка 
индустрија је у Скопљу, Прилепу (електромотори), Битољу (фрижидери) и Охриду.На 
бази домаћих сировина настала је добро развијена хемијска индустрија, пре свега у 
Скопљу (органске хемикалије, пластичне масе, детерџенти), Велесу (вештачка ђубрива), 
Кратову (полиуретан) и Ресену (полиуретанска влакна). У Скопљу и Тетову смештена је 
фармацеутска индустрија, а у Скопљу и рафинерија нафте. Хемијска индустрија чини 10% 
укупне индустријске производње. Текстилна индустрија је, такође, добро развијена и има 
дугу традицију. Посебно је значајна због броја људи које упошљава (24,10% радника), као 
и због свог удела у извозу Републике Македоније. Због велике потражње за готовом 
одећом у Европи и Северној Америци, има велики извозни потенцијал. Добро је развијена 
прерада памука (Штип, Прилеп, Струмица, Гостивар), мање прерада вуне (Тетово, Битољ). 
Одевна индустија је развијена у Тетову, Штипу, Охриду, Битољу, Велесу и Ђевђелији, док 
су фабрике плетених тканина у Битољу, Струги и Куманову. Индустрија коже и обуће 
налази се у Куманову и Скопљу.Од осталих индустијских грана треба споменути још 
индустрију грађевинског материјала. Грађевинска индустрија се ослања на домаће 
сировине. Ова индустријска грана позната је по квалификованој радној снази и 
коришћењу модерне технологије, нарочито код нискоградње и хидро-грађевинарства. 
Индустрија грађевинског материјала развијена је у Скопљу (цемент), Велесу (порцелан, 
керамичке плочице), Гостивару (незапаљиви материјал), Дебру (гипс), Светом Николи 
(изолациони материјал). У Македонији је развијена још и дрвна индустрија и индустрија 
папира (Скопље, Кочани). 

У Босни и Херцеговини, пажња индустрији је посвећена тек после Другог светског 
рата. После екстрактивне индустрије (производња угља и кокса), највећи доходак 
остваривала је метална индустрија, црна металургија, текстилна, дрвна и 
електроиндустрија. Захваљујући зеничкој железари, удео у производњи сировог гвожђа у 
бившој Југославији, износио је 58%, а сировог челика 39%. Главни индустријски центри 
поред Сарајева су Зеница, Тузла, Бањалука и Мостар (Давидовић Р., 1999). Кључни 
сектори у Босни и Херцеговини су производња електричне енергије, производња угља, 

24 www.cia.gov 
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челика, алуминијума, затим текстилна, дрвна. Електрична енергија се генерише како у 
хидроелектранама тако и у термоелектранама. Бањалука је значајан индустријски центар 
са прехрамбеном, металопрерађивачком, индустријом целулозе и електротехничка 
индустрија Микроелектроника (раније Руди Шајавец). Сарајево је прве индустријске 
објекте добило крајем 19. века – дуванску, текстилну индустрију и пивару. Поред њих, у 
Сарајеву постоји металопрерађивачка, прехрамбена, грађевинска индустрија и друге. 
Босанска економија је у фази транзиције, са веома ограниченим тржишним реформама. 
Ослања се на извоз метала, енергије, текстила и намештаја, као и на страну помоћ. Рат на 
територији ове државе оставио је велике последице и на економију. Индустрија учествује 
са 26,4% у БДП-у, што је ниже у односу на друге државе Балканског полуострва25. 

У привредном погледу Албанија је једна од најзаосталијих земаља Европе. Основу 
њене привреде чини земљорања и сточарство. После Другог светског рата 
национализовани су рудници и индустрија и спроведена је аграрна реформа. Спроведена 
је структурална промена албанске привреде. Прерађивачка индустрија у Албанији је 
оријентисана на прераду коже, уља, дувана, шећера и текстила (Давидовић Р., 1999). 
Учешће индустрије у БДП-у Албаније износи свега 12%26. Валона је центар цементне 
индустије и индустрије танина, а у граду се налази и фабрика за конзервирање рибе. 
Елбасан има развијену дрвну индустрију, а Барат текстилну и прехрамбену индустрију. У 
Корчи се налази прехрамбена, кожна и стакларска индустрија. Скадар је значајан центар 
дуванке индустрије (Давидовић Р., 1999). 

3.6. Саобраћај 

Саобраћај је један од најважнијих фактора економског и културног развоја сваке 
земље. Његов значај се увећавао са развојем индустрије. Индустрија и саобраћај су 
узајамно условљени, јер без брзог и квалитетног транспорта људи, материјалних добара и 
информација није могуће остварити значајан привредни развој, али ни без развијене 
индустрије није могуће изградити саобраћајну мрежу. У овом односу, саобраћај има 
предност јер представља један од примарних фактора индустријског развоја, без обзира на 
степен достигнуте развијености. Саобраћајна мрежа гради се под утицајем различитих 
природних и друштвених фактора. Изградња је углавном условљена природним правцима 
који омогућавају лакшу градњу саобраћајница. Поред природних фактора, значајан утицај 
на формирање путне мреже на Балканском полуострву имале су друштвене прилике на 
овим територијама у прошлости (Павловић М., 1998). 

На основу облика у којима се појављује и средствима којима се обавља, саобраћај 
се дели на: друмски, железнички, речни, поморски, ваздушни и поштанско-телеграфско-
телефонски. 

25 www.cia.gov 
26 www.cia.gov 
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У саобраћајно-географском погледу, Балканско полуострво је отворено према 

Панонској и Влашкој низији, а најзначајнији саобраћајно-комуникативни правци су 
Вардарско-моравска удолина (Београд - Солун), која га дели на источни и западни део, и 
Моравско-маричка удолина, која најкраћим путем преко Софијске котилне спаја Панонску 
низију са Турском (Београд - Истанбул). У западном делу полуострва значајне су долине 
Босне и Уне. Из низијског северног дела полуострва постоје добре саобраћајне везе са 
средњом, западном и источном Европом. 

 

Слика 3. Паневропски коридори на територији Балканског полуострва 
Извор: www.wikipedia.org 

На територији Балканског полуострва укрштају се паневропски коридори 4, 5, 7, 8, 
9 и 10 (слика 3). Коридор 4 води преко Немачке, Чешке, Аустрије, Мађарске, затим се у 
Румунији, у Араду рачва и води до Костанце и Софије, одакле један крак води до 
Истанбула, а други до Солуна. Коридор 5 повезује Кијев са Венецијом. У Будимпешти се 
рачва у два крака: крак B води до Ријеке, а крак C до Плоча у Босни и Херцеговини. 
Коридор 7 је река Дунав, чији пловни пут износи 2.415 km. Коридор 8 повезује Драч са 
Варном, пружајући се преко Скопља, Софије, Пловдива и Бургаса. Коридор 9 (3.400 km) 
повезује северну Европу са јужом, пружајући се од Хелсинкија преко Санкт Петербурга, 
Кијева, Букурешта до Александрополиса у Грчкој. 

Најзначајнији путни правац на територији Балканског полуострва иде долином 
Велике Мораве, односно Вардарско-моравском удолином. Овај путни правац представља 
део паневропског коридора 10. Коридор 10, у дужини од 2.300 km повезује Салцбург са 
Солуном, преко Љубљане, Загреба, Београда, Ниша, Скопља и Велеса. Главна чворишта 
овог коридора су Београд и Ниш. Код Ниша, од коридора 10 се одваја део који иде у 
правцу истока, према Бугарској, и део који наставља даље према југу и везује се за ауто-
пут у долини Вардара. Код Београда, од коридора 10 се одваја крак према западу и северу. 
Западни крак се везује за ауто-пут кроз Хравтску, а северни иде у правцу Мађарске. 
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Преко полуострва води међуконтинентална пруга и пут: средња Европа – Београд – 

Ниш – Софија – Истанбул и Београд – Ниш – Скопље – Ђевђелија – Солун – Атина, а 
преко западног Балкана најкраће везе и средње Европе ка Јадранском приморју. Највећи 
значај имају путеви: Љубљана – Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Атина, Јадранска 
магистрала и Букурешт – Русе – Плевен – Софија – Солун. Србија је са Бугарском 
повезана пругом Ниш – Софија, са Грчком, преко Македоније, пругом Београд – Скопље – 
Солун – Атина. Имеђу Грчке и Турске постоји пруга Солун – Истанбул, Грчке и Бугарске 
пруга у долини реке Струме. Србија је са Црногорским приморјем повезана пругом 
Београд – Бар. 

Најзначајније морске луке су: Пиреј, Солун, Патрас и Ираклион у Грчкој (трајектне 
везе изеђу острва и континенталног дела), Бар у Црној Гори, Ријека, Омиш, Сплит, Плоче 
и Задар у Хрватској, Драч у Албанији, Варна и Бургас у Бугарској и Истанбул у Турској. 
На северу, Дунав повезује Црно са Северним морем каналом Рајна – Мајна – Дунав, који 
је дуг 171 km. Главна пристаништа на Дунаву су: Русе, Видин и Свиштов у Бугарској, 
Београд, Кладово и Смедерево у Србији. 

Разноврстан рељеф, сложено поднебље и разграната хидрографска мрежа, 
условљавају развој саобраћаја. Планине Балканског полуострва отежавају развој 
саобраћаја, док простране долине овог полуострва позитивно делују на његов развој. Већа 
и пространија Динарска планинска система у погледу саобраћаја боље је савладана од уже 
Карпатско-балканске системе. Због тога су саобраћајне везе између Јадранског басена и 
централног дела полуострва бројније у односу на саобраћајне везе између крајњих 
источних и централних делова. Преко Динарида прелазе нотрањска, горењска, личка, 
унска и средње-босанска пруга. На њих се у правцу југа и југозапада надовезује барска 
пруга. На крајњем североистоку за ове железничке правце се надовезује и део Алпске 
железнице (бохињска пруга). На тај начин крајњи североисточни делови полуострва су 
добрим железничким комуникацијама повезани са централним и југозападним деловима. 
Односно, ове пруге представљају главну везу средње Европе и Медитерана. За разлику од 
овог дела, мањи Карпатско-балкански планински систем је слабије повезан. Наважнија је 
железничка комуникација на релацији Кучево – Мајдампек – Бор – Зајечар. Овом пругом 
повезују се Моравски и Тимочки басен у Србији, а даље у правцу истока она води преко 
територије Бугарске. Преко ових планинских венаца воде, поред железничких пруга, и 
важне друмске комуникације. Трасе важнијих путева користе планинске превоје. Међу 
њима су најбитнији превој Чакор (1.849 m) на Проклетијама и превој Влашић (1.611 m) на 
Јулијанским Алпима у Словенији. 

Словенија је земља која се простире кроз више регија Европе (Алпи, Балкан, 
Средоземље, Панонска низија), што земљи даје велики саобраћајни значај. У Словенији је 
развијен друмски, железнички, водени и ваздушни саобраћај. Словенија се одликује 
развијеном саобраћајном инфраструктуром. Укупна дужина железничке мреже у 
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Словенији је 1.229 km, од чега је 504 km електрификовано. Поред пруга стандардне 
ширине колосека постоје и пруге уског колосека које се данас мање користе. Такође, 
постоји и мали проценат пруга са два колосека. Државно железничко предузеће су 
Словеначке железнице. Најважнији железнички правци су они правца исток-запад и север-
југ и који чине најлакшу везу Мађарске и Италије, односно Аустрије и Хрватске. Ова два 
правца укрштају се у Љубљани. Главно железничко и друмско чвориште је Љубљана. 
Одатле главне комуникације воде према Крању и Јасеницама, Постојини и Новој Горици, 
Цељу, Марибору и Новом Месту, где се рачвају. Један крак води према Аустрији, други 
према Италији и трећи према Хрватској. Услови за развој воденог саобраћаја су 
ограничени с обзиром да су реке које протичу кроз Словенију мале и нису пловне, а 
морска обала је кратка. Значајна је савремена теретна лука Копар, а и остала приморска 
места имају мање луке, намењене, пре свега у туристичке сврхе. Највећи превоз робе се 
одвија поморским саобраћајем. На језерима је развијен једино туристички превоз мањег 
обима. 

Бугарска је, крајем 20. века и у првој деценији 21. века знатно осавременила и 
додатно изградила саобраћајну инфраструктуру. Нарочито побољшање се бележи у 
периоду од 2007. до 2010. године. Изграђено је, или поправљено више стотина километара 
ауто-путева. На основу тога, Бугарска је данас укључена у мрежу брзих саобраћајница 
Европске уније. Доста је развијен и ваздушни саобраћај. Три главна аеродрома у Софији, 
Варни и Бургасу стално бележе повећање броја путника. Железничка мрежа је 
модернизована и по својим перформансама добија карактеристике брзих железница 
развијених земаља. Максимална брзина кретања возова у Бугарској износи 197 km/h. 
Готово сви већи градски центри су повезани железницом. Значајан сегмент саобраћаја у 
Бугарској чини и речна и морска пловидба. Највећи обим речне пловидбе одвија се 
Дунавом и Марицом. Најзначајније луке на Дунаву су Лом, Видин, Силистера, Никопол. 
Морски саобраћај се одвија на лукама: Бургас, Несебар, Варна, Созопол, Поморие, 
Каварна, Балчик. Највеће луке са међународним значајем су Бургас и Варна.  

Најслабије развијену саобраћајну инфраструктуру на Балканском полуострву има 
Албанија. Према подацима из 2010. године, Албанија располаже са 18.000 km путева, са 
447 km железничких пруга и једним аеродромом у Тирани.  

Хрватска на југу дугом обалом излази на Јадранско море. У залеђу приморја 
простиру се једним делом Динарске планине. На северу се она шири у међуречја Саве и 
Драве, која припадају Панонској низији. Такав положај даје Хрватској више значајних 
особина. Захваљујући уздужним долинама Саве и Драве, она је важан саобраћајни 
посредник између западне и југоисточне Европе. (Давидовић Р. 1999) Територија 
Хрватске је изразито транзитна у саобраћајном погледу, што доказује пролаз трију 
паневропских коридора: коридор 5, 7 и 10. Располаже са 1.415,5 km ауто-путева и 2.722km 
железничке пруге. Најзначајније луке у Хрватској су Ријека, Плоче и Шибеник, док су 
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Задар, Сплит и Дубровник претежно путничке. Пловне реке у Хрватској су Дунав (137,5 
km пловног пута), Сава (447,7 km пловног пута), Драва (198,6 km пловног пута), Купа и 
Уна. Хрватска располаже са седам аеродрома (Загреб, Дубровник, Сплит, Задар, Пула, 
Ријека, Осијек)27. Пре приступања Европској унији, Хрватска је обавила реформу 
железнице, према директивама Европске уније. И поред тога, овај сектор се суочава са 
бројним проблемима и изазовима. Приступ Европској унији је Хрватској омогућио 
јединствену шансу за модернизацију саобраћајница од међународног значаја, пре свега 
кроз приступ Структуралним фондовима уније.28 

Најзначајнији саобраћајни правац у Србији води долином Мораве. Србија се налази 
на раскрсници веома важних саобраћајних коридора 7 и 10. Преко територије Србије се 
пружају најкраће и најрационалније транзитне друмске и железничке везе од западне и 
средње Европе, ка делу земаља јужне европе и земаља Блиског и Далеког истока29. Путна 
мрежа Србије се простире на надморским висинама од 30 m (Неготин), до 1.700 m 
(Голија). Асфалтни коловози државних путева изграђени су у периоду од 1962. до 1985. 
године. Србија располаже са 667,36 km ауто-путева30 и 3 819 km железничких пруга. У 
Србији има пет међународних аеродрома (Београд, Ниш, Краљево, Ужице, Вршац). Речни 
саобраћај је од међународног значаја. Дужина речних путева износи 587 km (2005). Сви 
пловни путеви налазе се у северном делу Србије и првенствено чине везу са средњом 
Европом. Најважнији водени пут у Србији је река Дунав, важан паневропски пловни пут 
(коридор 7). Поред Дунава, целом дужином тока у земљи су пловне и реке Сава и Тиса, 
док је Велика Морава пловна при ушћу (20 km). Најзначајније луке су Бегорад, Смедерево 
и Кладово. Од вештачких токова плован је канал Динав-Тиса-Дунав. 

Црна Гора има изражен планински рељеф, што неповољно утиче на развој 
саобраћаја. Саобраћајни чвор у земљи је Подгорица. Укупна дужина путева у Црној Гориј 
је 5.277 km, али нема ауто-путева. Располаже са 250 km железниче мреже, са две 
железничке линије: Бар – Подгорица – Бијело Поље и Београд – Бар. Црна Гора за разлику 
од Србије, има железничку везу са Албанијом, коју остварује пругом Никшић – 
Подгорица – Божај. За Црну Гору је од великог значаја поморски саобраћај, који има дугу 
традицију у овој земљи. Котор је био старо поморско средиште овог дела Јадрана. Данас је 
лука Бар најзначајнија, док су Котор, Тиват и Зеленика мање луке. Црна Гора располаже 
са два међународна аеродрома (Подгорица и Тиват).  

Македонија је континентална земља. Главни саобраћајни правац води долином 
Вардара, због чега је Македонија саобраћајно и природно оријентисана према Солунском 
заливу, Егејском мору. Укупна дужина путева у Македонији је 2002. године износила 

27 Министарство поморства, промета и инфраструктуре Републике Хрватске (www.mppi.hr) 
28 www.worldbank.org 
29 www.makroekonomija.org 
30 ЈП Путеви Србије (www.putevi-srbije.rs) 
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9.573km, од чега на ауто-путеве отпада 192 km. Македонија располаже са 699 km 
железничке пруге, а најважнија линија је граница са Србијом – Куманово – Скопље – 
Велес – Ђевђелија – граница са Грчком. Поседује два међународна аеродрома (Скопље и 
Охрид).  

Босна и Херцеговина се налази у централном делу Балканског полуострва, а њен 
рељеф је брежуљкаст и планински, што битно утиче на развој саобраћаја. Укупна дужина 
путева у Босни и Херцеговини је 21.846 km, док је дужина ауто-путева незнатна, око 30-40 
km. Босна и Херцеговина располаже са 1.021 km железничке пруге (1995. године)31 
Најважнији железнички правац је Шамац – Сарајево – Плоче, који повезује Панонску 
низију са Јадраном. Добој је највеће железничко раскршће у држави. У Босни је по 
промету на првом месту Сарајевски аеродром, аеродроми се налазе још у Мостару, Тузли 
и Бањалуци (Давидовић Р., 1999). 

Грчка се налази у јужном делу Балканског полуострва. Приближна је Малој Азији 
и релативно Африци, а близу ње се налазе важни мореузи: Босфор и Дарданели. Овим 
мореузима воде важне саобраћајнице. Ови морски путеви су дипринели да се важност 
географског положаја Грчке повећа, не само на Балканском полуострву, Средоземљу, 
Европи, већ и у светским размерама. (Давидовић Р., 1999) Грчка има излаз на Егејско, 
Јонско и Средозмено море, што је условило јак развој поморског саобраћаја. Најзначајније 
луке су Солун, Ираклион, Кавала, Крф, Игуменица, Пиреј и Патрас. Укупна дужина ауто-
путева износи 1.600 km (2010). Најзначајнији су: Ауто-пут 1, познат као „Народни пут“, 
део европског коридора Е75, Пиреј - Атина – Лариса – Солун – Евзони; затим Ауто-пут 2, 
познат као „Пут Игњација“, део европског коридора Е90, Игуменица – Јањина – Гревена – 
Солун – Кавала – Еврос. Ауто-пут 2 је значајан јер повезује целу Северну Грчку од запада 
до истока. Укупна дужина железничких пруга износи 2.571 km. Ваздушни саобраћај је 
добро развијен у Грчкој, која поседује укупно 82 аеродрома (2005. године), од којих је 15 
међународних. Најзначајнији аеродроми су Атински и Солунски.32 У Грчкој нема већих 
река. Све веће реке долазе из суседних држава: Вардар, Струма, Места и Марица.Од 
саобраћајног значаја је Коринтски канал, прокопан 1893. године. Дуг је 6,3 km, широк 25 
m и дубок 8 m (Давидовић Р., 1999). 

  

31 www.wikipedia.org 
32 www.wikipedia.org 
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3.7. Трговина 

Трговина је значајна грана привреде. У производном процесу, она чини везу између 
произвођача и потрошача. Унутрашња трговина повезује произвођаче и потрошаче унутар 
граница једне државе, док спољашња трговина означава односе одређене државе са 
иностранством. Ниједна земља на свету нема све неопходне производе за своју потрошњу, 
па их зато мора увозити. Обим и структура извоза и увоза су значајно мерило развијености 
земље. 

CEFTA (Central European Free Trade Agreement) је трговински споразум између 
Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Србије, УНМИК-а у име Косова и Метохије 
и Црне Горе. Бивше чланице су Пољска, Чешка Република, Словенија, Мађарска и 
Хрватска, које су постале чланице Европске уније. CEFTA је споразум који данас 
дефинише јединствену зону слободне трговине у југоисточној Европи, иако име 
споразума описује споразум држава средње Европе. 

Табела 5. Вредност извоза и увоза за 2012. годину 

Држава Вредност извоза 
(у милијардама USD) 

Вредност увоза 
(у милијардама USD) 

Албанија 2,10 4,98 
Босна и Херцеговина 5,16 10,02 
Бугарска 26,70 31,15 
Грчка 28,31 53,53 
Македонија 4,00 6,51 
Словенија 27,08 28,39 
Србија 11,35 19,01 
Хрватска 13,16 22,16 
ЦрнаГора 0,49 2,40 

Извор: Светска банка (www.worldbank.org) 

Албанија је један од најмањих извозника међу државама Балкана. Вредност извоза 
је 2012. године износио 2,1 милијарду USD. Највећи део свог извоза Албанија остварује у 
Италији (51,1%), следе Шпанија (9,2%), Турска (6,3%) и Грчка (4,4%). Највише извози 
одећу и обућу, асфалт, руде метала, мазут, поврће, воће и дуван. Увоз је такође највише 
везан за Италију (31,9%), затим Грчку (9,5%), Кину (6,4%), Немачку (6%) и Турску (5,7%). 
Албанија највише увози машине и опрему, намирнице, текстил и хемијске производе. Као 
што се види у табели 5, Албанија је 2012. имала негативан спољно-трговински биланс 
(2,88 милијарди USD). 

Босна и Херцеговина највише извози метале, одећу и производе од дрвета. 
Најзначајнији извоз остварује у Немачкој (15,6%), Хрватској (14,2%), Италији (12,1%), 
Србији (9,1%), Аустрији (8.2%) и Словенији (8.1%). Вредност увоза (10,3 милијарде 
долара) је била готово двоструко већа од вредности извоза (5,161 милиарди долара). Босна 
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и Херцеговина највише увози машине и опрему, хемијске производе, горива и намирнице, 
а најзначајнији партнери су Хрватска (12,8%), Немачка (11,4%), Русија (9,9%), Србија 
(9,8%) и Италија (9,7%). 

Бугарска је међу највећим извозницима на Балканском полуострву. Године 2012. 
остварила је извоз у вредности од 26,70 милијарди USD. Највише извози у земље 
Европске уније и земље у региону: Немачка (10,4%), Турска (9,1%), Италија (8,7%), 
Румунија (8,2%) и Грчка (7,3%). Најзначајнији извозни производи су идећа, обућа, гвожђе 
и челик, машинска опрема и горива. Бугарска највише увози из Русије (20,9%), Немачке 
(11,3%), Италије (6,7%), Румуније (6,6%) и Грчке (6.1%). Највише увози машине и опрему, 
метале и руде, хемијске производе, производе од пластике, горива, минерале и сировине. 

Грчка је највећи извозник на Балкану. Године 2012. остварила је извоз у вредности 
од 28,31 милијарду долара, а 2013. године 30,39 милијарди USD. Производи које највише 
извози су храна и пића, производи од нафте, хемијски производи и текстил. Највише 
извози у Турску (11,6%), Италију (9,9%), Немачку (6,5%) и Бугарску (4,9%). Ипак са 
увозом у вредности од 53,53 милијарде долара, Грчка је 2012. године имала негативан 
трговински биланс. Највише увози из Русије (13,8%), Немачке (9,5%), Италије (7,9%), 
Ирака (7,8%) и др. Производи које највише увози су машине, транспортна опрема, горива 
и хемијски производи. 

Македонија је 2012. године остварила извоз у вредности од 4 милијарде долара. 
Највише је извозила Немачку (36,9%), Бугарску (7,6%) и Италију (6,5%). Најзначајнији 
извозни производи Македоније су храна, пића, дуван, текстил, гвожђе, челик и делове за 
аутомобиле. Вредност увоза (6,51 милијарда долара) је надмашила вредност извоза. 
Највише је увежено из Велике Британије (11%), Грчке (10,6%), Немачке (10,5%) и Србије 
(7,9%), а производи које Македонија највише увози су: машине и опрема, аутомобили, 
хемијски производи, горива и храна. 

Већину својих производа Словенија извози у земље Европске уније: Немачка, 
Италија, Аустрија, Хрватска, Француска. Словенија највише извози машинску и 
транспортну опрему, хемијске производе и храну. За потребе тржишта, Словенија највише 
увози из Италије, Немачке, Аустрије, Хрватске и Мађарске. Производи које Словенија 
највише увози су: машинска и транспортна опрема, хемијски производи, горива и храна. 
Вредност увоза (27,08 милијарди USD) је већа од вредности извоза (28,39 милијарди 
USD), па је трговински биланс негативан (1.31 милијарди USD).  

Србија је 2012. године остварила извоз у вредности од 11,35 милијарди USD, а 
следеће године је од извоза остварила 14,61 милијарду USD. Сировине и производи које 
највише извози су: гвожђе, челик, гума, одећа, брашно, воће и поврће, обојени метали, 
електрични апарати, производи од метала, оружје и муниција и аутомобили. Највише је 
извезла у Италију, Немачку, Босну и Херцеговину, Русију, Црну Гору, Румунију и 
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Македонију. За потребе свог тржишта, Србија највише увози аутомобиле, нафту, гас, 
разне машине, гвожђе, челик и пластику. Увоз се везује у највећој мери за Италију, 
Немачку, Русију и Кину.  

Хрватска је 2012. године остварила извоз у вреднсти од 13,16 милијарди USD. Ова 
зема највише извози транспортну опрему, разне машине, текстил, хемијске производе, 
намирнице и горива. Најзначајнији извоз остварује у земљама Европске уније и земљама у 
окружењу: Италија (14%), Босна и Херцеговина (13%), Немачка (11%) и Словенија (10%). 
Вредност увоза премашује извоз, због чега је тржишни биланс негативан. Хрватска 
највише увози из Немачке (13.7%), Италије (12,5%), Словеније (11,5%), Аустрије (9,1%) и 
Мађарске (6,2%) и то: машине, транспортну и електричну опрему, хемијске производе, 
горива и намирнице. 

Црна Гора је 2012. године остварила увоз у вредности од 489,2 милиона USD, 
најнижи међу земљама Балкана. Највише извози у Хрватску (22,7%), Србију (22,7%) и 
Словенију (7,8%), а највише увози из Србије (29,3%), Грчке (8,7%) и Кине (7,1%). 

Из наведеног се може закључити да су за трговину земља Балканског полуострва 
од највећег значаја земље Европске уније и то Немачка и Италија, али и да добар део 
неопходних производа и сировина прибављају односно извозе у суседне земаље и земаље 
у региону. На трговну у великом делу утичу политички односи, што се може видети на 
примерима земаља бивше Југославије.  

Трговина са Европском унијом за све државе Балкана појединачно је значајнија у 
односу на регионалну трговину. Учешће Европске уније у трговини ових земаља је 
високо, посебно у случају Албаније, што потврђује висок ниво увозне зависности од 
Европске уније. Са изузетком неких бивших република СФРЈ, учешће регионалне 
трговине у укупној је свега 5%. Због тога су државе Балкана покренуле још 2001. године 
иницијативу да се створи зона слободне трговине у региону. Седам земаља (Албанија, 
Босна и Херцеговина, Румунија, Хрватска, Македонија, Бугарска, Србија и Црна Гора) је 
потписало Меморандум о разумевању и трговинској либерализацији и олакшицама. 
Приступање Европској унији је заједнички циљ свих држава Балканског полуострва.  

3.8. Туризам 

Туризам је динамична категорија која се континуирано развија у свету. Током 
развоја, туризам је с једне стране нудио нове облике путовања, аранжмане, нове 
дестинације, док је на другој страни стварао потребу за новим облицима организовања, 
новим ресурсима и стратегијама. Присутан је у свим земљама, али по обиму и ефектима се 
различито манифестује. Међународни туризам представља значајан део међународне 
економије, што показују подаци о кретањима у овој области. За сектор туризма се може 
рећи да представља један од фактора раста светске економије и највећу извозну 
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индустрију. Хетерогеност туризма је изражена, јер сам сектор представља сложен систем 
који се састоји од већег броја подсистема. Такође, туризам представља глобалну „силу“ за 
економски и регионални развој и постаје један од водећих сектора у многим земљама. 

 Туристичка порошња, као потрошња туриста у местима која посећују, основа је 
разумевања економских утицаја туризма. Савремена економска теорија у истраживању 
доприноса туризма привредном развоју увек полази од туристичке потрошње, јер као 
„резултат ове потрошње настају одређени економски ефекти на привреду, како земље и 
подручја из којих туристи долазе, тако и оних земаља и места која туристи посећују“. 
Приликом анализе економских утицаја туризма, пре свега, анализирају се ефекти 
туристичке потрошње на привреду земље и подручја која туристи посећују (Бошковић Т., 
2009). 

Према UNWTO33-u, туризам доживљава континуирани раст протеклих шест 
деценија и постаје најбрже растући економски сектор у свету. Од 1950. године (када 
међународна путовања постају приступачнија широј јавности) број долазака је са 25 
милиона повећан на 277 милиона у 1980. години, затима на 438 милиона у 1990. години и 
683 милиона у 2000. години. Током кризне 2009. године број долазака је смањен, док се у 
предстојећем периоду прогнозира пораст у сектору туризма, али споријим темпом 
(Ђурановић М., Радуновић М., 2011). 

Балканско полуострво представља сложен простор у туристичком погледу. Узроци 
те сложености објашњавају се природно-географским, историјским, културним и 
етнографским разлозима. Географски положај Балканског полуострва од великог је 
значаја за развој туризма. Пре свега окруженост топлим морима је допринела јаком 
развоју купалишног туризма. На обалама Јадранског, Средозменог, Јонског, Егејског и 
Црног мора настали су значајни туристички центри, који годишње привлаче велики број 
иностраних и домаћих туриста и тиме знатно утичу на привреду. Добра разуђеност обала 
погодује развоју купалишног туризма на Балканском полуострву, где су температуре воде 
летиод 22-26⁰C, што утиче да купалишна сезона на полуострву траје до шест и више 
месеци. Преко хиљаду купалишних и обалско-климатских туристичких места, али и још 
скоро тилики број могућих локалитета (острва, албанско приморје), говоре убедљиво о 
купалишном туризму као великој развојној могућности Балканског полуострва. Повољна 
клима, топла морска вода уз примену одговарајуће терапије може допринети развоју 
здравствено-рекреативног туризма. Мора која окружују Балканско полуострво пружају у 
том погледу изванредне могућости. Разуђене обале и бројна острва предодређени су за 
развој јахтинг туризма и крстарења.  

Културно-историјски споменици су друга важна мотивска категорија на којој се 
темељи туризам земаља Балканског полуострва. Положај Балкана између Европе и Азије 

33Светска туристичка организација 
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условио је бурну историју на овим просторима, која је оставила бројне трагове, данас 
туристичке атракције. Полуострво обилује културно-историјским знаменитостима од 
којих најстарије датирају из најранијих периода људске цивилизације. Према неким 
научницима, човек се на овим просторима појављује у периоду последње глацијације 
(алпска глацијација). Историјске знаменитости су покретачи културног туризма и 
обогаћују туристичку понуду земаља Балкана. Када је реч о овом виду туризма, Грчка је 
ван конкуренције у односу на остале земље. Познато је да је Грчка колевка европских 
цивилизација, због чега је та земља једна од најзначајнијих дестинација културног трузма, 
а Атина је симбол ове врсте туризма. 

 Балканско полуострво располаже значајним потенцијалима за развој спортско-
рекреативног туризма, пре свега зимско-спортског туризма, на бројним планинама. 
Планине су доминантни облици рељефа на Балканском полуострву. За развој туризма од 
највећег значаја су високе планине и планине у близини великих градова. Високе планине, 
чија висина прелази 2000 m, јављају се у свим балканским земљама. Њихов значај се 
огледа у развијеној зимској туристичкој сезони, захваљујући спотровима на снегу. У том 
погледу Копаоник је највећи и најпотпунији зимско-туристички центар на Балканском 
полуострву. Његов највиши врх је 2.017 m, док су хотели и пратећи туристички садржаји 
смештени на Равном Копаонику, на висини од око 1.700 m. Каопаоник је данас највећи 
ски-центар у Србији, који располаже са преко 7.000 лежаја. Простире се на око 62 km 
стаза и ски-путева уређених за алпско и нордијско скијање. Системом за вештачко 
оснежавање покривено је 97% скијалишта. Све стазе су веома добро повезане системом 
жичара и ски-лифтова, капацитета од преко 34.000 скијаша на сат. Највиша планина на 
Балканском полуострву, Рила у Бугарској (2.925 m), у суседству нешто нижи Пирин (2.914 
m), као и десетак других високих врхова у бугарским Родопима, указују на изванредан 
планински потенцијал полуострва. Ски-центар Боровец на Рили располаже са 58 km ски-
стаза. Основан је још у 19. веку као ловиште намењено Буарским краљевима, и полако се 
развијао у туристички центар за зимске спортиве, изградњом хотела, ресторана и других 
угоститељских објеката. Центар се налази на надморској висини од 1.300 m. Ски-центар 
Банско на Пирину је један од најзначајнијих ски-центара на Балкану. Располаже са 70 km 
ски-стаза, и готово све су покривене системом за вештачко оснежавање, док се систем 
жичара простире на дужини од 27 km. Од значаја за туризам су и планине Парнас (2.457 
m) у Грчкој, Витоша (2.296 m) у Бугарској, Дурмитор (2.522 m) у Црној Гори, Шар-
планина у Македонији, Јахорина и Бјелашница у Босни и Херцеговини, где су одржане 
Зимске олимпијске игре 1984. године. 

Међу остале туристичке мотиве могу се убројати реке, језера, села, градове, 
фолклор, културно-уметничке манифестације, лов и риболов. 

Дунав пружа различите могућности туристичког активирања, при чему постоје 
најмање два мотива за које се могу применити посебни туристички програм. Реч је о 
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Ђердапској клисури са два велика акумулациона језера и две хидроцентрале, и делта ове 
велике реке као веома атрактивна хидрографска појава.  

Нека од већих језера у централном делу Балканског полуострва имају формирана 
посебна хотелска насеља, сопствене културне и остале манифестације. Плитвичка језера у 
Хрватској су, као крашко-речни феномен и национални парк, природна реткост светског 
значаја, и као појава и по естетској вредности. 

Главни градови представљају добру основу за активан туристички програм током 
целе године. Културно-историјске знаменитости, фестивали, конгреси, сајмови, и др. чине 
мотивске вредности које нуде велики градови Балканског полуострва. 

Табела 6. Број међународних туриста изражен у хиљадама 
Држава 2005. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Албанија 748 2.191 2.468 3.156 / 
Бугарска 4.837 6.047 6.328 6.541 6.897 
Грчка 14.765 15.007 16.427 15.518 17.923 
Македонија 197 262 327 351 400 
Хрватска 7.743 9.111 9.927 10.369 10.955 
Словенија 1.555 1.869 2.037 2.156 2.259 
Црна Гора 272 1.088 1.201 1.264 1.324 
Србија 453 683 764 810 922 
БиХ 217 365 392 439 529 

Извор: Светска туристичка организација (www.unwto.org) 

Табела 7. Приход од међународног туризма изражен у милион USD 
Држава 2010. 2011. 2012. 2013. 

Албанија 1.626 1.628 1.471 1.470 
БиХ 594 631 622 689 
Бугарска 3.637 3.967 3.748 4.059 
Хрватска 8.259 9.211 8.812 9.555 
Грчка 12.742 14.623 13.416 15.930 
Македонија 197 240 234 267 
Црна Гора 732 862 884  
Србија 798 992 906 1.053 
Словенија 2.552 2.749 2.685 2.791 

Извор: Светска туристичка организација (www.unwto.org) 

Грчка је једна од најзначајнијих туристичких земаља, не само на Балкану и у 
Европи, већ и у свету. Томе су допринела културно-историјска и природна богатства 
којима ова земља располаже. Раскошне грађевине и уметничка остварења из античког 
доба, мноштво острва и разуђена обала и угодна медитеранска клима су главне мотивске 
вредности на којима се темељи туризам Грчке. Ова држава има повољан географски 
положај, између Европе и Азије, али је са друге стране удаљена од главних европских 
емитивних подручја. Због тога је држава, у сарадњи са привредним сектором, знатна 
средства инвестирала у развој ваздушног саобраћаја, који данас има највећи значај за 
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развој туризма у Грчкој, посебно иностраног. То потврђује податак да преко 70% 
иностраних гостију у Грчку долази авионом. Према подацима СЕТЕ34, 2014. године на 
главним аеродромима у Грчкој забележен је долазак 14.705.022 иностраних туриста. 
Присутан је и тренд повећања учешћа друмског саобраћаја у иностраном туризму (око 
20%). Значај ове гране саобраћаја биће још израженији када се побољша квалитет 
друмских саобраћајница у Србији (завршетак изградње аутопута дуж Коридора 10), 
Румунији и Бугарској, као транзитних подручја за туристе који се из средње и западне 
Европе упућују ка Грчкој и Турској. Иако је Грчка релативно мала земља (131.944 km2), до 
сада остварени туристички резултати су на респектабилном нивоу. 

Од 2000. до 2013. године, Грчка је бележила пораст броја међународних туриста. 
Године 2000. посетлио ју је 12.378.282 инсотраних туриста, а 2013. године 17.923.000 
иностраних туриста. Хрватску је исте године посетило 10.948.366, а Турску чак 34.910.098 
инсотраних туриста. Пошто је најзначајнији вид туризма у овим земљама летњи 
купалишни, највећи број посета у Грчкој и Турској бележи се од јуна до септембра, док је 
у Хрватској туристичка сезона нешто краћа, па се највећи број посета бележи током јула и 
августа. Међународни туризам у Грчкој доминира у односу на домаћи, не само по 
физичким показатељима, него и по социо-економским ефектима. Највећи број посетилаца 
је из европских земаља – чак 90%, од чега највише из земаља Европске уније (Немци и 
Британци). Учешће туризма у националном БДП-у је 18%, а запошљава више од 900.000 
радника. Обиман туристички промет не би могао да се оствари без адекватних смештајних 
капацитета, чијој изградњи су и држава и привредни сектор дали велики допринос. Грчка 
је 2007. године располагала са 682 хиљаде хотелских лежаја, што је за 12% више у односу 
на 2000. годину. 

Јадранско приморје је од највећег значаја за туризам Хрватске, али и транзитни 
положај, који доноси значајне економске ефекте. Мотивација доласка у Хрватску највећем 
броју туриста је одмор на мору. Приморско подручје апсорбује око 75% укупног броја 
туриста и преко 90% свих ноћења која се региструју у Хрватској. Учешће туризма у 
националном БДП-у је доминантно у поређењу са другим услугама и износи 20%. 
Најбројнији су инострани туристи, и то из Немачке, Аустрије и Чешке, а значајно је и 
учешће домаћих туриста, које износи 15-20%. 

Истанбул представља један од најзначајнијих туристичких центара у Европи. 
Поред значаја мотивских туристичких вредности, битан је и транзитни положај 
Истанбула, јер око трећина свих посетилаца Турске долази преко овог града. Истанбул 
апсорбује око 1/4 иностраног туристичког промета Турске. За опслуживање обимног 
туристичког промета изграђења је снажна материјална база коју чини више од 40.000 
лежаја у смештајним објектима различитог типа. Буран историјски развој је оставио 

34Удружење грчких туристичких предузећа 
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бројне трагове материјалног и духовног стваралаштва, који су данас, уз трговачку и 
пословну функцију Истанбула, значајни чиниоци његове туристичке привлачности 
(Ивановић В., Јовичић Д., 2008). 

Бугарска стиче све већу афирмацију на међународном туристичком тржишту као 
привлачна дестинација, са врло приступачним ценама туристичких услуга. Захваљујући 
новијим друштвеним и привредним променама, повећаном инвестирању у саобраћајну 
инфраструктуру и туристичке капацитете, као и квалитетнијем и организованијем 
промотивном наступу на међународном тржишту, константно се повећава број туриста 
који посећују ову земљу. Године 2013. Бугарску је посетило 6.897.000 иностраних 
туриста, а остварени промет од иностраног туризма износио је 4.059 милиона долара. На 
простору Бугарске могу се издвојити следеће туристичке регије: Црноморска регија, 
Долина ружа, брдско-планински простор унутрашње Бугарске и Софија са ближом 
околином. Црноморско приморје је тежиште иностраног и домаћег туризма у Бугарској. 
Обала бугарског Црног мора, дуга 378 km, није много разуђена, али је клима изузетно 
повољна за развој туризма. Посебно су атактивне пешчане плаже. Најзначајнији центри 
купалишног туризма су Несебар, Сунчев берг, Поморје и Созопол. Ова места карактерише 
добра опремљеност туристичким садржајима: хотели, саобраћајнице, аква-паркови, 
угоститељски објекти и др. Што се зимско-спортског туризма тиче, већ је истакнут значај 
бугарских планина, са ски-центрима: Боровец, Банско, Самоков, Пампорово и др.  

У предратном периоду Босна и Херцеговина је имала развијене капацитете 
углавном за транзитни туризам, са изузетком значајног развоја за потребе Зимских 
олимпијских игара (Сарајево, 1984). Историјски споменици из средњовековног и 
Отоманског периода, светишта и медитерански туризам у Неуму су биле најзначајније 
атракције. Међутим Босна и Херцеговина поседује значајне потенцијале за развој 
екотуризма, који укључује: планински туризам, рафтинг, термални, културални, сеоски и 
транзитни туризам. У циљу развоја екотуризма, на подручју Босне и Херцеговине је 
планирано успостављање нових заштићених подручја (слив реке Уне, планине Игман – 
Бјелашница, ендемни центар Прењ, Цврсница, Цабуља и др.). 

Македонија је богата културним, уметничким и историјским споменицима. 
Развијен је летњи и зимски туризам, еко-туризам и културни туризам. Посебно су 
повољни услови за развој туризма на Охридском, Преспанском, Дојранском и Мавровском 
језеру, затим у многобројним лечилиштима на термалним изворима (Катланово, 
Куманово, Кочани, Косоврасти крај Дебра, Штип и Банско крај Струмице). 

Црна Гора, захваљујући јужној позицији на Јадрану, повољној температури морске 
воде, повољном климату, осунчаности обале има дугу летњу туристичку сезону. Поред 
приморја, значајну допуну туристичкој понуди чине Национални парк Ловћен са 
маузолејом Петра II Петровића Његоша, Скадарско језеро, Цетиње (историјска 
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престоница), манастир Острог и планина Дурмитор. Укупан допринос туризма БДП-у 
2007. године износио је 21.6%, кризне 2009. године је опао на 16%, након чега бележи 
пораст до 25.5% у 2014. години.35 Црну Гору је у 2010. години посетило 1.087.794 страних 
туриста, што је за 4,2% више него у претходној години. Са порастом броја долазака 
страних туриста забележен је и раст остварених ноћења. У 2010. години забележено је око 
7 милиона ноћења (Ђурановић М., Радуновић М., 2011). 

Значај туризма у Србији је у порасту. Према подацима WTTC-a36, директно учешће 
туризма у БДП-у, 2011. године, износило је 1,8%, а запошљавао је 32.100 радника. Када се 
сагледа нешто шири утицај туризма на привреду, онда његово учешће у БДП-у износи 
5,4%. Уз примену адекватних политика, предвиђен је пораст учешћа туризма у БДП-у од 
4,8% годишње у наредних десет година. Најзначајне дестинације у Србији су Београд, 
Нови Сад, Копаоник и Врњачка бања. Београд је, 2012. године посетило 1,6 милиона 
иностраних туриста. Копаоник је од јануара до марта 2013. године посетило 39.008 
туриста, а остварено је 191.639 ноћења. Следи Златибор са 25.604 посетилаца и 
остварених 116.000 ноћења у истом периоду. Поред Врњачке бање, значајне су Сокобања, 
Пролом бања, Буковичка, бања Ковиљача и друге.37 

3.9. Образовање 

Образовање је моћан покретач развоја и један од најјачих инструмената за смањење 
сиромаштва и унапређење здравља и родне равноправности и опште стабилности. 
Образовање има значајну функцију у сваком друштву, због чега свака власт жели да 
одреди његову концепцију и садржину.38 Иако је учињен велики напредак током последње 
деценије: много више деце похађа школу и образовање девојчица се значајно побољшало, 
58 милиона деце широм света је и даље ван школе.39 

Формално образовање се одвија у структуираном окружењу чија је основна сврха 
подучавање ученика. У земљама Балканског полуострва образовање је подељено на 
основно, средње и високо образовање. Основно образовање у трајању од осам до девет 
година је обавезно у свим земљама. Средње образовање се стиче у гимназијама, стручним 
и занатским средњим школама и уобичајено траје од три до четири године.  

Ради стварања јединственог европског образовног процеса и простора, а у 
функцији јачања европске конкурентности, 1999. године основан је Болоњски процес. 
Бугарска и Грчка су потписнице декларације од оснивања, Хрватска се придружила 2001. 
године, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија 2003. године, а Црна Гора 

35Светски савет за путовања и туризам (www.wttc.org) 
36 Светски савез за путовања и туризам 
37 www.wttc.org 
38www.wikipedia.org 
39 www.worldbank.org 
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2007. године. У процесу примене Болоњског програма, Хрватска се показала као 
најуспешнија држава у региону, док је Албанија имала најмање успеха (2009)40.  

Године 2012. покренута је Платформа западног Балкана за образовање и науку, 
чији је циљ боље усаглашавање са стандардима Европске уније у области образовања и 
науке. Иако се ради о добровољном приближавању европским и светским стандардима, 
примена нових политика је тешка, пре свега због ограничених ресурса. Платформа 
подстиче регионалну сарадњу и комуникацију, размену добре праксе у региону и 
удруживање ресурса.41 

Према подацима Светске банке, удео писмених у земљама Балканског полуострва 
је од 96,8%, колико је у Албанији, до 99,7% у Словенији. Стопа уписа у основну школу, 
међу децом школског узраста, као и стопа уписа у средње школе и на факултете је 
највиша у Грчкој. 

Табела 8. Образовне структуре у земљама Балканског полуострва 

Држава Удео 
писмених42 

Стопа уписа 
у основну 
школу43 

Стопа 
завршетка 

основне 
школе 

Стопа уписа 
у средњу 
школу44 

Стопа уписа 
високих 
школа45 

Албанија 96,8% / / / 48% 
Босна и Херцеговина 98% / / / 38% 
Бугарска 98% 97% 100% 85% 60% 
Хрватска 99% 88% 94% 93% 59% 
Грчка 97,3% 100% 98% 99% 100% 
Македонија 97,4% 87,5% / / 41% 
Црна Гора 98,5% 92% 75% / 56% 
Србија 98% 93% 99% 90% 50% 
Словенија 99,7% 97% 96% 93% 85% 

Извор: Светска банка (www.worldbank.org) 

Основно образовање у Албанији траје девет година. Већина ученика завршава 
средњу школу у трајању од три године. Школе су углавном финансиране од стране 
државе, али се током последњих година отварају приватне школе. Школска година 
почиње средином септембра до средине октобра, у зависности од академског нивоа, а 
завршава се почетком јуна или јула. Високо образовање се стиче на државним или 
приватним факултетима, при чему се стиче бечелор, односно мастер ниво образовања. У 

40Координација истраживачких политика са земљама Западног Балкана (www.wbc-inco.net) 
41Европска комисија (www. ec.europa.eu) 
42Не постоји сандардизована дефиниција писмености, према извору података, под писменим лицима се подразумевају 
сви старији од 15 година који умеју да читају и пишу. 
43 Стопа уписа у основну школу међу децом школског узраста.  
44 Стопа уписа у средњу школу међу ученицима релеватног узраста. 
45 Стопа уписа високих школа међу популационом групом која обухвата свршене средњошколце и остале који упис 
обављају до 5 година након завршетка средње школе. 
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Тирани се налази медицински, пољопривредни, војни, технички факултет, факултет 
уметности и други. Удео писмених међу популацијом старијом од девет година у 
Албанији износи 96,8% (2001). 

Основно образовање у Босни и Херцеговини је бесплатно за ученике узраста од 6 
до 15 година. Траје девет година, а одвија се у три циклуса у трајању од по три године. 
Образовање у средњим школама је такође бесплатно, а реализује се у бројним општим и 
техничким средњим школама. Траје три до четири године. Високо образовање се заснива 
на принципима Болоњске декларације, при чему се могу стећи звања бечелор, магистар и 
доктор. Поред осам државних универзитета, повећава се број приватних. 

Образовање у Бугарској је у надлежности Министарства образовања и науке. 
Основно образовање је обавезно. Похађање основне и средње школе у државним 
образовним установама је бесплатно. Удео писмених је 2011. године износио 98%. 
Предшколско образовање за децу од 3 до 6 година је изборно, а обавезно је за децу од 7 
година старости, у трајању од једне године, пре уписа у основну школу. Средњу школу 
могу уписати ученици после завршеног 7. односно 8. разреда основне школе. Институције 
у којима се стиче високо образовање су универзитети, факултети и специјалистичке више 
школе. Према подацима из 2005. године, 21% становништва говори руски језик, а 15% 
становништва енглески језик. Последњих година учење западних језика све више расте. У 
2000. и 2001. години 30% ученика у основној школи је учило енглески, а 25% француски 
језик. 

Образовање у Хрватској је дефинисано као уставно право. Основно образовање је 
бесплатно, док су средње и високо образовање једнако доступни свима. Средње 
образовање у Хрватској пружају гимназије, струковне школе, уметничке школе, 
индустријске и сродне школе. Високо образовање се дели на: основне студије, које трају 
три године; магистратуру, укупног трајања од пет година и постдипломске (докторске) 
студије, у трајању од три године. Према подацима хрватског завода за статистику, 2001. 
године међу популацијом старијом од 15 година било је 30.8% са завршеном основном 
школом или нижим степеном образовања, 52,6% са средњом школом и 16.4% са 
факултетском дипломом. Државна издвајања за образовање су 2010. године износила 4,3% 
националног БДП-а. 

Образовање у Грчкој је подељено на три нивоа: основно, средње и високо 
образовање. Основно образовање се састоји од предшколског образовања, које траје једну 
или две године и основне школе у трајању од шест година. Основну школу похађају деца 
узраста од шест до дванаест година. Средње образовање обухвата две фазе: Гимназију 
(обавезна је и траје три године), после чега ђаци похађају академски оријентисану високу 
школу (Lykeion) или стручну обуку. Високо образовање омогућавају универзитети, 
технички и технолошки образовни институти и академије (војна и теолошка). Редовне 
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студије обично трају четири године (пет година трају на техничким факлутетима, неким 
уметничким школама, а шест година трају студије на медицинском факултету), 
постдипломске студије трају од годину дана до две године, а докторске од три до шест 
година. 

Основно образовање, у трајању од осам година, и средње образовање, у трајању од 
три до четири године су у Македонији обавезна. Године 1996. основну школу је похађало 
99,1% деце школског узраста, а средњу школу 95,3%. Напуштање школе је често међу 
девојчицама ромске и албанске националности. 

Образовање у Црној Гори је у надлежности Министарства образовања и науке 
Владе Црне Горе. Образовање почиње предшколским образовањем или основном школом. 
Основа школа траје осам година, а уписују је деца узраста од шест година. Основно 
образовање је обавезно и бесплатно. Средње образовање се одвија у гимназијама, 
стручним и занатским школама. Високо образовање омогућавају више школе (студије 
трају две до три године) и високе школе: факултети и академија уметности (студије трају 
четири до шест година). Постдипломским студијама стичу се звања магистар односно 
доктор науке или уметности. 

Образовање у Србији је у надлежности Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Предшколско образовање подразумева образовање деце узраста од 
шест месеци до поласка у основну школу. Предшколско образовање у трајању од шест 
месеци за децу узраста од пет до шест година је обавезно. Основну школу уписују деца 
узраста од шест, односно седам година. Основна школа траје осам година, а похађање је 
обавезно. Средње образовање се стиче у гиманзијама и стручним школама. Средње школе 
трају од три до четири године. Делатност високог образовања се остварује кроз академске 
и струковне студије. На академским студијама се изводи академски студијски програм, 
који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких 
достигнућа. На струковним студијама се изводи струковни студијски програм, који 
студенте оспособљава за примену знања и вештина потребних за прикључивање у радни 
процес. Студије првог степена су основне академске и основне струковне студије. Студије 
другог степена су: дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне 
студије и специјалистичке академске студије. Студије трећег степена су докторске 
академске студије.46 Факултети у Србији су почели с реформом студија по Болоњи у 
различитом периоду, неки и пре доношења закона 2005. године.47 48Државна издвајања за 
образовање су 2010. године износила 4,9% од националног БДП-а. 

46 Министарство просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) 
47 www.politika.rs 
48 Године 2005. у Скупштини Републике Србије усвојен је нови Закон о високом образовању, који је усаглашен са 
принципима Болоњског процеса 
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Образовање у Словенији регулише Национални образовни институт. Основна 

школа траје девет година, а уписују је деца узраста од 6 година. Школска година почиње 
септембра, а завршава се у другој половини јуна. По завршетку средње школе, ученици 
уписују факултет. У Словенији тренутно постоје три универзитета. Државна издвајања за 
образовање су 2010. године износила 5,7% националног БДП-а. Према подацима 
словеначког завода за статистику, 2014. године у Словенији је било 0,1% становника без 
школе, удео становника са основном школом износио је 8,22%, удео становника са 
средњом школом 18.87%. Удео становника са високим образовањем исте године износио 
је 7,35%.49

49Завод за статистику Републике Словеније (www.pxweb.stat.si) 
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ЗАКЉУЧАК 

Природни фактори као што су: разноврстан рељеф и геолошка грађа, педолошки 
супстрат, повољна клима, водени ресурси и богат биљни и животињски свет, пружају 
широку основу за развој различитих привредних грана у земљама Балканског полуострва. 
Адекватно искоришћавање природних ресурса омогућава становништво кроз образовану 
радну снагу, коришћење и унаређење технологије и науке. Несређени друштвени односи, 
након распада СФРЈ, као и светска економска криза, негативно су утицали на све сфере 
друштвеног живота у земљама Балканског полуострва.  

Балканско полуострво има добре услове за развој саобраћаја, туризма и 
пољопривреде. Томе доприносе његов географски положај, климатски услови, рељеф и 
друштвени фактори.  

Пољопривреда је традиционална привредна грана за становнике Балканског 
полуострва, чији развој треба неговати, уз усвајање савремених технологија и стандарда 
производње. 

 Туризам је најразвијенији у приморским земљама, нарочито у Грчкој и Хрватској. 
Томе су допринели повољан географски положај, климатски услови и традиција бављења 
овом делатношћу. Како туризам постаје све значајнија привредна грана у свету, уз 
адекватну развојну политику, туризам се може унапредити и у осталим земљама. Од 
великог значаја за развој туризма јесте богато историјско наслеђе Балканског полуострва.  

Саобраћајни положај Балканског полуострва је веома повољан, јер се налази на 
раскрсници између Азије, Европе и Африке. Полуострво пресецају значајни саобраћајни 
коридори: друмски, водени и ваздушни. Унапређењем саобраћајнца и саобраћајне 
повезаности, могу се постигнути позитивни ефекти на економију свих балканских земаља. 

Балканско полуострво карактеришу регионалне разлике у погледу привредне 
развијености. Најразвијенију економију на Балканском полуострву имају Грчка и 
Словенија. Томе је значајно допринело то што су међу земљама Балканског полуострва 
прве приступиле Европској унији. Дугорочни циљ свих земаља Балканског полуострва 
јесте чластво у Европској унији, чиме би постале део најсавременијих привредних токова.  
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