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1.Увод 
 
 Природни услови су најважнији фактор привредног развоја једне државе. Њихов 
утицај на сам привредни развој зависи од нивоа развијености привреде  једне државе. 
Природни ресурси играју важну улогу у развоју и представљају опште добро и заједничко 
богатство. Природно окружење представља извор природних ресурса који су потребни за 
развој производње, достављајући привреди потребне сировине и енергију. У условима 
светске енергетске и сировинске кризе долази до пораста значаја природних ресурса за 
динамику производње сваке националне економије. 
 Познавање природних услова има за циљ правилан и рационалан приступ у 
коришћењу природних потенцијала неког простора, без изразитих нарушавања природне 
равнотеже на њему, како би омогућило садашњим као и будућим генерацијама да се 
развијају на истом или вишем нивоу. 
 Хрватска је крајњи део средњервропских држава зато се развијала брже од 
источноевропских земаља, али због своје „рубности“ није никада успела да искористи 
властите капацитете. Развој привреде кроз историју можемо поделити у пет периода: 
период почетне трансформације до 1870-их, мануфактурно – индустријска развојна етапа 
до првог светског рата, међуратни период од 1918 – 1945. године, период социјалистичког 
развоја од 1945 – 1990. године, и период преструктуирања или транзиције од 1991. године 
па све до данас. 
 Хрватска привреда тренутно је обележена снажним процесима индустријализације, 
деаграризације, дерурализације и урбанизације. Један од највећих проблема који се 
догодио након преласка на капиталистички модел је велики број незапослених (2003. 
године -19,2 %), који се постепено смањује. Распад Југославије и ратови од 1991 – 1995. 
године, знатно су уназадиле Хрватску привреду. Рат је проузроковао 22 милијарде долара 
штете. Уништено је и оштећено око 30% привредних објеката. Ратни сукоб на овом 
простору  је негативно утицао на развој привреде и друштва.  

Хрватска као независна држава постоји од распада СФРЈ, од 25.06.1991. године. У 
Организацију УН је примљена  1992. године, чланица је Светске трговинске организације 
и НАТО-а. Пуноправна чланица ЕУ је постала 01.07.2013. године.  
 Хрватска привреда се базира на различитим делатностима. Основу развоја 
привреде Хрватске чине: прерађивачка (металопрерађивачка), хемијска индустрија, развој 
пољопривреде, поморство и туризам. Туризам је јако важан извор прихода.  
 У раду је извршена анализа фактора привредног и туристичког развоја Хрватске. 
Посебна пажња је посвећена природним условима као фактору природног и туристичког 
развоја. Рад се састоји из четири дела. Посебна пажња посвећена је најважнијим 
факторима развоја привреде и туризма, а највећи део посвећен je природним факторимa. У 
оквиру природних фактора издвојени су географски положај Хрватске, минерални 
потенцијали, енергетски потенцијали, пољопривредни и шумски поптенцијали Хрватске. 
Затим су обрађене перспективе развоја туризма, где су укључене и карактеристике развоја 
туризма у свету, у Европској Унији и најважније карактеристике развоја туризма у 
Хрватској.  
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2. Најзначајнији фактори развоја привреде 
 
 Привреда представља у најширем смислу део (подсистем) сваког друштва. Њена 
основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају разноврсне 
потребе друштва.1 Резултати развоја привреде се прате и оцењују коришћењем посебних 
макроекономских категорија (друштвени производ, национални доходак, запосленост, 
инфлација, стабилност валуте и др.)2  
 Развој привреде сваке земље је врло сложен процес и зависи од многих фактора, 
који се могу посматрати у различитим димензијам. Сваки фактор не делује исто на 
различитим нивоима привредног развоја,  већ различито ако се посматра и временска 
димензија, у релацијама кретања и дугог рока.3 Као најзначајнији фактори развоја 
привреде издвајају се природни услови, становништво, капитал и техничко – технолошки 
услови. 

 

2.1 Природни услови  
  
 Под природним условима неког простора подразумева се комплекс утицаја 
различитих елемената природне средине (подлоге, рељефа, климе, воде, типа вегетације) и 
човека, а познавање њиховог рецентног стања представља основу интегралног приступа у 
планирању коришћења површина.  
 Природни ресурси су природна богатства – биљни и животињски свет, вода, 
ваздух, земљиште, нафта, метали, руде, минерали и др. Користећи природне вредности и 
обликујући их према својим потребама, човек је опстајао и развијао се као културно, 
социјално и духовно биће. Развој различитих технологија, олакшао је живот савременом 
човеку али је довео до бржег искоришћавања његове околине, и бржег исцрпљивања 
ресурса. 
 Користе се у врло различите сврхе, као што су производња најразноврснијих 
производа важних за свакодневни живот, затим за добијање електричне енергије, гајење 
усева, вожњу аутомобила и др. Природни ресурси су свуда око нас, а због растућих 
потреба врло се брзо искоришћавају. Многи се исцрпљују брже него што могу бити 
надомештени новим.  
 Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни 
природни ресурси који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су 
биолошки системи Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера, океани и 
др. Другу групу чине ресурси који се користе за развој и напредак људске културе и 
цивилизације, односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу се и 
прерађују у производним процесима, при чему се користе материјали биолошког порекла: 
дрво, метали и неметали, природни енергетски ресурси и др. Који се делови природе 
јављају као природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа развијености 
технике и технологије, од економских могућности и целисходности коришћења, и степена 
истражености и познавања ресурса. 

                                                           
1  З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, „Национална економија“, Ниш, 2008. 
2  Н.Аземовић, В.Стефановић, „ Национална економија“, Ниш, 2011. 
3  З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит. дело. 
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  Уобичајена генерална подела природних ресурса, код нас и у свету, јесте подела на 
исцрпљиве и практично неисцрпљиве, док се исцрпљиви деле на обновљиве и 
необновљиве. 
  Обновљиви ресурси су сви природни ресурси који се троше спорије него што се 
регенеришу. Обновљиви ресурси укључују ваздух, воде и биомасу. Ипак, неки од њих 
могу постати необновљиви, уколико се брже троше од циклуса обнављања (нпр. подземне 
воде). Обновљивим ресурсима припадају и дрво и кожа. Необновљивим ресурсима 
сматрају се природни ресурси који не могу поново настајати, као што су фосилна горива, у 
која спадају угаљ, нафта и природни гас, разне врсте камена, метали, уран и други 
материјали и минерали.4 Према неким проценама, укупне светске резерве нафте биће 
потрошене у наредних 30 до 40 година, руде цинка и бакра за 20 година, а угља и 
природног гаса има нешто више, за наредних 100 година.5 
 Класификација природних ресурса у Европској унији обухвата поделу на 
исцрпљиве и неисцрпљиве, а у оквиру сваке од њих издвајају се обновљиви и 
необновљиви.6 
 Неисцрпљиви обновљиви ресурси су: 
а) дисперговани ресурси: соларни, ветар, таласи и падавине, и 
б) акумулирајући ресурси: ваздух и океани. 
 Неисцрпљиви необновљиви ресурси су ресурси који се могу рециклирати и 
повратити: метали, минерали и земљиште. 
 Исцрпљиви обновљиви ресурси су: 
а) биолошки ресурси: шуме, рибљи фонд и биомаса, и 
б) акумулирајући ресурси: слатководни басени, издани и земљиште.  
 Исцрпљиви необновљиви ресурси су ресурси који се могу рециклирати и 
повратити: метали, минерали и земљиште. 

2.2. Становништво 
 

Становништво је значајан фактор привредног развоја земље и један од основних 
носиоца привредног раста националне економије.  Вишеструки значај који становништво 
има у привредном развоју произилази из тога што се оно појављује у двојаком виду, 
истовремено и као произвођач и као потрошач. 

Произвођач ствара производе и услуге. То је у ствари радно способно 
становништво или просто речено радници. Свака држава ради на томе да постигне пуну 
запосленост или да се број запослених креће око пуне запослености, јер ће се тиме 
повећати производња.7 

У улози потрошача се јавља целокупно становништво једне земље. То је такође 
веома битна улога становништва јер делује на тржиште – уколико су потребе 
становништва веће онда је и тражња становништва већа.  

                                                           
4 Р.Тошовић, „Природни ресурси Србије“, Демократска странка Истраживачко-издавачки центар, Београд, 
2006. 
5 Б. Лакушић, „Природни ресурси Србије“, преузето са интернета 26.09.2015. 
6  Р.Тошовић, цит.дело. 
7 Слободан Ж.Цветановић, „Теорија привредног развоја“ Економски факултет, Ниш, 2005.  
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 Становништво је уско повезано и са производњом, а то значи да држава раст 
становништва треба да усклади са растом производње, чиме би се обезбедио бољи 
животни стандард људи.  

Њихова специфичност и значај, између осталог, огледају се у следећем: 
 људски ресурси, за разлику од осталих ресурса, могу да ставе у функцију све умне, 

физичке  и друге потенцијале којима располажу; 
 људски ресурси, добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског концепта рада, 

обезбеђују синергијски ефекат, који укупне резултате рада чини већим од 
појединачно остварених резултата; 

 резултати рада појединаца, група, тимова и организације у целини, између осталог, 
зависе и од понашања и мотивисаности менаџера; 

 једино човек може обликовати визију, пројектовати стратегију, имати идеје, 
креирати, осмишљавати нове производе и слично: 

 људски ресурси имају способност самообнављања и развоја, тим пре што се 
употребом не обезвређују и не смањују, него потвђују и повећавају; 

 улагање у људске ресурсе је исплативије од улагања у било које друге ресурсе, јер            
без човека и његовог рада нема ни вишка вредности, односно новостворене 
вредности.8 

Хрватска је посебно интересантна за изучавање њеног становништва: кретање броја 
становника, његове структуре, проблем демографског пражњења појединих подручја. Још 
већи изазов представља изучавање радне снаге у Хрватској, посебно са становишта 
проблема структуре радне снаге (образовне, квалификационе, полне), кретање 
незапослености и решавања проблема истог, и сл. Такође је важно изучавање 
становништва и са становишта националне структуре, миграторних кретања, проблема 
пренасељености и ненасељености, и сл. 
 
2.3. Капитал 

 
Капитал је један од најважнијих фактора привредног развоја. Он је производни 

чинилац који је део човека, резултат његове дотадашње привредне активности и укупног 
економског понашања. 

Капитал обухвата све оне ресурсе који с налазе изван природе, а служе производњи 
материјалних добара и услуга: машине, алати, грађевински објекти и сл. Појам капитала 
се различито дефинише у економској теорији. Под капиталом се подразумева вредност 
ствари, добара, новаца и сл. Капитал је уложена вредност помоћу које се остварује 
известан прираст те вредности. Он је богатство у виду новца, добара или имовине која се 
користи ради увећања богатства.9  
Постоје два основна појавна облика капитала: реални и финансијски.10 

а) У реалном облику капитал се јавља у средствима за производњу: машине, 
опрема, постројења, зграде и други објекти, репродукциони материјал, залихе 
полупроизвода и готових производа. 

                                                           
8 Ж.Пржуљ, „Менаџмент људских ресурса“, Институт за развој МСП, Београд, 2002. 
9 З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит.дело. 
10 Драгослав Китановиц, Наташа Голубовић, „Основи политичке економије“, Ниш, 2003. 
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б) У финансијском облику капитал егзистира у различитим финансијским 
инструментима који своме власнику доносе приходе. Ради се о новчаним кредитима, 
обвезницама, акцијама, комерцијалним записима и сл.  
 Полазећи од улагања капитал може бити у облику индустријског, трговачког, 
зајмовног, акцијског и земљишног. Индустријски капитал уложен је у производњу добара 
и услуга. Трговачки капитал има улогу да обави функцију прометног процеса, односно да 
омогући тржишну размену добара и услуга. Зајмовни капитал омогућује пласман 
слободних новчаних средстава уз доношење добити имаоцу капитала. Акцијски капитал 
представља нови облик концентрације и централизације капитала.11 
 
2.4. Техничко – технолошки прогрес 

 
Техника представља вештину, знање, да се нешто уради и средства, оруђа и оружја 

помоћу којих нешто може да се уради – да се произведе са задовољењем индивидуалних 
или друштвених циљева. Техника је у дугом периоду била и синоним за технологију, 
међутим са развојем науке и производних снага ова два појма су се све више 
диференцирала.  

Под технологијом, у савременим условима, подразумева се системска примена 
науке и организационих знања за извршавање одређених задатака у процесу производње и 
свакодневном животу. 12 
 Технолошке промене обухватају : 
  - процес усавршавања постојећих и проналажење квалитетно нових производних 
средстава; 
 - континуирано побољшавање и проналажење квалитетно нових предмета рада; 
 - проналажење нових извора и усавршавање постојећих метода коришћења 
енергије; 
 - континуирани процес побољшања форми и метода организације и управљања      
производњом.13 
 Технолошки прогрес је посебно важан чинилац привредног развоја. Његов значај се 
повећава током времена. Под техничко – технолошким прогресом подразумевамо скуп 
низа појединачних, међусобно зависних и повезаних процеса, који се одвијају паралелно 
или у циљу унапређења производње, организације рада, методологије истраживања и 
олакшања рада човека.14 Унапређење производње подразумева и унапређење квалитета 
производа – техничког и економског квалитета и то: техничког, у смислу побољшања 
његових употребних карактеристика и вредности; и економског, у смислу смањења његове 
цене – трошкова производње и прометне вредноси.15  
  На нижим нивоима развијености, радна снага је обилан фактор који у највећој 
мери утиче на привредни развој. Са одмицањем процеса развоја, резерве радне снаге 
се постепено исцрпљују, а несташица тога фактора се надокнађује већом употребом 
основних производних фактора. У развијеним земљама, привредни развој готово 
искључиво зависи од технологије. 

                                                           
11  Драгослав Китановиц, Наташа Голубовиц, цит. дело. 
12  З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит.дело. 
13  С.Цветановић, цит.дело. 
14  З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит.дело. 
15  С.Цветановић, цит. дело. 
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 Технолошки прогрес повећава квалитет производних чинилаца и подиже 
ефикасност њихове употребе, што повољно утиче на привредни раст, а самим тим и на 
привредни развој. Под утицајем технолошког прогреса долази и до позитивних промена у 
структури привреде. Захваљујући технолошком напретку разгранава се производња 
и појављују се нове динамичне гране, које дају снажне импулсе развоју привреде и 
друштва у целини. 
 
3. Природни услови – фактор раста и развоја привреде Хрватске 
 
 Привредни раст показује извесно текуће повећање материјалне производње у 
једном периоду, а привредни развој показује законите тенденције које се манифестују на 
дужи рок условљено структуром друштвено – економских промена.16 Привредни раст је 
ужи појам од привредног развоја, јер развој обухвата поред раста друштвеног производа, 
структурне промене у привреди и промене у расподели доходка, које доприносе порасту 
животног стандарда већине становништва. Структурне промене у привреди се испољавају 
кроз промене производне структуре кроз подизање степена развоја поделе рада и ширење 
производње од примарних ка секундарним и терцијарним делатностима, уз повећање 
броја запослених. 
 Укупна производња роба и услуга остварена у националној економији мери се 
стопом БДП (бруто домаћи производ, GDP енг.). БДП представља укупно створен домаћи 
доходак. БДП Хрватске је у 2014. био 57.22 милијарди америчких долара. Према подацима 
Светске банке БДП по становнику у Хрватској, 2014. године износио је 13.020$. 17 
 

Графикон  1 - Укупан БДП (у милијардама америчких долара) oд 2006. до 2014.године 
 

 
Извор: www.tradingeconomics.com 

 

                                                           
16 Н.Аземовић, В.Стефановић, цит. дело 
17 www.tradingeconomics.com. 20.09.2015 

http://www.tradingeconomics.com/
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Поред становништва, капитала, техничко – технолошког прогреса, природни извори су 

важан елемент производног процеса. У сагледавању и издвајању природних ресурса 
запажа се класификовање различитих група, врста и појединачних типова ресурса. Овим 
радом биће обухваћени: 

 географски положај, 
 минерални потенцијали, 
 водни и енергетски потенцијали, 
 пољопривредни и шумски потенцијали. 

 
3.1. Географски положај 
 

Хрватска се налази на северној полулопти, на Балканском полуострву, између 
42°24´ и 46°33´ сгш, и 45°29´ и 45°12´ игд. Она је географски средње-европска држава, 
подунавска, медитеранска и балканска земља, смештена на прелазу из средње у 
југоисточну Европу.  

Територија Хрватске заузима проближно 87 700 km2, од чега 56 594 km2 на копну, 
по чему припада доњем делу лествице средње великих држава Европе, тј. налази се на 
124. месту од укупнео 195 држава. На мору заузима 31 158 km2. У њој живи 4 294 889 
становника, по попису из 2011.године. Густина насељености износи 75,8 ст/km2.18 

 
Карта 1: Хрватска 

 

 
Извор: www.agroklub.com 

 
Удаљеност од крајње северне тачке – Штригове, до крајње јужне – Рт Оштро, 

износи 490 km, а од Савудрије – крајње тачке на западу, до Илока – крајње источне тачке, 
је 464 km.  

                                                           
18 Јелена Пејчић, „Регионално географски приказ Хрватске“, дипломски рад, Ниш, 2014. 

http://www.agroklub.com/
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Удаљеност од Савудрије до Рта Оштро је 527 km, па је коефицијент разуђености 
хрватског дела јадранске обале веома висок, и износи 11,1, што сврстава хрватску обалу 
међу најразуђеније на свету. Облик територије државе Хрватске подсећа на потковицу, а 
по многима на клеште, које уоквирују територију БиХ.19 
 На северозападу се граничи са Словенијом – 670 km, на северу са Мађарском – 329 
km, са Србијом на истоку – 241 km, Црном Гором на југу – 25 km, са БиХ дуж реке Саве и 
Динарског планинског масива – 932 km, и Италијом преко јадранског  мора.20 

Мали део територије Хрватске, око града Дубровника, одвојен је од матице делом 
којим БиХ излази на Јадран, где је град Неум. 

Укупна дужина копнених граница Хрватске је 2 197 km; дужина јадранске обале је 
1 778 km (рачунајући острва - 6 176 km). На северном Јадрану додирују се територијалне 
воде Хрватске и Италије. Обала Хрватске заузима већи део обале Јадранског мора.21 

По величини и броју становника Хрватска заузима треће место на Балкану. Њена 
територија је подељена на 20 жупанија и град Загреб, главни град. Са нешто мање од 
милион становника, он је административно, економско и културно средиште Хрватске. 
 
3.2. Природни потенцијал 
 

Територија Хрватске одликује се бурном геолошком прошлошћу. Од најранијег 
прекамбријума до садашњег кенозоика (тј. холоцена), на рељеф Хрватске утицале су 
ендогене и егзогене силе, и најразноврснији геолошки процеси.22 У геолошкој грађи 
учествују све три основне врсте стена: седиментне, чине 95% рељефа Хрватске, магматске 
1% и метаморфне 2 – 4%. Од седиментних стена најзаступљеније су кластичне (пешчари, 
конгломерати, лапорци, брече итд.) и органогене стене (кречњаци и доломити). Од 
метаморфних – шкриљци, гнајс, мрамори, док од магматских највише има гранита и 
андезита.23 

Према распрострањености и старости стена, најстарије стене налазе се у језгрима 
острвских планина Папука, Псуња и Мословачке горе. Из периода мезозоика преовлађују 
карбонатне стене, а највише на Бановини, Кордуну, Горском Котару, Велебиту, Лици и 
Далмацији. У приморској Хрватској доминирају изразито крашки кредни кречњаци, а 
између њих су уски појасеви плодног еоценог флиша (средња Истра, Конавле и Винодол).  
 Планински ланци су настали под утицајем подвлачења двеју великих 
континенталних плоча: северноафричке на југу и евроазијске на северу и истоку.  
 Највећи значај за рељеф овог простора је имала алпска орогенеза, и на тај начин су 
настали Динариди. У планинској Хрватској преовлађују мезозојски кречњаци, па је рељеф 
већином крашки, шумовит, и ретко насељен. Целокупна ова геолошка грађа од велике је 
важности за савремену привреду – рударство, енергетику, индустрију и пољопривреду. 
 
 
 

                                                           
19 Јелена Пејчић, цит. дело. 
20 Јелена Пејчић, цит. дело. 
21 Јелена Пејчић, цит. дело. 
22 Ј. Марковић, Географске области СФРЈ, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1967. 
23 Ј. Марковић, цит. дело 
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3.2.1. Минерални потенцијал 
 

 Ту припадају све органске и неорганске минералне сировине које се налазе у 
чврстом, текућем или гасовитом стању, у првобитном лежишту, у наносима, јаловиштима, 
и природним растопинама.  

Коришћење рудног богатства зависи од степена развитка рударства и способности 
прераде и пласмана коначних производа. Општи назив „рудно богатство“ обухвата осим 
генетских обележја и економску категорију, која зависи од цена истраживања, 
експлоатације, прераде, санације, до тржишних чиниоца понуде и потражње.  

 Минералне сировине се најчешће дефинишу као природне скупови минерала  који 
се могу користити у привредне сврхе, па их је уобичајено груписати према употребним 
својствима на металне, неметалне и енергетске минералне сировине. 

 
3.2.1.1. Налазишта и производња метала 

 Хрватска се не може убројити у земље посебно обдарене богатством минералних 
сировина, па тако није ни земља са посебно развијеним рударством. Традиција рударења 
на њеном тлу је, ипак, врло дуга. Као први рудари на овим просторима јављају се Саси, 
још у XIII веку. Подручја старе рударске делатности у Хрватској су Зринска гора (XV 
век), Самоборско горје (XVI век) и Медведница (XVII век). То су полиметални рудници 
олова, бакра и сребра. 
 Руда гвожђа представља основну сировину за производњу сировог гвожђа и челика 
и основу за развој црне металургије. Највећа налазишта руде гвожђа су у Бешлинцу и 
Тргову. Док у Петровој и Трговској гори,  руде гвожђа имају највећи проценат метала.24 
 Олово је метaл које се добија из руде галенит. Налазишта олова су у Иваншчици, 
Медведници, Подосоји, а у Самоборској гори се налазе лежишта олова, цинка и антимона, 
који спада у врло ретке метале.25 
 Експлоатацијом природног гаса у Подравини из великих дубина (Молве, 
Калиновац, Стари Градац) годишње се производи око 600 kg живе. Утврђене билансне 
резерве живе износе 10 тона.26 Познато је и налазиште код Тршћа.27 
 
3.2.1.2. Налазишта и производња неметала 
 
 Неметали су такође важни за развој индустрије, са применом у индустрији стакла, 
грађевинског материјала, пољопривреду, хемијску индустрију и друге. Неметали 
представљају знатно природно богатство Хрватске, које није довољно искоришћено. То се 
посебно односи на лапорац, кварцни песак, глину, гипс, магнезит, барит, пирит, као и на 
архитектонски грађевински камен и морску со. 
 Лапорац, као основна сировина за производњу портланд цемента, експлоатише се и 
индустријски прерађује у Славонији (Нашице), Истри (Умаг и Коромачно), и у Далмацији 
(околина Сплита).  

                                                           
24 Ј. Марковић, цит. дело 
25 Ј. Марковић, цит. дело 
26 Ж. Матиша, Рударство у господарству Републике Хрватске, Руд. – гео. – нафтни зборник, Загреб, 1996  
27 Ј. Марковић, цит. дело 
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 Боксити су годинама били једина минерална сировина из које се могао 
производити метал у Хрватској. Експлоатација боксита сведена је на количину од свега 
10.000 тона, а утврђене билансне резерве износе 10 милиона тона.28 Најважнија лежишта 
боксита налазе су у црвеној Истри. Од почетка експлоатације 1937. године до 1945. 
године, Истра је дала највеће количине ове руде алуминијума у бившој Југославији – око 
3,5 милиона тона. 
  Боксита има од Умага до Лабина, у појасу дугачком 60 km и широком 6 km. Главни 
копови налазе се око Вишњана и Жмиња. У појединим удубљењима наслаге боксита 
износе по неколико хиљада тона. Експлоатише се и код Ровиња, Лабине и Умага. Укупна 
површина под бокситом у Истри износи око 215 km2. Средиште бокситног рударства у 
Далмацији је Дрниш са околином. Боксит се вади код Ервеника, Обровца и Книна.29 
  Морска со се производи у три солане: Паг, Нин и Стон. Годишња производња је 25 
– 30.000 тона. Солана Паг производи око 25.000 тона годишње и осим природног 
испаравања користи индустријску кристализацију уметним испаравањем. У Нину и Стону 
користи се само традиционална кристализација соли природним испаравањем морске 
воде. Упркос  тешком  економском положају солана, због објективно неповољних 
климатских услова и увоза јефтине соли, треба очекивати наставак производње морске 
соли, али и неопходну модернизацију солана. 
 Најзначајнија лежишта архитектонског грађевног камена су у Истри и на копну 
Далмације. Билансне резерве су сада на висини 3,6 милиона m3, али се јављају бројни нови 
предузетници који су већ добили концесије, па се могу очекивати и нове билансне резерве 
и експлоатација од садашњих 36.000 m3 годишње.30 
 У пределу код Каракашице има великих количина гипса. Најбогатије су наслаге у 
Петровом и Косовом пољу, код Сиња и Врлике. Наслаге гипса у Косовом пољу достижу 
дебљину од 30 м. У Самоборској гори наслаге гипса и анхидрита налазе се у 
горњепермским и пермотријаским седиментима. Изданци су откривени дуж раседа у 
долинама Рударске и Липовечке Градне, те уз раседну зону на северној страни 
Пљешевице.31 
  Истражена су лежишта барита на Горском Котору, која су седиментног порекла, 
као и  лежишта на Петровој Гори и у Лици. Лежишта барита јужног дела Петрове горе су 
магматског порекла и жичног облика. Већим делом су исцрпљена. На подручју Лике код 
Ричица у палеозојским седиментима налази се већи број лежишта барита, од којих је 
највеће лежиште Пилар. 
 Позната су лежишта графита на Псуњу и Папуку, а везана су за палеозојске 
нискометаморфне стене. Лежишта припадају типу метаморфозираних лежишта, насталих 
регионалном метаморфозом глиновито – песковитих стена у којима су се налазиле мање 
појаве угља. Графит погодан је за металну индустрију, али не и за друге сврхе. 
Производња је обустављена 1971. године ради неекономичности. Преостале резерве су 
умерене. Утврђено је да постоји могућност оплемењивања графитних шкриљаца чије су 
резерве велике. 

                                                           
28 Ж. Матиша, цит. дело 
29 Ј. Марковић, цит. дело. 
30 Ј. Марковић, цит. дело 
31 Ј. Марковић, цит. дело 
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 Кварцних сировина (кварцни песак и кварцити) у Хрватској има много, тако да их 
је у Хрватској у 1990. години било 334 хиљада тона.32 
 
3.2.2. Водни и енергетски потенцијали 
 
3.2.2.1. Водни потенцијали 

 
Водни ресурси Хрватске захтевају посебну пажњу с обзиром на животни значај 

воде као материје. Водни потенцијал Хрватске се огледа у површинским водама, 
подземним водама, језерима, као и у мору, и неопходан је за снабдевање насеља, 
индустријске потребе, наводњавање обрадивог земљишта и одвијање укупних привредних 
активности. 

Велики утицај на водни потенцијал неког простора има клима. Клима одређеног 
подручја је условљена географским положајем и рељефом.  

Хрватска се налази у умереном климатском појасу северне Земљине полулопте, па 
су због таквог географског положаја климатске прилике повољне и умерене без великих 
температурних размера (не тако хладне зиме и не тако врела лета), и са правилним 
смењивањем сва четири годишња доба. На климу Хрватске у великој мери утичу: 
Атлански океан, западни ветрови, ваздушне масе са удаљених географских области, 
циклони, антициклони. 

Однос копна и мора, и рељефна обележја, тј. регионални и локални орографски 
модификатори (положај планинских венаца), имају значајну улогу на климу. Алпи и 
Динариди спречавају даљи продор ваздушних струја са југа према унутрашњости (зато 
подножја планина примају највећу количину падавина). 

Од типова климе по Кепену, најзаступљенији је C тип – умерено топла кишна 
клима; Cf тип – умерено топла влажна клима, доминантан је у континенталној Хрватској, 
а на обали и острвима  Cs тип – средоземна или медитеранска. D тип – снежна планинска 
клима, заступљена је на највишим планинским врховима. 33 

Температура и падавине зависе од утицаја маритимности, односно 
континенталности. Температура се повећава од запада према истоку, и од северозапада ка 
североистоку. Падавине се повећавају обрнуто са температуром. Највеће количине 
падавине добијају највиши планински врхови (преко 3.000 mm), најмање унутрашњост 
Хрватске (600 – 1.000 mm обални појас, 1.000 – 1.500 mm Загора, 2.000 mm Лика, Горски 
Котар, континентални део Славоније 700 mm, западни део Панонске Хрватске 1.200 mm).34 

Приморски део Хрватске има карактеристичну средоземну климу, с топлим и 
сувим летима, благим зимама, и највише падавина у октобру и новембру. Пореч има с.м.т 
у јануару 4,5˚C, у јулу 23,2˚C, 869 mm падавина; Сплит у јануару 7,2˚C, у јулу 25,6˚C, 828 
mm падавина, Дубровник у јануару 8,6˚C, у јулу 24,6˚C, 1.301 mm падавина.35 

Планинска Хрватска  има умерену планинску климу с релативно много падавина, у 
Горском котару више од 3.000 mm годишње. 

                                                           
32 Ј. Марковић, цит. дело. 
33 Јелена Пејчић, цит. дело. 
34 Јелена Пејчић, цит. дело. 
35 Јелена Пејчић, цит. дело. 
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 Највише падавина у октобру и новембру, а снежни покривач се задржава 50 – 60 
дана. Завижан на Велебиту (1.594 m н.в) с.м.т. у јануару – 5˚C, у јулу 13˚C, и 1.829 mm; 
Госпић у јануару – 2,2˚C, у јулу 18,5˚C и 1.396 mm. 

Низијска Хрватска има умерену континенталну климу са хладним зимама и топлим 
летима, највише падавина у мају и јуну, као и октобру и новембру. Количина падавина 
смањује се  са запада на исток, а снежни покривач се задржава 25 – 40 дана. Загреб има 
с.м.т у јануару – 1,2˚C, у јулу 20,7 C и 870 mm падавина; Осијек у јануару – 1˚C, у јулу 
22˚C, 705 mm падавина годишње.36  

Водни потенцијал Хрватске се користи за снабдевање становништва и индустрије 
водом, за добијање електричне енергије, за пловидбу, за наводњавање, за рибарство и за 
спорт и рекреацију. 

Водне снаге или хидроенергетски потенцијал спадају у обновљиве изворе енергије. 
У почетку електрификације Републике Хрватске производња електричне енергије је, 
највећим делом, била заснована на хидроенергетском  потенцијалу. Доминација удела 
хидроенергије у покривању потрошње електричне енергије се задржала до почетка 70 – 
тих година прошлог века. Данас тај удео зависи од хидролошких прилика, 25% до 40%, с 
тенденцијом смањења.

37 
Хидроенергетски потенцијал се дели на неколико категорија: теоретски, технички 

искористиви, економски оправдани, еколошки прихватљиви и до сада искоришћен. 
Хидроелектране спадају у скупину извора електрична енергије код којих производња 
зависи од природне појаве, а то је величина дотока који се појављује на профилу 
електране или акумулације која се налази узводно од електране. 

Почетак електроенергетског коришћења водених снага потиче из 1895. године, 
када је пуштена у погон ХЕ Јаруга, снаге 320 kW на реци Крки, дана 28. августа, на датум 
који је одређен као Дан Хрватске електропривреде. Онда следи ХЕ Јаруга 2 из 1904. 
године, снаге 5,25 МW, па ХЕ Манојловац (данас ХЕ Миљацка) 1906. године, снаге 20,8 
МW такође на Крки, ХЕ Озаљ 1908. године, снаге 2,5 МW на Купи, те још неколико 
хидроелектрана у Приморју и Далмацији, да би 1912. године била завршена изградња ХЕ 
Краљевац на Цетини, снаге 25,6 МW и – исте године – и мала ХЕ Кузмица на Орљави крај 
Пожеге, снаге 295 кW, с дизелским агрегатом 155 кW ради омогућења испоруке услед 
недостатка воде у Орљави.38 

Након Другог светског рата изграђено је још шеснаест хидроелектрана, снаге веће 
од 10 МW, које се убрајају у велике хидроелектране, почевши са ХЕ Винодол на водним 
снагама понорница Лике, снаге 84 МW из 1952. године па све до ХЕ Лешће на Добри, 
снаге 41,8 МW која је довршена 2010. године. 

 Тако данас, у саставу ХЕП – а има 18 великих ХЕ, 8 малих ХЕ, снаге до 10 МW, а у 
Хрватској изван састава ХЕП – а још је 7 малих ХЕ. Међу великим хидроелектранама 
преовлађују акумулацијске, има их 11, а проточних електрана је седам. 
 

 
 
 
 

                                                           
36 Јелена Пејчић, цит. дело. 
37 Хрватска водопривреда, Вода и енергија, Загреб, 2014. 
38 Хрватска водопривреда, цит.дело. 



15 
 

Табела 1: Хидроелектране снаге веће од 10 МW у Хрватској 
      

Ред броја У погону  
од година Хидроелектрана Тип Водоток 

Инст.сн
ага 

(МW) 
1 1906 Миљацка проточна Крка 24,0 
2 1912 Краљевац акумулацијска Цетина 46,4 
3 1952 Винодол акумулацијска Понорница Лике 90,0 
4 1959 Гојак проточна Добра и мрежница 55,5 
5 1960 Перуча акумулацијска Цетина 60,0 
6 1961 Закућац акумулацијска Цетина 486,0 
7 1965 Сењ акумулацијска Лика и Гацка 216,0 
8 1965 Дубровник акумулацијска Требишњица 216,0 
9 1968 Ријека проточна Ријечина 36,0 
10 1970 Склопе акумулацијска Лика 22,5 
11 1973 Бушко Блато реверзибилна Цетина 11,7 
12 1973 Орловац акумулацијска Цетина 237,0 
13 1975 Вараждин проточна Драва 92,5 
14 1982 Чаковец проточна Драва 77,4 
15 1984 Велебит реверзибилна Понорница Лике 276,0 
16 1989 Дубрава проточна Драва 77,8 
17 1989 Ђале акумулацијска Цетинаа 40,8 
18 2010 Лешче проточна Добра 41,8 

Укупно(МW)     2107,4 

Извор: Хрватска водопривреда, Вода и енергија, Загреб, 2014. 
 

3.2.2.1.1. Реке 
 

Реке у Хрватској припадају црноморском и јадранском сливу. Око 62% припада 
црноморском, а 38% припада јадранском сливу. Граница између та два слива чини 
вододелница, која иде врховима динарских планина. 
Међу важнијим су: 

Табела 2: Реке у Хрватској 
  
Дунав   188 km 6. Неретва   20 km 
Сава      562 km 7. Уна          120 km 
Драва    508 km 8. Босут       151 km 
Мура     53 km 9. Корана    131 km 
Купа      296 km 10. Бедња    133 km 
 
 Сава настаје од двеју алпских река – Саве Долинке (50,5 km) и Саве Бохињке (39,3 
km), које се спајају у близини словеначког града Радовљице. На самом почетку, код 
саставка, Сава је широка 60, а дубока при средњим водостајима само 0,7 – 0,8 m. Горњи 
ток Саве лежи узводно од Подсуседа код Загреба. Дугачак је (укључујући и Саву 
Долинку) 238,5 km. 39 
  

                                                           
39 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, „Реке Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002. 
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 Долина горњег тока је полигенетска: састоји се од котлина и клисура. У првим се 
падови речног нивоа крећу између 1,5 и 5 m/km тока, док су у клисурама знатно већи – до 
16,7 m/km тока. Бочна ерозија је јака само у Љубљанском пољу и Брежичко – сомборској 
котлини. Зато су већ у другој четвртини XVIII века започети већи хидротехнички радови 
на утврђивању и исправљању корита Саве.  Ширина корита се углавном повећава низ ток 
и износи: код Крања 100, у Литији 130, у Радечу 90, код Подсуседа 130 m.40 
 Доњи ток реке је низводно од Подсуседа и дугачак је 707 km. Пад речног нивоа 
нагло се смањује низ ток реке и износи: између Подсуседа и Галдова 71,4 cm/km тока, 
између Ругвице и Галдова 64,2 cm/km, од Галдова до Славонског Брода 3,8 cm/km и између 
Славонског Брода и Београда 4,2 cm/km. У поређењу са падом горњег тока Саве, пад 
доњег тока је 47 пута мањи, па је у доњем току типична равничарска река. Око доњег тока 
налазе се многе мртваје, као што су нпр. у Будашеву, Цигочу, Пуски, Крапију, 
Бумбековачи, Дреновом Боку као и Обедска бара које су постале пре 1793. године. Неке 
мртваје између ушћа Купе и Уне, у Бистрачу, Црквеном Боку и Вишњици, у то време 
1793. године, биле су део активног савског корита. Ширина доњег тока износи код Загреба 
120 m, на ушћу Врбаса 290 m, код Босанске Раче 330 m, и код Шапца највећа ширина Саве 
650 – 700 m.41 

Слика 1 : река Сава 
 

 
Извор: www.ingkomora.org.rs 

 
 Дубина Саве зависи од ширине и водостаја на њој. При средњим водостајима 
највеће измерене дубине износе: код Ругвице 11 m, Брчког 14 m, Босута и Поповаче 28 m, 
(ово су најдубље позната места). 
  Велики протицаји су у пролећним месецима, а најмањи средином лета. Вода Саве 
је знатно топлија од оне у Дунаву, Драви и Тиси. Њена температура се повишава од запада 
ка истоку, низ ток реке. 
  Средња годишња температура ове реке код Радовљице је 7,5˚C, код загреба 11,5˚C, 
код Славонског Брода 12,6˚C а лети у Славонском Броду температура воде је и до 25˚C. 
Лед на Сави се појављује просечно једном у три године. Пловидба на Сави обавља се већ 
преко 3000 година. 
                                                           
40 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело. 
41 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело. 
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  У доба владавине Римљана Панонијом, на Сави се одвијао веома жив саобраћај. 
Крај њених обала развили су се утврђени градови: Siscia - Сисак, Servitium - Стара 
Градишка, Marsonia - Славонски Брод, Sirmium - Сремска Митровица, Singidunum - 
Београд.  
 Први пароброд са робом и путницима упловио је у Саву и стигао је у Сисак 1838. 
године и звао се „Sophia“. Редовна пловидба на Сави обавља се сада на линији Београд – 
Сисак (583 km), а само повремено до Ругвице (653 km).42 
 Битне притоке са десне стране су:Љубљаница, Купа, Крка, Уна, Врбас, Укрина, 
Босна, Дрина, Колубара. А са леве стране су: Савиња, Крапина, Лоња-Требеж, Орљава, 
Босут.43 

Слика 2: Водна подручја Хрватске 
 

 
Извор: Стратегија управљања водама 

 
Драва је јако значајна река у Хрватској. Извире у јужном Тиролу у Италији, одакле 

наставља да тече према истоку кроз аустријску покрајину Корушку, Словенију, Хрватску, 
затим делом чини хрватско – мађарску границу.  

Код Доњег Михољца Драва скреће у дубину Хрватске, према Осијеку, и напокон 
код Аљмаша, на граници Хрватске са Србијом (Војводина), утиче у Дунав. 

 Драва у свом крајњем делу чини границу између регија Славоније и Барање. 
Укупна дужина Драве је 749 km. Драва је пловна око 90 km, од ушћа у Дунав до места 
Чађавица у Хрватској. Има нивално – плувијални режим, са највећим протицајем у јесен и 
пролеће. 

                                                           
42 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело. 
43 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%99%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%29
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 Богата је водом, па се користи за производњу електричне енергије (7,2 млрд kW/h), 
у неколико хидроелектрана (осам у Словенији, и две у Хрватској). Главна лука је Осијек. 
На свом ушћу у Дунав створила је природни резерват „Копачки рит“, који је станиште 
бројних врста птица.44 

Слика 3: река Драва 
 

 
Извор : википедија 

 
 Драва тече кроз ова већа насеља – Аустрија: Лијенц, Шпитал на Драви, Филах, 
Фелкермаркт. Словенија: Дравоград, Вузеница, Мута, Руше, Марибор, Птуј, Ормож. 
Хрватска: Вараждин, Валпово, Осијек. Мађарска: Барч. 
 Главне притоке Драве су: 

 леве притоке: Гајл (Аустрија), Мислиња (Словенија), Дравиња (Словенија) и Бедња 
(Хрватска); 

 десне притоке: Гурк (Аустрија) и Мура (поред Леграда) (Хрватска).45 
 Најважније реке Јадранског слива су: Неретва 20 km, Цетина 100 km, Крка 73 km и 
Зрмања  69 km. Реке Јадранског слива су краће, велики део воде добијају из крашких 
извора, а имају највећи протицај у новембру и децембру, а секундарни врх у марту и 
априлу. 

Значајно је проучавати реке једне државе у моменту када се изучавају природни 
услови за развој привреде, јер реке утичу на неколико начина: кроз количину и доступност 
пијаће воде која је од круцијалног значаја за егзистенцију, доступност воде као извора за 
наводњавање пољопривредних површина у искористивост воде за производњу електричне 
енергије односно градњу хидроелектрана. Текуће воде у Хрватској имају довољан проток 
воде на великим рекама, потребан за покретање водених турбина. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 www.sr.wikipedia.org. 8.10.2015. 
45 www.sr.wikipedia.org. 8.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%28%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.sr.wikipedia.org/
http://www.sr.wikipedia.org/
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Табела 3: Искористиве и искоришћене водне снаге у Хрватској 

 
Извор: Хрватска водопривреда, Вода и енергија, Загреб, 2014 

 
3.2.2.1.2. Језера 

 
Језера као интересантан хидрографски објекат давно су привукла пажњу 

истраживача различитих струка. Многа су детаљно проучена и валоризована, док још увек 
постоје језера о којима се мало зна. То су углавном језера у тешко приступачним 
високопланинским областима, али и вештачка језера која су недавно настала 
преграђивањем река. 

Хрватска има више вештачких језера него природних. Од природних, највећа су 
Вранско у Далмацији (30 km2), Проклањско на Крки (11,2  km2 ), и Врана језеро (5,8 km2) у 
Вранском крашком пољу на Цресу.46 На Корани је међу бигреним баријерама настало 16 
Плитвичких језера (највеће Козјак). 

Познате су крашке појаве Модро и Црвено језеро код Имотског. Од природних, ту 
су још : Висовачко, Велико и Мало језеро на Мљету, Баћинска језера код Плоча, итд. 

Од вештачких језера далеко је највеће Перучко (13 km2), на Цетини. У Горском 
Котару су Омладинско и Бајерско; Крушћичко у Лици, Дубровско на Драви.47 

У континенталном делу, бројни су вештачки рибњаци  и акумулације, на којима је 
развијено слатководно рибарство. Остали познати рибњаци су: Јасиње код Брода 20 km2, 
Сишчањ код Чазме 18 km2, Кончаница Грубишног поља.48 

 Плитвичка језера налазе се између Мале Капеле (1279 m) на западу и северозападу, 
Личке Пљешивице (1646 m) на југоистоку, Личког средогорја с пољима у кршу на југу и 
Кордунске кршке заравни на североистоку. 

                                                           
46 Јелена Пејчић, цит. дело. 
47 Јелена Пејчић, цит. дело. 
48 Јелена Пејчић, цит. дело. 

Водоток Тех.искористиво Искоришћено 
(TWh/год) Изграђено 

Драва 2,60 1,23 47,3 
Сава 1,00 0,00 0 
Купа 2,00 0,24 11,9 
Уна 0,10 0,00 0 

Ријечина 0,18 0,12 66,6 
Мирна 0,04 0,00 0 
Раша 0,02 0,00 0 

Лика и Гацка 1,40 1,00 71,4 
Личанка-Локварка 0,15 0,13 86,8 

Крка 0,66 0,16 24,2 
Зрмања 0,10 0,00 0 
Цетина 3,70 2,75 74,3 

Требишњица 0,50 0,50 100 
Укупно 12,45 6,13 49,2 
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 Низ од 16 језера који се генерално пружа од југа према северу интегрални су дeo 
долине реке Коране. Језера се деле на Горња и Доња језера. Горња језера су: Прошћанско 
језеро, Цигиновац, Округљак, Батиновац, Велико језеро, Мало језеро, Вир, Галовац, 
Милино језеро, Градинско језеро, Велики Бургет и Козјак. Доња језера су: Милановац, 
Гавановац, Калуђеровац и Новаковића Брод. Најјужније Прошћанско језеро уједно је и 
највише (636 m) и најсјеверније језеро, Новаковића брод најниже (503 m) у низу 
Плитвичких језера.  

Највиша тачка читавог простора Националног парка је Селишки врх (1279 m), а 
најнижа је у кањону Коране на 367 m. Плитвичка језера су јединствени феномен 
хидрографије. Вода у језерима углавном долази из Црне реке, Бијеле реке и 
потока Љесковац који се уливају у Прошћанско језеро. Прошћанско језеро је на 
надморској висини од 636 m. Карактеристичне боје језера, од смарагдне зелене до 
тиркизне, чине лепоту и атрактивност језера потпуним.49 

Занимљиво је да су Плитвичка језера светски позната по бројним слаповима и 
водопадима који су, сви осим једног, настали преливањем воде из језера у језеро преко 
седрених баријера. Међутим, један водопад и то онај наjвећи тзв. Велики слап није настао 
преливањем преко седрене баријере веће је то тзв. ерозијски водопад. Настао је уназадним 
усецањем потока Плитвице у  подлогу.  

 
Слика 4: Седрене баријере на Доњим језерима 

 

 
Извор: www.hr.wikipedia.org. 

 
Због снажног усецања тока Коране поток Плитвице се није могао тако брзо усецати 

те је заостао на већој висини с које се обрушава према Корани високим водопадом. Од 
Саставака почиње ток реке Коране која тече даље кањоном кроз кршку зараван према 
северу. Пре Карловца прима леву притоку Мрежницу те се, након 134 km тока, улива у 
реку Купу као њена десна притока. 

Лепоту и значај овог простора препознали су многи  природњаци, путници и др. 
Већ се у XIX веку јављају иницијативе за њиховом заштитом. Прва законска заштита 
Плитвичких језера датира из 1928. године.  
                                                           
49 www.hr.wikipedia.org. 7.10.2015. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://www.hr.wikipedia.org/
http://www.hr.wikipedia.org/
http://www.geografija.hr/storage/geografija/upload/clanci/images/1473/t-646603125.jpg
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Према Финансијском закону за 1928/1929. године заштићена су Плитвичка језера и 
Штировача на Велебиту. Ова заштита била је нажалост кратког века јер се таква одлука 
морала обнављати сваке године што више није чињено. Националним парком Плитвичка 
језера су проглашена 8. априла 1949. године и то на површини од 192 km2 . Од 1979. 
године НП Плитвичка језера се налазе на Листи светске културне и природне баштине 
УНЕСКО-а. Тиме је потврђена јединственост и светско значење овог феномена.  

Године 1997. подручје Националног парка је проширено те се сада простире на 
површини од 295 km2. Због своје значајности Плитвичка језера су била предмет 
истраживања бројних истраживача. 

Постоји легенда да се овај крај на неким картама још увек назива Вражји врт, због 
свог положаја и историје. Према легенди Плитвичка су језера настала након велике суше. 
Људи, животиње и биљке, чезнули су за капљицом воде. Народ се молио и молио. Тада се 
у долини појави Црна Краљица са својом величанственом пратњом; она се смиловала 
народу и уз јак ветар и грмљавину на земљу је коначно пала киша. Киша је падала тако 
дуго док ниво воде није нарастао довољно да оформи језера. 

 У пролеће 1991. године, током распадања СФРЈ, у парку се одиграо „Плитвички 
Крвави Ускрс“ - први оружани конфликт у којем је било погинулих. У близини парка се 
налази подручје површине 26 km², за које се сумња да у њему има мина.50 

Вранско језеро је највеће природно језеро у Хрватској. Ради се о криптодепресији у 
кршу која је испуњена благо заслањеном водом. Површина језера је 2 метра надморске 
висине изнад површине мора, док је дно 4 метра испод нивоа мора. Од укупне површине 
парка од 57 km2 (3002 хектара), само језеро заузима око 30,16 km2. Пружа се у смеру 
северозапад-југоисток и дужине је око 13,6 km и ширине између 1,4 до 3,4 km. Северни дeо 
језера је нешто дубљи од јужног, а дубина варира између 2 и 5 m. Налази се крај 
Пакоштана, уз обалу Јадранског мора од којег је одељено вапненачким гребеном ширине 
800 до 2500 m. Због близине мора и дна које је ниже од површине мора слана морска вода 
продире у језеро подземно кроз гребен и кроз канал Просика те га чини бочатим. Језеро 
има променљив водостај  који варира од један до два метра. Највиши водостај је у 
пролеће, а најнижи током великих летњих суша.  

На северозападном делу развијен је пространи тршћак (земљиште обрасло трском) 
који је уз тршћаке делте Неретве највећи на јадранском обалном подручју Хрватске. Због 
плиткоће вода у језеру је подложна наглим променама температуре. Оне се крећу од   
2,9˚C средином фебруара до 25,2˚C током јула. Зими повремено долази до замрзавања 
површине језера. Вода у језеру је саланитета од 0,16 до 0,86‰.  
 За време суша и ниских водостаја током лета, вода у језеру је нешто сланија од 
остатка године. Истраживања су показала да је квалитета и чистоћа воде деградирана у 
посљедњих неколико година.51 
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Слика 5: Вранско језеро 
 
 

 
Извор: www.find-croatia.com 

 
Вранско језеро је најнижа тачка Равнокотарске плоче и прикупља готово половину 

површинских вода Равних котара. Највећи принос слатке воде у Вранско језеро има 
повремени водоток Котарка који прикупља воде главних канала (Бореловице, Ламешца, 
Врбице и Јабланца). Притока језера је и Латерални канал који прикупља  изворске воде са 
североистока. 

Ово језеро је један од 11 паркова природе у Републици Хрватској и обухвата 
Вранско језеро са околином. Проглашен је 1999. године на површини од 57 km2. 
Административно се налази у Задарској и Шибенско-книнској жупанији као део града 
Бенковца и оппштина Пакоштане, Станковци, Пировац и Тисно.52 

 
3.2.2.1.3. Термоминерални извори 

 
Осим по прелепом Јадранском мору, Хрватска је позната и по бањама. Хрватска 

поседује своје термалне центре у којима се нуде програми за релаксацију, рехабилитацију, 
лепоту, антистрес програми и сл. Сви програми су базирани на употреби минералне, 
односно термалне воде која својим састојцима погодује људском физичком и психичком 
здрављу. 

Подручје северозападне Хрватске било је током свог геолошког развоја захваћено 
бројним тектонским покретима. За постанак термалних и минералних врела важнији су 
били млађи тектонски покрети који су деловали током неогена и квартара. Они су 
почетком плиоцена најјаче борали и раседали управо најмлађе наслаге. Тако су настале 
релативно уске и дугачке антиклинале које се протежу дуж северозападне Хрватске. 
Између њих се налазе синклинале дубине 1.000 до 2.400 m, чија је дубина важна за 
геотермално загрeвање воде која се у њој налази.  

                                                           
52 www.hr.wikipedia.org  2.10.2015. 
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Нова истраживања показала су да су за појаву термалних и минералних извора 
важни попречни раседи који пресецају антиклиналне структуре. То су млади раседи који 
се пружају у правцу СЗ – ЈИ и највероватније су везани уз постанак Дравске и Савске 
потолине. На сутоку ових раседа и бораних структура, осим хоризонталног кретања, 
дошло је и до јачег дробљења стена, што је омогућило избијање термалне воде на 
површину.53 

Већина бања у Хрватској се налази на северу земље, у Загорју и подручју Паноније. 
У хрватском загорју познати термални центри су у Вараждинским, Стубичким, 
Крапинским и Тухељским термама, док су у Славонији најпознатије Дарувар, Липик, 
Топуско, Валпово-Бизовачке бање. Од терми у приморском делу Хрватске, најпознатије су 
Истарске терме. Остали центри у приобалном делу Хрватске имају лековити карактер. 
Најпознатији су у Умагу, Опатији, Цриквеници и Хвару.54 

Истарске топлице смештене су у Републици Хрватској, у северозападном делу 
полуострва Истре. Удаљене су 35 km од Пореча, 10 km од Бузета, само 40 km од границе с 
Италијом и 10 km од границе са Словенијом. Налазе се у нетакнутој природи изван 
градских насеља. Зеленило, мир и тишина стварају посебан мир за потпуни одмор. 

Изнад самих Топлица уздиже се 85 метара висока надалеко позната стена Горостас, 
испод које се налази извор лековите воде Св. Стјепан. Познат је по високо сумпорној 
оптимално радиоактивној и топлој води пуној минерала (13 врста) за коју је научно и у 
пракси доказано да поспешује лечење хроничних реуматских болести, дерматолошких 
болести, болести горњих дисајних путева, гинеколошких болести и пост оперативну 
рехабилитацију.55 
 Таква природна лековитост воде издваја Истарске топлице од осталих европских 
термалних извора и сврстава их у на треће место у Европи по квалитету воде и 
лековитости. Извор се користио још у античко доба. У његовој близини пронађени су 
натписи у камену, стари римски новац и накит. 
 Први писани документи потичу из 1650. године, када бискуп Томасини описује: „У 
мотовунским шумама извире топла вода са сумпором, чији се поток улијева у ријеку 
Мирну. Сељаци се перу у тој води и тиме лијече реуматизам и разне болести коже.”56 
 Прва анализа воде направљена је већ 1858. године, а резултати испитивања једнаки 
су данашњима. У то су време Топлице биле познате под именом «Терме Санто Стефано» 
те су у стручним и знанственим круговима препоручане као једна од бољих вода у Аустро 
– Угарској Монархији. Након Другог светског рата, Истарске топлице раде као одсек за 
физикалну терапију и медицинску рехабилитацију Медицинског центра у Пули, а 1970. 
године улазе у састав туристичког предузећа Ривијера из Пореча. Гради се савремени 
објект од 200 лежајева, повећава терапијска понуда те појачано долазе нови гости из 
Швајцарске и Италије.57 
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Табела 4: Најпознатије бање у Хрватској 
 

 
Извор: www.travelboutique.rs  

 
 Данас су Истарске топлице у приватном власништву, с гостима из целе Европе који 
долазе на терапије и одмор, желећи максимално искористити благодати лековите воде.58 

Термалне бање у Хрватској нуде широки спектар услуга у којима ће сваки гост 
пронаћи оне које му највише одговарају. Ове воде користиле су се на подручју Хрватске 
још у римско доба о чему сведоче археолошки остаци терми на подручјима уз изворе 
геотермалних вода. 

 Степен коришћења геотермалних вода био је променљив, како ради проналаска 
нових капацитета тако и због промена корисника односно власника тог ресурса.  
                                                           
58 www.croatia.hr 2.10.2015. 

Топлице и лечилиште Најближе 
место Регија Напомена 

Бизовачке топлице 

Бизовац и 
Валпово Славонија најврућа слатина Европе 

Даруварске топлице Дарувар Билогора коришћена за време Римљана и 
Турака 

Истарске топлице 

Бузет и 
Мотовун Истра кориштена за време Римљана 

Терме Језерчица  Доња Стубица Загорје близу Парка природе Медведнице 

Крапинске Топлице 

Крапина, 
Забок, Марија 

бистрица 
Загорје вода особито 

богата калцијумом и магнезијумом 

Нафталан  Иванић Град крај 
Загреба јединствен у Европи 

Стубичке Топлице 

Стубица и 
Марија 

Бистрица 
Загорје температура воде на извору 

 43-69 ˚C 

Топлице Свети 
Мартин (Вучковец) 

Свети Мартин 
на Мури Међумурје 

температура воде на извору 33-
34˚C, популарно wеллнес 

одредиште Хрватске 

Топлице Топуско Топуско Бановина коришћена за врема Римљана, 
температура воде на извору 80 ˚C 

Тухељске Топлице 

Крапина, 
Забок, Марија 

Бистрица 
Загорје популарно wеллнес одредиште 

Хрватске 

Вараждинске Топлице Вараждин Загорје најстарије топлице у Хрватској 
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На појединим локацијама геотермална вода се добија из плитких бушотина и 
каптажа, док су стари извори запуштени или остали без воде. Извори геотермалне воде 
разликују се међусобно по температури воде и начину коришћења. Понекад се на малој 
међусобној удаљености налази више извора. 

Геотермалне воде се с обзиром на температуру класификују у 4 категорије: 
– субтермалне воде (13-20˚C), 
– хипотермалне воде (20-34˚C), 
– хомеотермалне воде (34-38˚C), 
– хипертермалне воде (више од 38˚C).59 
 Због различитих геолошких и геотермалних значаjности, простор Хрватске може се 
поделити на два дела – на простор Панонске и простор Динарске Хрватске. Граница 
између та два простора је јужни руб Савске потолине. Извори геотермалне воде у 
Панонском делу Хрватске знатно су бројнији од оних у Динарском делу. 
            Према неким проценама укупан геотермални потенцијал из до сада избушених, 
погодних, дубоких бушотина износи 812 МW, но укупни је потенцијал сигурно већи. 
Такође, с обзиром на непотпуну геотермалну истраженост простора Хрватске, могу се 
очекивати проналасци и нових капацитета. Према задњим истраживањима о коришћењу 
геотермалних вода у Хрватској утврђено је следеће стање: од 32 извора геотермалне воде 
на територију Хрватске 10 је извора субтермалне, 8 хипотермалне, 7 хомеотермалне и 7 
хипертермалне воде. 
 Геотермална вода из извора највише се користи за рекреацију – на 13 локација, на 8 
локација користи се у терапеутске сврхе, за загревање воде на 5, а загревање просторија на 
6 локација. На 3 локације вода се утискује директно у систем цевовода и користи као 
санитарна вода. За узгој риба вода се користи на две, а на једној локацији се њоме пуне 
боце те се продаје као минерална вода. Геотермална вода са 14 локација се не користи. 
Од 58 бушотина које су у панонском простору Хрватске 11 је са хипотермалном водом, 3 
хомеотермалном, а 44 хипертермалном водом.60 
 Геотермалне воде би се у Хрватској могле користити на многе начине и у 
различитим делатностима. На пример: 
1. медицина – физикална терапија и конзумирање; 
2. туризам, рекреација и спорт – туристички, рекреативни и спортски центри; 
3. грејање и хлађење – загреавање тла, стакленика те индустријских, пословних, јавних и 
стамбених објеката; 
4. производња електричне енергије; 
5. индустријски процеси – ферментација, одлеђивање, сушење органских и грађевинских 
материјала, дестилација, испаравање, конзервирање хране, и сл.61 
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3.2.2.1.4. Јадранско море  
 

Јадранско море је изузетна природна појава и важна основа развоја Хрватске. 
Обала Јадранског мора настала је трансгресијом (издизањем ) морског нивоа, за скоро 100 
m. На тај начин су удубљења (синклинале) постала морски канали, а узвишења 
(антиклинале) – острва. Јединственост облика тако настале обалне црте назива се у 
стручној терминологији: Далматински тип обале. 

 
Слика 6 : Јадранско море 

 
 

 
 

Извор: www.prognoza.hr. 
 
 Дубине Јадрана указују на веома интересантну морфологију дна.  У тршћанском 

заливу море је дубоко око 23 m. До линије Пула – Анкона  дубине нису нигде веће од 50 
m.  Плитки северни део Јадрана завршава се Јабучком потолином, са дубином од 277 m. 
Јабучка потолина се пружа попречно у односу на дужу осу Јадранског мора, од острва 
Жирја код Шибеника до Ортане и ушћа Пескаре. Име је добила по малом острву Јабука, 
Дугачка је 120 km, а широка 14 -18 km. Југоисточно од Јабучке потолине, морско дно се 
диже и прелази у подморску Палагрушку пречагу, правца Ластово – Монте Гаргано.  
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Овај попречни праг је широк. Лежи на дубини 130 – 170 m. Са њега се дижу 
усамљена острва: Ластово, Палагружа, Пијаноза и Тремити.62 

Југоисточно од Палигрушке пречаге настаје дубљи део Јадранског мора. Морско 
дно се доста брзо спушта у пространу Јужнојадранску котлину. Ова котлина се пружа као 
и Јадран, од северозапада према југоистоку. Дугачка је 300 km, а широка 85 km. У њој се 
налази највећа дубина Јадранског мора од 1.330 m, око 80 km југозападно од Херцег 
Новог. Од простране јужнојадранске котлине морско дно се постепено издиже и прелази у 
пространа Отранска врата између Валоне и Отранта. Ширина Отранских врата износи 72 
km, а дубина 741 m. Она спаја Јадранско и Јонско море. 

Површина Јадранског мора под управом Хрватске износи 31.067 km2 (то је 
површина територијалног мора и унутрашњих морских вода). Дужина морске обале је 
5.835 km, само копна 1.777 km, само острва 4.058 km.63 Излаз на отворено и топло море, у 
непосредној близини средњоевропских земаља без мора, пружа Хрватској низ приметно – 
географских и економских предности. Оно што је карактеристично за Јадран то су таласи, 
које изазива ветар. Највеће таласе изазива бура, југо, маестрал.64  

Бура је јак слаповит ветар који понекад има орканску јачину. Таласи које изазива 
бура су  кратки и високи свега 2 – 3,5 m.  Због честе промене правца таласи буре  могу 
бити врло опасни, нарочито у заливу, тако да је пловидба безбеднија ближе обали. Таласи 
буре се најчешће јављају у зимским периоду године. Највећи и најјачи су у северној 
половини Јадранског мора.  

Југо или широко је обично слабији ветар. Али, он ствара  и највеће таласе, јер дува 
са отворене пучине равномерно у хоризонталном правцу. Највећи и најчешћи таласи су у 
зимском периоду, и испред обале које нису заштићене острвима. Таласи су вискоки 3 – 5 
m, дугачки преко 30 m.  

Маестрал је релативно слаб ветар. Он траје дуго и не ствара толико велике таласе 
као југо и бура. Поред ветра велику важност имају и струје које су део система 
медитеранских струја. Под утицајем ротације Земље, оне се крећу у обртном смеру 
казаљке на сату. Долазећи из Јонског мора, кроз Отрантска врата, струје се крећу поред 
црногорске, хрватске и словеначке обале, а враћају се дуж италијанске. Просечна брзина 
је око 7 km на дан. Највећа брзина је око Боке Которске (13 km). Према северу струја је 
спорија (4 km на дан) јер је успорава разуђеност обале. Струје се најбрже крећу зими а 
најспорије у јесен. Струјање морске воде није једноставно. Од источне струје се одвајају 
мањи огранци, прелазе преко пучине Јадранског мора и спајају се са главном, повратном 
струјом поред италијанске обале. Један крак се одваја испред Мљета и Ластова и тече 
према Монте Гаргану. Други мањи огранак полази од задарских острва према Анкони. 
При удару о јужни рт Истарског полуострва, главна струја се рачва. Један крак тече на 
запад према италијанској обали, у правцу Риминија а други обилази Тршћански залив и 
затвара круг у северном Јадрану. Струје дуж Хрватске обале  су топле, што позитивно 
доприноси температури морске воде, температури ваздуха изнад мора, а у извесној мери и 
клими у целини. 65 

 

                                                           
62 Мила А. Павловић, „ Географија Југославије 1“, Савремена администрација, Београд, 1994. 
63 Јелена Пејчић, цит. дело. 
64 Мила А. Павловић, цит. дело. 
65 Мила А. Павловић, цит. дело. 
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Јадранско море спада у ред топлих мора Европе. Вода је најтоплија у августу. 
Висока летња температура се одржава све до јесени, што повољно утиче на продужавање 
купалишне и туристичке сезоне. Дневно колебање температуре се осећа до дубине од 20 
m, а годишње 100 – 150 m некад и до 500 m. Од јесени преко зиме море испушта топлоту 
што повољно утиче на климу. У летњем периоду године површинска температура воде 
износи 23 – 27˚C, а у зимском периоду износи од 7 - 8˚C. Колебање температуре воде са 
дубином је различито лети и зими. Лети су температуре горњих и доњих слојева воде 
различити. На дубини од 5 – 10 m Јадранско море се јако загреје. На дубини од 10 – 20 m 
се јавља температурни скок, тј. снижавање температуре за 6 – 9˚C. Даље према дубини 
температура постепено опада. На дубини од 40 – 50 m разлике између летње и зимске 
температуре су незнатне. На дубини од 75 m температура је око 13˚C, а на 100 m око 
11˚C.66 

Провидност воде зависи од количине суспендованих честица, испаравања, 
саланитета и облачности. Највећа провидност од 56 m измерена је изнад јужнојадранске 
котлине. Изофона, линија исте провидности од 30 m иде спољашњом страном северно – 
далматинских острва. Поред обала, при ушћу река и поред вруља провидност је мања. 
Провидност је већа лети него зими. Боја Јадрана је у основи плава, па по томе је и добио 
назив плави Јадран. На пучини је изразито модро плава, на северозападу  је отворено 
плава, а поред обале прелази у зеленкасто плаву боју. Поред вруља и ушћe реке је 
жућкастo.67 

Слика 7: Хрватски део Јадрана са острвима 
 

 
Извор : википедија 

 

                                                           
66 Мила А. Павловић, цит. дело. 
67 Мила А. Павловић, цит. дело. 
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Јадранско море спада у ред најсланијих мора на свету. Највећи салинитет од 38,7‰ 
утврђен је у Јужнојадранској котлини на дубини од 130 m. Нижи салинитет поред обале 
настаје услед притицања слатке речне воде и подземних вруља. На ушћима Соче, Зрмање, 
Крке, Цетине и Неретве, у Велебитском каналу, испод Козјака, Мосора и Биокова 
салинитет се спушта испод просека на 30 – 20‰ па и више. 

Хрватска је позната по својој поморској традицији, коју дугује Јадранском мору. 
Од свог доласка на ова подручја, Хрвати су одмах искористили предности које је пружало 
море. Хрватска је  позната по плавом мору, туризму, бродоградњи, рибарству, поморству. 

 
 

3.2.2.2. Енергетски потенцијал 
  

Енергија је основа данашњег високо технички развијеног света. Угаљ је омогућио 
улазак у индустријску епоху, нафта је револуционирала транспорт и смањила удаљености, 
а нуклеарна енергија је омогућила даљи развитак и отворила бројна питања. 

Богатство једне земље заснива се на изворима и резервама енергије. Енергија 
представља најважнији услов привредног и друштвеног развоја, као што степен и 
динамика потрошње енергије најбоље указују на достигнути ниво у привредном развоју и 
темпо којим се тај развој одвија. Она се базира на енергетским изворима чији је значај у 
различито доба и на различитом степену развитка друштва био другачији. 

 Једна група енергетских извора користи се много (угаљ, нафта), а неки енергетски 
извори практично су нетакнути (енергија сунца, ветра), док нуклеарна енергија све више 
налази примену допуњујући класичне изворе енергије, а геотермална енергија се све више 
истражује. 

У 2011. години у Хрватској је потрошено 101.181 GWh, односно 1,96 GWh или 
3.709 kWh по становнику. Кад се говори о производњи енергије у Хрватској, производња 
примарне енергије у 2010. години повећана је за око 7% у односу на претходну годину 
углавном због изразито повољних хидролошких прилика (искоришћених водних снага). 
Такође је повећана производња енергије из обновљивих извора, а пораст производње 
геотермалне енергије у односу на претходну годину износио је 15,4%.68 

У поређењу са сличним земљама Еуропске уније, у Хрватској се још увек троши 
знатно мање енергије што је добрим делом последица и губитка производних капацитета 
услед транзиције и Отаџбинскoг рата, привредне кризе након 2008. године и сл.69 
 
3.2.2.2.1. Угаљ 
 
 Угаљ је настао таложењем органског и неорганског материјала у току дуге 
геолошке историје. Саставни је до Земљине коре и сврстава се у седиментне стене које 
горе. Према степену карбонизације и калоричној вредности угаљ се дели на: 

 антрацит, који спада у групу најквалитетнијих врста угља са преко 90% угљеника и 
са 3 – 12% гасовитих састојака. Карбонске је старости и топлотна вредност му је 
33,440 kЈ/kg; 

                                                           
68Информативна брошура за промицање обновљивих извора енергије намијењена грађанима, малом и      
средњем предузетништву и обртништву, Градски уред за енергетику, заштиту околиша и одрживи развој, 
2012, Загреб  
69 Информативна брошура, цит. дело 
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 камени угаљ садржи 75 – 90% угљеника и 12 – 14% гасовитих састојака. По 
постанку је старији од терцијара и топлотне вредности 27,588 – 35,948 kЈ/kg; 

 мрки угаљ садржи 60 – 70% угљеника, док му је топлотна вредност 16,720 – 30,096 
kЈ/kg; 

 лигнит, који спада у групу најмлађих и калорично најслабијих врста угља, са јасно 
израженом дрвенастом структуром. Топлотна вредност је нижа од 16,729 kЈ/kg; 

 тресет је по степену карбонизације најслабији угаљ и садржи свега око 59% 
угљеника, док му је топлотна вредност мала, око 14,630 kЈ/kg.70 

 Угаљ је минерално гориво са богатим садржајем угљеника. Угљеник је важан јер 
даје угљу већину његове енергетске садржине. Када угаљ сагорева у присуству кисеоника, 
ослобађа се топлотна енергија. Ова енергија се касније може претворити у друге облике 
енергије. 
 Око Драве и Било-горе има више рудника угља. Било-горско – подравска 
налазишта лигнита горњеплиоценске  старости обухватају велику површину, са преко 300 
милиона тона резерви угља (рудници око Копривнице, Питомаче, који се користе од 1989. 
године и др.).71 
 Славонски угљени басен обухвата лежишта и руднике угља око Новске и Нове 
Градишке У Ратковици, у Словенско-пожешкој котлини вади се мрки угаљ. У посавско-
градишком подручју налази се више слојева угља моћности до 5 m.72 
 У Покупско-вукомеричком подручју плиоцена утврђено је више слојева дебљине 
до 4 m угља. 
 Загорје је угљем најбогатије подручје унутрашње Хрватске. У олигоценим 
наслагама овог краја на површини око 150 km2 налазе се три до четири слоја мрког угља 
дебљине 0,6 до 2,2 m са топлотном вредношћу 4.500 до 5.800 калорија. У млађим 
седиментима хрватског Загорја јављају се велике количине лигнита, који се експлоатише у 
више рудника (14 рудника). Поред предратних рудника Голубовеца, Белетинеца, Доње 
Коншћине  и Иванеца (рачунајући и горњу Бедњу), отворено је неколико нових рудника 
угља. 73 
  Мрки угаљ се вади и у Коншћинским и Крапинским рудницима. Код Златара се 
налазе Стубички рудници угља. Насеље Коњшћина, и јужном подножју Иваншчице, 
представља средиште Загорског угљеног басена. Где је и подигнута ТЕ Јертовец 39,8 MW.  
Угаљ се вади такође и Доњем Ладању код Иванеца (лигнит), и код Голубовеца Мурског 
средишта, Сиверића код Дрниша и код Велушића (мрки угаљ) .74 
 Раша је највећи рудник каменог угља. Овај рудник не располаже већим залихама 
угља, али је његова производња већа од производње свих осталих рудника каменог угља. 
Јаме рудника Раше допиру испод дна Јадранског мора.  
 Мрки угаљ еоценске старости у Истри због велике  калоричности  (7.200 калорија) 
класификује се као камени угаљ. Рудници угља постоје у Раши, Подлабну, Крапану, 
Кршану и Винесу.  

                                                           
70 М.А.Павловић, „Географија Југославије II“, 1998. Београд 
71 Ј. Марковић, цит. дело 
72 Ј. Марковић, цит. дело 
73 Ј. Марковић, цит. дело. 
74 Ј. Марковић, цит. дело. 
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 Геолошке резерве угља у басену Раша – Лабин - Пићан цене се на око 73 милиона 
тона. Моћност угљених слојева код Лабина достиже 8 m. Годишња производња од око 
750.000 тона представља 60% укупне производње каменог угља.75 

Иако су у Хрватској утврђене експлоатацијске залихе каменог угља од 3.731 хиљаде 
тона залихе мрког угља од 3.646 хиљаде тона и залихе лигнита од 37.787 хиљаде тона, 
економски услови експлоатације су тако неповољни да се у будућности не предвиђа 
властита производња угља, те ће се укупно потребне количине угља осигуравати из 
увоза.76 
 
3.2.2.2.2. Нафта и гас 
 

Нафта се сврстава у важно погонски гориво и неопходан извор енергије, који је 
јачи за око 12.540 кЈ од исте количине угља. Она је и драгоцена сировина од које се у 
хемијској индустрији добија више од 20 различитих деривата. 

Нафта у Хрватској позната је од давнине. У XII веку спомиње се катран који се 
продавао у Дубровнику. Познато је да се нафта у XVI веку копала близу Хвара, недалеко 
од Неретве и у Панонији. Организовано истраживање и вађење нафте започело је у XIX 
вeку, а било је регулисано Аустријским рударским законом из 1854. године. Откривена су 
лежишта у Селници, Пекленици, Рибњаку, Великом Поганцу, Миклеушки, Баћин Долу и 
Старом Петрову Селу.  

Писани траг о вађењу нафте у Пекленици у Међимурју из бунара дубоког неколико 
метара постоји из 1836. године, а вађење рударским начином започело је 1855. године у 
Миклеушки. Уз добивање нафте развијала се и прерада, па су у Баћин Долу и Миклеушки 
изграђени погони за добивање коломасти.77 

 Прва рафинерија нафте у Хрватској, као једна од првих у Европи, изграђена је већ 
1883. године у Ријеци, у близини луке, што је била погодност за превоз сировине морем, а 
њених прерађевина морем и железницом. Рафинерија у Ријеци тада је подмиривала 
трећину потреба Аустро-Угарске за нафтним производима, у првоме реду за петролејом, 
парафином, и катраном. Прерађено 1885. године је 30.000 тона сирове нафте, претежно у 
рафинирани петролеј, а већ 1887. године прорадило је и постројење за производњу 
мазивих уља. Рафинерија нафте у Сиску изграђена је 1927. године. 

До 1918. године у Хрватској је било произведено само 8.800 m³ нафте. Након тога 
примењују се нове методе истраживања, што је резултирало открићима залиха нафте и 
гаса на све већим дубинама. Између 1919. године и 1940. године произведено је 8.300 m³ 
нафте и 138 × 106 m³ гаса, а од 1941. године до 1945. године 95.100 m³ нафте и око 
12 × 109 m³ гаса, на новооткривеном пољу Гојло. Поред старог налазишта Гојлоа, отворени 
су нови извори нафте око Мрамор – брда, Јања – Липе и Стружеца, затим око Клоштара, 
Буњана, Иванић – града, Жутице, Дугог села, Шумећана, Крижа и Граберја.78  
 Након Другог светског рата откривено је 36 нафтних и 27 гасних и гасно – 
кондензатних поља, из којих је до краја 2002. године добијено 110,8 × 106 m³ нафте и 
кондензата и 47,7 × 109 m³ гаса.  

                                                           
75 Ј. Марковић, цит. дело. 
76 Стратегија развитка Републике Хрватске “Хрватска у 21.столећу“, ЕИХП, 5.10.2015.год. 
77 www.enciklopedija.hr, 27.09.2015. 
78 Ј. Марковић, цит. дело. 
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 Нафта и кондензат производе се из лежишта на подручју Панонскога басена, док се 
гас почео oд 1999. године производити и на подручју Јадрана (поље Ивана). Главне 
експлоатационе резерве нафте у Подравини налазе се између Копривнице и Ђурђевца 
(Фердинандовац, код Ђурђевца, и Јагњедовац, код Копривнице). Цела Лоња и Мословина  
богате су такђе нафтом и земним гасом. Овај крај даје највећи део југословенске 
производње нафте (око 72%).  У средњохрватској Панонији налазишта се простиру од 
Загреба до Нове Капеле.79 

У Хрватској је добијањем домаће нафте и гаса до 1990 – их покривано више од 40% 
укупне потрошње примарне енергије, што је тренутно смањено на приближно 30%. Данас 
су највећи прерађивачи нафте у Хрватској рафинерије у Ријеци и Сиску с укупним 
годишњим капацитетом прераде око 8,5 милиона тона. Природни гас се производи из 17 
гасних поља, а највећи део гаса производи се из лежишта Молве, Калиновац и Стари 
Градац.80 

Крајем 1999. године доказане залихе нафте и кондензата у Републици Хрватској 
износиле су 13.178 хиљада m3. Производња сирове нафте у 2012. години износила је 614 
хиљаде тона, а 2013. години је 597 хиљаде тона, а доказане залихе природног гаса 
износиле су 33.596 милиона m3.81 

 
3.2.2.2.3. Обновљиви извори енергије 

 
Данас је коришћење енергије достигло такав распон да се оцењује да ће залихе 

фосилних горива бити ускоро исцрпљене, па све више на значењу добијају обновљиви 
извори енергије.  Обновљиви извори енергије су: 
• енергија ветра, 
• сунчева енергија, 
• биомаса, 
• геотермална енергија и 
• потенцијална енергија водотока (водне снаге) 
• потенцијална енергија плиме и осеке и морских таласа, 
• топлотна енергија мора. 

Укупна годишња производња електричне енергије из енергије ветра, од 29 
анализираних макролокација могла би износити око 800 GWh. Осим 29 споменутих 
локација постоје многа неистражена подручја Хрватске (обрађује се преко 70 нових 
локација) на којима највероватније постоје додатне могућности градње ветрењача, тиме ће 
се повећати и укупан технички потенцијал енергије ветра у Хрватској.82 

Укупни економски потенцијал сунчеве енергије, уз садашње стање у привреди 
Републике Хрватске и без подстицајних мера државе, износио је у 2010. години око 5 PЈ, а 
у 2020. години износи ће 15 PЈ. За подручје Републике Хрватске просечна сунчева 
енергија креће се око 1,20 - 1,6 МWh/m2, зависно о томе ради ли се о континенталном или 
приморском делу.83 
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81 Стратегија развитка Републике Хрватске, цит.дело 
82 Стратегија развитка Републике Хрватске, цит.дело. 
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Према различитим прогнозама (развитак пољопривреде и шумарства, увођење 
нових технологија и механизама подршке и сл.) очекује се да ће технички потенцијал 
биомасе и отпада у 2030. години износити од 50 до 80 PЈ, по чему је биомаса 
најзначајнији обновљиви извор енергије након великих хидроелектрана. Досад се 
користила само мања количина расположиве биомасе (15,6 PЈ у 2000. години).84 

Геотермална енергија се односи на коришћењу топлоте из Земљине унутрашњости. 
Она обухвата онај део енергије Земље, који у облику вруће или топле воде или паре 
долази до површине Земље и погодан је за искоришћавање. Укупни геотермални 
енергетски потенцијал откривених лежишта износи око 810 МWt и 46 МWе. 85 

Хидроенергија настаје кретањем воде у природи: 
 из копнених водотока (река, језера, итд), 
 из морских доба (плима и осека), 
 из морских таласа.86 
Укупни потенцијал водних снага у Хрватској процењује се на приближно 20 ТWh 

годишње. Од тог је потенцијала технички искористиво приближно 12 ТWh, а већ је 
искоришћено 6,1 ТWh у 17 изграђених  хидроелектрана. Део хидроенергетског 
потенцијала остаће неискоришћен због еколошких и других ограничења, па се процењује 
да се дугорочно може искористити највише до 3,0 ТWh годишње у новим електранама. 
Овоме треба додати још и процењени технички потенцијал малих хидроелектрана око 570 
GWh, међутим може да се искористи само мањи део од тога потенцијала.87 
 
3.2.3. Пољопривредни и шумски потенцијал 
 

3.2.3.1. Пољопривредни потенцијал 
 

У Хрватској постоје повољни услови за развој пољопривреде (више од 45% 
површине је под ораницама). Ливаде и пашњаци учествују са 50%, виногради око 1,8%, 
воћњаци 1,8% и има 0,6% маслиника. Главна пољопривредна подручја су у западној 
Славонији, Подравини и Посавини, а у приморју – западној Истри, околини Сплита, у 
доњем делу тока Неретве и у крашким пољима. 
 На развој пољопривреде утичу природни и друштвени фактори. У групу природних 
спадају рељеф, клима, вода, земљиште и вегетација. Човек је главни друштвени фактор, 
јер од односа људи, од примене науке и технике у производњи, зависи и степен развоја 
пољопривреде. 

 Различити типови климе, рељефа и тла, омогућују производњу широког 
асортимана пољопривредних производа: од ратарских и индустријских усева, до 
винограда, континенталног и медитеранског воћа и поврћа. 
 Рељеф представља важан елемент географске средине који у великој мери утиче на 
живот и рад људи, а самим тим и на производњу основних производа за исхрану.  
И према рељефу Хрватска се може поделити на: низијски (Панонску), планинску 
(Динарску), и приморску (Јадранску) Хрватску. 
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86 Информативна брошура, цит. дело. 
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Низијска Хрватска: Северни део Хрватске, између Саве и Драве, претежно је 
низијски. Више од половине укупне територије заузима низија са побрђем и ниским 
планинама Панонске низије (на северу). На истоку су равничарски предели, познати као 
Славонија и Барања и Срем (прави панонски простор је, уствари, крајње источни део, до 
скоро познат као „славонско-сремска област“). Према западу, ови предели се настављају у 
простране равнице дуж Саве (Посавина) и Драве (Подравина). У централном делу су 
Славонске планине, а Пожешка котлина је проширење између њих. На северозападу се 
налази плодна равница Међумурје, између Драве и Муре, и брежуљкасто Хрватско 
загорје, до којег допиру шумовити изданци предалпских планина.88 

Планинска Хрватска: Синоним планинске Хрватске су Динарске планине, изразита 
географска целина, и граница између континенталне (панонске) и средоземне (приморске) 
Хрватске, са преовладавајућим правцем пружања северозапад - југоисток. Планинско 
подручје почиње од Истре са Учком на северозападу, па преко Горског Котара (Велики 
Рисњак 1.528 m), наставља се приморским гребеном Велебита (1.758 m), а копнене стране 
ланцима Велике и Мале Капеле и Пљешевице 1.649 m, између којих се налази Лика. Од 
крашких рељефних форми истичу се: Личко 465 km2, Гатачко 80 km2 и Грбавско 67 km2 

крашко поље. Ова поља од мора дели планина Велебит, дуга 160 km. Дуж границе са БиХ, 
уздиже се 80 km дуг и кршевит планински венац Динаре, с највишим врхом Хрватске – 
Динара 1.831 m.89 

Приморска Хрватска се пружа од Истре (ушће Драгоње) до улаза у Боку Которску, 
до спорног полуострва Превлака. Поред обале Хрватској припада више од 1.000 острва, 
хрида и гребена. Обала се пружа са северозапада ка југоистоку. У приморској Хрватској 
преовлађује изразито крашки кредни кречњаци, а између њих су уски појасеви плодног 
еоценског флиша (средња Истра, Винодол, Конавле), а унутрашњости Далмације крашка 
поља (Имотско 95 km2, Сињско 64 km2, Петрово54 km2, Вргорачко 37 km2, Книнско 24 km2). 
Приморје је веома уско, јер се приморске планине Велебит, Биоково, Мосор, дижу  над 
обалом. Шире  је на полуострву Истри (3130 km2), у залеђу Задра и Шибеника (Равни 
Котари) и око ушћа Неретве. 

Клима је значајан природни фактор за развој пољопривреде. Приморски део 
Хрватске има карактеристичну средоземну климу, с топлим и сувим летима, благим 
зимама, и највише падавина у октобру и новембру.  

Планинска Хрватска  има умерену планинску климу с релативно много падавина, у 
Горском котару више од 3.000 mm годишње. Највише падавина у октобру и новембру, а 
снежни покривач се задржава 50 - 60 дана. Низијска Хрватска има умерену континенталну 
климу са хладним зимама и топлим летима, највише падавина у мају и јуну, као и октобру 
и новембру.  

Земљиште или тло представља један од најважнијих фактора за развој 
пољопривреде. Овде се издвајају природна и антропогена тла. У приморској Хрватској 
заступљене су црвеница на кречњаку, нарочито у Истри, и на флишу испрана смеђа 
земљишта.90 У планинском делу преовлађују камењари, рендзине и мрка земљишта, а 
појављује се и реликтна црвеница и планинска црница.91 
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Низијска Хрватска: Најплоднија су земљишта на лесу у срему и Барањи - црница, 
док у осталим деловима равничарске Хрватске преовлађују смеђа тла на лесу и псеудоглеј, 
на влажнијим теренима - глеј и флувијална земљишта. На брдима низијске Хрватске 
налазе се испране црнице. Под утицајем човека настају антропогена тла.92 
 

Табела 5: Површина искоришћеног пољопривредног земљишта по категоријама у 
хектарима 

Категорија 2000.  2010.  2014.  
Повртњаци 5.400 4.902 2.150 
Воћњаци 28.828 32.889 31.311 
Виногради 28.394 32.709 26.164 
Маслинци 11.398 17.096 19.082 
Житарице 569.960 584.663 513.537 
Индустријски 
усеви 94.888 125.209 129.757 

Оранице и вртови 836.425 899.594 811.067 
Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

Слика 8: Пољопривредна површина, обрадива површина и пашњаци 

 

Извор: www.agroklub.com 

3.2.3.1.1.  Производња жита 

 Производња жита има велики значај за исхрану становништва. У Подравини се 
највише гаји кукуруз, затим пшеница. У Барању у производној структури житарица 
душтвени сектор даје осетно више пшенице , а приватни сектор -  кукуруз. 
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  Бела жита и кукуруз чине главнину аграрне продукције источне Славоније, 
приноси жита су велики па се убрајају у велике произвођаче Европе.   
 У посавској Славонији обиље кукуруза пружа одличну основу свињогојству. 
Загорје и Међумурје затим код Пулштина, Бујштина и Порештина се такоће истиче 
производња жита.93 
 

Табела 6: Производња ораничних усева у тонама по категоријама и годинама 
 

Производња ораничних усева у тонама Жетвена површина у 
хектарима 

Категорија 2000.  2014. 2000. 2014. 
Пшеница 865.260 648.917 182.333 156.139 

Раж 7.236 2.800 2.738 1.373 
Јечам 179.652 175.592 55.511 46.160 

Зоб 61.604 56.555 26.042 21.146 
Кукуруз 1.190.238 2.046.966 292.431 252.567 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

3.2.3.1.2.  Производња индустријског биља 
 
 Производња индустријског биља у Хрватској је раширена. Међутим, неке врсте 
успевају само у појединим деловима земље, док се остале срећу на целој територији. 
У равницама поред  Саве су велике површине под шећерном репом, уљаном репицом и 
сунцокретом. Лоњско поље и Подравина се такође истичу по засађеним површинама репе. 
Док се код Било горе и Мославине гаји детелина, а Истра је најзначајнија за производњу 
дувана. 94 

Табела 7: Производња ораничних усева и жетвена површина 
 

Производња ораничних усева у тонама Жетвена површина у хектарима 
година 2013. 2014. 2013. 2014. 

шећерна 
репа 1.050.715 1.392.000 20.245 21.900 

сточна 
репа 2.514 3.481 212 172 

уљана 
репица 47.827 71.228 17.972 23.122 

сунцокрет 130.576 99.489 40.805 34.869 
соја 111.316 131.424 47.156 47.104 

дуван 9.834 9.164 5.172 5.196 
детелина 
(луцерка) 177.857 128.702 25.694 22.116 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 
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94 Ј. Марковић, цит. дело. 
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3.2.3.1.3.  Производња поврћа 
 

Гајење повртног биља има велики значај због његове улоге у исхрани људи. Гајење 
поврћа захтева знатне људске ресурсе али даје и значајне приходе. У исхрани се користи 
свеже или конзервирано. 

 
 

Табела 8: Производња поврћа у тонама по категорији и годинама  
 

Производња поврћа у тонама Површина поврћа у 
хектарима 

Категорија 2010. 2014. 2010. 2014. 
Поврће 
укупно 154.053 149.490 7.935 6.033 

Броколи 1.977 2.037 146 94 
Купус 30.307 20.998 1.406 719 

Салата 3.747 1.773 193 95 
Краставци 6.203 6.572 245 142 

Мрква 9.472 7.200 387 246 
Лук(црв. и 

бели) 22.792 28.432 839 984 

Грашак 1.483 3.462 519 570 
Паприка 12.718 10.894 1.203 621 
Лубеница 18.098 25.598 714 691 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

 

3.2.3.1.4. Производња воћа и грожђа 

Производња воћа представља важну грану у оквиру пољопривреде. Поред тога што 
се ови производи користе у исхрани, они представљају све важнију индустријску 
сировину. Прехрамбена индустрија од воћа производи разне врсте џемова, мармелада, 
сокова, компоте и сушено воће. Воће представља и важну сировину за добијање алкохола. 

На брежуљкастом ободу Панонске низије гаје се шљиве, јабуке и брескве, у 
приморском делу највише брескве, кајсије, а у долини Неретве мандарине и лимун.95 
Пожешка котлина  је у прошлости називана  „Златна долина“ која је важно подручје за 
гајење шљива.96 
  

 
 
 
 
 

                                                           
95 Карел Натек и Маријета Натек, „ Државе света“, Заложба Младинска књига, Љубљана, 2000. 
96 Ј. Марковић, цит. дело 
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Табела 9: Производња воћа и грожђа и површина под воћем и грожђем 
 
 

Извор:Државни завод за статистику Републике Хрватске 
 

 Главна виноградарска подручја налазе се у Мословини, Лоњи, Било Гори, Банији, 
Хрватском загорју, Барањи, западној Истри, околини Сплита, долини Неретве и на 
јужнодалматинским острвима (Хвар, Корчула, Брач и Вис).97 

 
Табела 10: Производња вина у хиљадама хектолитра 

 
 
 
 
 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

3.2.3.1.5. Производња маслине и маслиновог уља  
 
                Маслиново уље је једно од најздравијих уља које човек користи од давнина у 
својој исхрани. Добија се поступком гњечења плодова маслине. Цели плод може садржати 
35 – 70 % уља, а сама пулпа и преко 75 %. Маслиново уље има жуто-зелену боју и врло 
специфичну арому.98                      
 

 
 
 

                                                           
97Карел Натек и Маријета Натек, цит. дело. 
98 www.hr.wikipedia.org  5.10.2015. 

Производња воћа, грожђа у тонама Површина воћа, грожђа 
у хектарима 

Категорија 2000. 2014. 2000. 2014. 
Јабуке 64.077 96.703 4.192 5.944 

Крушке 4.352 2.909 1.376 1.043 
Брескве и 
нектарине 6.941 4.403 - 1.231 

Трешње и вишње 8.416 10.688 1.584 3.552 
Шљиве 22.261 5.649 5.946 4.848 
Ораси 4.480 2.848 5.198 4.364 

Бадеми 2.357 69 356 282 
Смокве 4.084 725 293 277 

Поморанђа 497 106 153 31 
Мандарина 18.995 64.378 902 1.737 

Лимун 403 181 109 20 
Грожђе 182.436 13.4941 28.394 25.749 

Година Континентална Хрватска Јадранска Хрватска 
2005. 636 612 
2010. 845 588 
2014. 498 344 

http://www.hr.wikipedia.org/
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Табела 11: Производња маслина и маслиновог уља 
 
Категорије Јед.мере 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Маслине Тона 38.001 31.423 50.945 34.269 8.840 
Мас. уље хиљада 52.055 50.000 55.000 50.000 10.640 

Извор:Државни завод за статистику Републике Хрватске 

У Републици Хрватској маслина се узгаја дуж целог Јадрана, посебно на острвима, 
па се може рећи да одређује појас Медитерана. Спајање традиције призводње и улагање у 
квалитету уља придонело је да се хрватска маслинова уља све се више препознају као 
врхунска или представљају сам врх светског квалитета. 

Због погодности тла и климе, Истра се истиче по производњи маслиновог уља. На 
њеним су се обалама још у антици, посебно на Брионима, у Барбариги и Поречу, налазила 
античке уљаре.99 Данас се у Истри производе једна од најбољих и најквалитетнијих 
маслинових уља на свету. Посебним техникама и са пуно љубави, истарска маслинова уља 
досежу савршенство укуса, мириса и боје. 

У Хрватској се највише маслиновог уља производи на острву Брачу, који има 
500.000 стабала маслина.100 Њихова старост је истражена и износи око 1600. године. У 
Каштел Штафилићу налази се такође врло стара маслина верује се, да тамо расте још од 
доласка Хрвата на Јадранско море у VII веку.101 

 
3.2.3.1.6. Сточарство 

Сточарство је грана пољопривреде која је активна током целе године. Производи 
сточарства представљају значајну компоненту у исхрани становништва (месо, маст, јаја, 
млеко), али и важну индустријску сировину и битан артикал за извоз. За исхрану стоке 
користе се ливаде и пашњаци, али и жита, крмно биље, затим споредни производи 
ратарства (лишће репе, кукурузовина), отпаци индустријске производње, као и производи 
из фабрика сточне хране.  
 Сточарство је традиционално, и на овим просторима одувек је имало велику 
важност. Развијен је узгој говеда, свиња, живине и оваца. Светски су познати и географски 
заштићени производи: славонски кулен, далматински и истарски пршут, и сир са острва 
Паг.102 

У низијској Хрватској преовлађује свињогојство и живинарство, а у западним 
деловима и млечно и месно говедарство (444.000 грла). У планинској Хрватској овчарство 
је (587.000) значајније од говедарства.103 

У Подравини се гаје расни коњи, говеда и свиње, а од живине највише гуске и 
патке. На „Бељу“ је јако важна фарма са модерним инкубаторима и осталим уређајима. 
Постоји фарма и у Доњој Стубици.104 

 

                                                           
99 www.hr.wikipedia.org 5.10.2015. 
100 www.hr.wikipedia.org 5.10.2015. 
101 www.hr.wikipedia.org 5.10.2015. 
102 Јелена Пејчић, цит. дело. 
103 Јелена Пејчић, цит. дело. 
104 Ј. Марковић, цит. дело. 

http://histrica.com/hr/istra/plava/fazana/brijuni/
http://histrica.com/hr/istra/plava/porec/
http://histrica.com/hr/istra/
https://hr.wikipedia.org/wiki/Bra%C4%8D
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1tel_%C5%A0tafili%C4%87
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvat
https://hr.wikipedia.org/wiki/Jadransko_more
https://hr.wikipedia.org/wiki/7._stolje%C4%87e
http://www.hr.wikipedia.org/
http://www.hr.wikipedia.org/
http://www.hr.wikipedia.org/
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Табела 12: Број стоке по категоријама и годинама 

Категорија 2000. 2010. 2013. 
Говеда 426.570 444.314 442.432 
Свиња 1.233.545 1.230.574 1.110.650 
Коза 79.393 75.215 68.948 
Оваца 528.675 629.437 619.852 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

Такође је сточарство развијено у целом Лоњско - мословачком крају и Пожешкој 
котлини. Млечно сточарство је нарочито значајно за околину Бјеловара и Загреба, Загорја, 
Баније, Далмације.105 

Табела 13: Број перади по категоријама и година 

Категорија 2000.  2010.  2013.  
Кокоши 7.045.540 5.040.866 4.125.215 
Гуске 70.234 45.972 26.213 
Патке 206.741 200.785 120.215 
Товљени пилићи 3.234.760 3.377.605 4.524.637 
Перад укупно 11.255.806 9.469.441 9.306.690 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

3.2.3.1.7. Рибарство 

 Рибарство и прерада рибе су традиционално најважније делатности у приобалном и 
острвском делу Хрватске. У Јадранском мору главне рибарске луке су : Ровињ, Задар, 
Сплит, Корчула и Шибеник (улов рибе 2002. године – 34.000 тона, углавном сардине).106 
Добро је развијено  гајење слатководне рибе у рибњацима крај Нашица, Дочег Михољца, 
Славонског Брода, Бјеловара и Гарашнице, а највише се узгајају шаран и пастрмка. У 
морском улову доминира плава риба (сардела и скуша), а 1/5 отпада на белу рибу. 
Последњих година се посебно развио узгој туне, која се већином пласира на јапанско 
тржиште.107 

Табела 14: Производња и улов морске рибе  по категоријама и годинама 

Категорија 2000.  2010.  
Плава риба 17.082 50.303 
Сардина 11.226 26.749 
Туна 1.200 3.980 
Ослић 583 690 
Јастог 18 17 
Лигња 127 213 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

                                                           
105 Ј. Марковић, цит. дело. 
106 К.Натек и М.Натек, цит дело. 
107 К.Натек и М.Натек, цит дело. 
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3.2.3.2. Шумски потенцијал 
 

Шуме Републике Хрватске су међународно признате, због своје велике биолошке 
разноликости, и чињенице да је 95% шумског подручја природног састава, што је резултат 
дуге шумске традиције. 

У Хрватској, према намени, шуме могу бити привредне - користе се за производњу 
шумских производа, заштитне - служе за заштиту земљишта, вода, насеља, објекта и 
друго, шуме посебних намена - то су шуме за производњу шумског семена, шуме 
намењене научним истраживањима, настави, итд. 

Хрватска има око 2,08 милиона хектара шума (око 37% укупне површине 
територије). Највеће шуме за индустријску експлоатацију су у Горском Котару (у нижим 
пределима букове, а у вишим јелове шуме), и Славонији (храст лужњак). Храстове шуме 
има и на Било гори  и осталим планинама средње Хрватске.  

Банија је шумом богатија од Кордуна, и значајна је нарочито због великог процента 
дрвета за сечу. Дрво се одпрема у Сисак, Карловац, Суњ и Босански Нови.108 У државном 
власништву је 76,7% шума, док је у приватном око 19%.109 
 
 
4. Перспективе развоја туризма у Хрватској 
 

Појам туризам потиче од француске и енглеске речи „tour“, која означава 
путовање, односно кружну шетњу. Познати француски путник и природњак Виктор 
Жакмон први пут је употребио реч „турист“ у својим „Писмима“ 1830. године, мада 
постоје мишљења да се поменути израз појавио у литератури у Енглеској још 1800. 
године.110 

Говорећи о туризму као једне од најмасовнијих и најдинамичнијих друштвено – 
економских појава данашњег доба потребно је кренути од дефинисања појмова туризам и 
туриста. 

Према дефиницији Друштва народа из 1937. године: „Туриста је свака особа која се 
на свом путовању изван места сталног боравка задржава најмање 24 часа“.111 

Туризам је скуп односа и појава везаних за кретање и потрошњу изван места 
сталног боравка а у циљу задовољења рекреативних и културних потреба.112 

 
4.1. Карактеристике развоја туризма у свету  
 

Туризам је савремени вид масовне циркулациије становништва, али се путовало и у 
најстаријим временима историје људског друштва. Утврдити време настанка туризма  није 
нимало лак задатак. 

 
 

                                                           
108 Јелена Пејчић, цит. дело. 
109 К.Натек и М.Натек, цит. дело. 
110 Ж.Јовичић, Др Д. Јовичић, „Основе Туризма“, Београд, 2005. 
111 Ж. Јовичић, Др Д. Јовичић, цит.дело. 
112 Ж. Јовичић, Др Д. Јовичић, цит.дело. 
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 Знатни број експерата сматра да је туризам настао још у античком добу, док многи 
сматрају да је туризам резултат и последица савремених привредних и друштвених 
дешавања и процеса. Годишњи одмори и викенди су категорије познате тек после појаве 
индустријске револуције.  

Како је после индустријске револуције у XVIII веку, а посебно у другој половини 
XIX и XX века, све већи проценат становништва  света  побољшао свој животни стандард 
и стицао слободна новчана средства за потребе путовања, туризам постаје све масовнији. 

Прво организовано туристичко путовање везано је за Томаса Кука, оснивача 
истоимене путничке агенције која је и данас једна од најпознатијих у свету.113 Туризам се 
у западној Европи појавио у другој половини XIX. До повећање туристичког промета 
дошло је усавршавањем саобраћајних средстава, односно појава аутомобила а касније и 
авиона. 

Од средине XX века могу се издвојити две фазе развоја туризма у свету. У првој 
фази туризам је добио статус реномиране пословне активности са значајним привредним 
ефектима. Долази до јачања привредног сектора. У другој фази, започетој осамдесетих 
година XX века туризам доживљава квантитативне и квалитативне промене, које се 
највише манифестују у динамичном расту туристичког промета, глобализацији 
туристичког тржишта, стварању нових и флексибилних видова производње и потрошње 
услуга везаних за туристичка кретања.114 
 Данас, један од најуочљивијих трендова у савременом туризму јест тренд раста 
туристичке потражње који је уједно повезан с трендом раста туристичке понуде.  
 Предвиђа се да ће међународни туристички промет све више расти, па се тако 
примећује у раздобљу од 1990. године до 2008. године број међународних долазака 
удвостручио. Такав раст међународне потражње имао је утицај и на туристичку понуду 
која се знатно изменила те се прилагодила новим туристичким трендовима. 

Од трендова који утичу на развој туристичке понуде можемо издвојити 
демографске трендове, промене у друштву и стилу живота, социокултурне, еколошке 
трендове и сл. Дакле, специфични трендови који се предвиђају, а од којих се неки и већ 
данас уочавају су:  

 Све је већи број старијег становништва који крећу на путовање;  
 Групна путовања, укључујући и породична,  биће све мање;  
 Тражња за културним садржајима и одморима као и активним летњим/зимским, 

повећава ће се по већој стопи у односу на тражњу за другим облицима туризма, 
однос цене и квалитет имаће све важнију одлуку у избору дестинације и смештаја;  

 Ваздушни промет ће расти брже него други облици превоза, а железнички промет 
ће такође показивати тенденцију раста.115 

 
 
 
 
 
 

                                                           
113 Ж. Јовичић, Др Д. Јовичић, цит.дело. 
114 Ж. Јовичић, Др Д. Јовичић, цит.дело. 
115 Ј.Шпрљан, „Утјецај проширења туристичке понуде на повечање конкурентности туристичких насеља у    
Р.Хрватској“, дипломки рад, Сплит, 2013. 
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4.2. Карактеристике развоја туризма у Европској Унији 
 
 Развој туризма у ЕУ карактеришу следећи трендови: 

 Демографске промене – Проценат људи преко 60 година старости у Европи све 
више расте. Њихова тежња да остану што дуже независни од велике је користи 
за здравствени, бањски и „фитнес“ туризам. Они проводе све више времена на 
туристичким дестинацијама за које се сматра да пружају пријатне услове 
живота, нарочито на југу и ван сезоне. Даље, све је више оних туриста са 
специјалним потребама о којима треба бринути како би им се омогућило да у 
потпуности уживају у туризму. Осим најмање 10% популације која се формално 
означава као хендикепирана, може се очекивати све већи број туриста који пате 
од смањене покретљивости као резултат привремене неспособности или 
старости. 

 Туристи млађег узраста – Студије су показале да око 20% туристичких посета 
чине људи између 15 и 26 година старости што у овом тренутку резултира са 
140 милиона посета годишње, од чега 70% одлази у европске земље. Државе 
чланице имају нарочито велики проценат посетилаца овог узраста не само као 
земље порекла већ и као туристичке дестинације за млађе људе. 

 Проширење ЕУ – Боља интеграција нових држава чланица у ЕУ појачаће 
туристички сектор. Ново истраживање показује да постоји  могућност за 3 
милиона додатних послова и додатних 46 милијарди евра бруто националног 
прихода. Очекивани раст ће појачати локалну запосленост обезбеђивањем 
сталних послова. Овај развој ствара ситуацију од које нове државе чланице и 
цела ЕУ имају користи по питању путовања и туризма. 

 Постоји велики степен вероватноће да ће се број домаћинства повећати док ће 
се просечан број чланова домаћинства смањити, што ће утицати на повећање 
прихода по домаћинству. 

 Повећава се туристичка тражња за вишим нивоом квалитета услуга. 
 Промена у демографској структури популације као и ставове према путовању 

условиће тражњу за новим производом. До краја 2002. године  јефтиније 
авионске компаније су преузеле 12% капацитета у оквиру ЕУ. За 75% овог 
тржишта се каже да представља нове клијенте. 

 Нове структуре цена и електронско тржиште промениће навике у погледу 
резервација и погодоваће лично направљеним и „нестандардним“ производима 
при чему се врши утицај на пакет аранжмане како за кратка тако и за дуга 
путовања.116 

Већина ових трендова је довела до нове туристичке тражње и на тај начин створило 
нове послове и повећала бруто домаћи производ, нарочито у новим државама чланицама 
ЕУ. Реално је очекивати да ће се наставити уочена тенденција у смислу динамичнијег 
развоја туризма ЕУ. ЕУ ће представљати и даље најважнији туристички регион у свету, 
захваљујући његовим укупним туристичким активностима, а посебно његовог 
медитеранског дела, планинских туристичких ресурса и атрактивних великих градова. 
Чланице ЕУ имаће и даље изузетно значајно иницијалну и рецептивну улогу у развоју 
светског туризма. 
 
                                                           
116 М.Васојевић, „Карактеристике развоја туризма и ЕУ“, дипломски рад, Београд, 2009. 
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4.3. Карактеристике развоја туризма у Хрватској 
 

Када се говори о периодизацији развоја туризма Хрватске, многи аутори претежно 
наводе сличне периоде односно фазе у којима се туризам развијао.117 

 
Прва фаза 
 
Прва фаза развоја туризма у Хрватској обухвата раздобље од почетка XX века до 

краја Првог светског рата. Већи број туриста имао је мотив да посети атрактивну 
Јадранску обалу, што је допринело све већем развоју угоститељских објеката. Први 
угоститељски објекти и туристичка места настају око 1850-тих година. Међутим, у 
тадашњем времену било је премало образованих људи који би подстицали даљи развој 
туризма у Хрватској. Због политичког стања на Хрватским просторима био је могућ 
туристички развој тек на локалном нивоу, дакле постојала је могућност за појединачне 
иницијативе. Затим долази до развоја лечилишног односно здравственог туризма на 
Јадрану, па су тако изграђени здравствено - туристички центри у Опатији, Цриквеници, 
Хвару итд. Посећивање туристичких одредишта у Хрватској прекинуо је Први светски рат 
који је почео 1914. година те је трајао до 1918. године. 
 
     Друга фаза  
 
 Ова фаза обухвата раздобље између Првог и Другог светског рата којег је 
обележило остварење највећег промета туризма, остварање смештајних капацитета и 
унапређење правне регулативе. 
 Пре почетка Другог светског рата, у Хрватској је било више од 40.000 лежајева у 
свим врстама смјештајних објеката с тим да је било 38,5% приватних соба и 31% 
хотелских кревета. Тадашњи хотелски капацитети су били углавном у власништву 
странаца, а чак 80% иностраног промета чине туристи из Чехословачке, Мађарске, 
Аустрије, Немачке, Италије и Енглеске118 

Значајна за Хрватски туризам је била и 1928. година. Те су године Националним 
парком проглашена Плитвичка језера, успоставила се прва ваздушна линија у Хрватској те 
се убрзано развијао туризам у Каштелима.  
 
 Трећа фаза  
 

Раздобље након Другог светског рата до 1991. године обележен је развојем туризма 
у Хрватској. Започета је изградња нових смештајних капацитета, изградња комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре, боља унутарашња организација туристичке привреде, 
квалитетнија едукација кадрова и квалификациона структура кадрова запослених у 
туризму. 

Од 1960. године Хрватска туристичка понуда се обогаћује с камповима као једном 
од врста смештајних објеката. С временом (од 1980. године до 1990. године) су чинили 
највећи део капацитета уз јефтинији смештај па је Хрватска добила имиџ јефтине 
туристичке дестинације.  
                                                           
117 Ј.Шпрљан, цит. дело. 
118 www.hr.wikipedia.org/wiki/Turizam_u_Hrvatskoj 28.09.2015.   

http://www.hr.wikipedia.org/wiki/Turizam_u_Hrvatskoj
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Од 1965. године до 1975. године владало је "златно доба" хрватског туризма када је 
држава уочила важност туризма за привредни развој, стога је туризам добио на 
значајности и статус стратешког правца развоја државе. У овом раздобљу је стопа раста 
основних смештајних капацитета (хотели, туристичка насеља, хостели итд.) била 11,4%, а 
комплементарних (кампови, приватни смјештај и сл.) 9,67%. У 1981. години Хрватска је 
добила првог туроператора који је био оријентисан на хрватска туристичка тржишта. 
 Туристичке агенције реализовале су промет 1985. године који је премашио милион 
туриста, а 1986. године и 10 милиона ноћења. Као најуспешније раздобље хрватског 
туризма наводи се раздобље од 1986. године до 1988. године.  
 Највећи број ноћења икада на подручју Хрватске остварен 1986. године , више од 
68 милиона где је 87% удела чинило ноћење иностраних туриста. 

Хрватска је стога 1988. године заузела четврто место између 12 високо развијених 
средоземних земаља.  

Значајна је и 1989. година када је основана прва хрватска ваздушна компанија 
Croatia Airlines те се остварио први службени лет на релацији Загреб – Сплит 1991. 
године. 
 
 Четврта фаза 
  

Овај период се односи на раздобље Отаџбинског рата и на период након завршетка 
рата па све до данас. Отаџбински рат је значајно деловао на туризам и то у негативном 
смислу. Од 1991. године до 1995. године смањен је број туриста на мање од 20% 
предратног броја, а број ноћења је смањен на 15% предратних ноћења. 
 Поновно оживљавање туризма и обнова девастираних објеката почиње 1996. 
године пошто се од 1991. године до 1995. године сва средства била усмерена на 
збрињавање становништва и санацију ратних штета. Туристички промет је 1996. године 
порастао за око 14,5%, а у структури иностраних туриста су превладавали туристи из 
источноевропских земља. Успешније од предходних ратних година су биле 1997. године и 
1998. година где се остварило око 30 милиона ноћења те је тиме туризам успео остварити 
13% укупног БДП-а. Од 2000. године растао је туристички промет, и приходи туризма у 
укупном БДП-у.  

 Најбоља туристичка сезона забeлежена је 2008. године када је Хрватску посетило 
више од 11 милиона туриста који су остварили око 57 милиона ноћења.119 
 
4.3.1. Карактеристике туристичког промета  
 
 Промет представља најкомплекснију категорију туристичког феномена,  у највећем 
броју његових облика испреплетани су елементи кретања, простора и потрошње. 
Издвајање различитих облика промета могуће је коришћење различитих критеријума. 
 Према потреби кретања разликујемо: 

 рекреативни, 
 културни и  
 комбиновани. 

 

                                                           
119 www.hr.wikipedia.org/wiki/Turizam_u_Hrvatskoj 28.09.2015. 
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Према врстама мотива: 
 приморски, 
 планински, 
 бањски, 
 градски, 
 споменачки, 
 манифестациони, 
 ловни промет и сл. 

Према средствима транспорта: 
 мототуризам, 
 наутички туризам, 
 аеротуризам, 
 железнички туризам. 

Према годишњем добу: 
 летњи и  
 зимски туризам. 

Према географској припадности учесника: 
 домаћи (унутрашњи) и  
 међународни (прекогранични) туризам. 

Према мобилности: 
 излетнички, 
 транзитни и  
 боравишни. 

Према могућности потрошње: 
 масовни, 
 стандардни и 
 високопотрошни. 

Према узрасту учесника: 
 дечији, 
 омладински, 
 туризам старих и  
 мешовити туризам. 

Према социолошком критеријуму: 
 индивидуални 
 породични 
 групни. 

Према организационом критеријуму: 
 аранжмански 
 либерални.120 

 
 
 
 

                                                           
120 Ж. Јовичић, Др Д. Јовичић, цит.дело. 
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Табела 15: Туристички промет у Хрватској у периоду од 2005 - 2014 године 
 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 
 

 Табела 15 показује туристички промет у Хрватској у периоду од 2005. до 2014. 
године. Највећи број домаћих туриста је забележен  2014. године, а број ноћења домаћих 
туриста 2010. године. Највећи број страних туриста, као и број њихових ноћења забележен 
је 2014. године. На основу наведеног може се закључити да се туристички промет у 
посматраном периоду повећао. 
 

Табела 16: Ноћење туриста по начуну доласка (у 000) 
 

 Индивидуално Организовано Укупно 
Година 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Домаћи 3.443 3.511 1.695 1.649 5.138 5.160 
Страни 38.539 40.143 21.141 21.180 59.680 61.323 
Укупно 41.981 43.654 22.836 22.829 64.811 66.483 

Извор: Туризам у бројкама 2014, Министарство за туризам, Р. Хрватска 
 

 Из табеле 16 се може видети да је већи број ноћења туриста који долазе  
индивидулано у односу на организовани начин доласка, и да у укупном броју ноћења 
туриста веће учешће имају страни туристи у односу на домаће.  

 
Табела 17: Просечан број ноћења туриста  

 
Годинa 2013. 2014. 

Домаћи туристи 3,5 3,4 
Страни туристи 5,4 5,3 

Укупно 5,2 5,1 
Извор: Туризам у бројкама 2014, Министарство за туризам, Р. Хрватска 

 
  Табела 17 показује да је просечан број ноћења домаћих и страних туриста за 2013. 
годину 5,2 дана, а за 2014. годину је 5,1 дан. 
 
4.3.2. Карактеристике туристичке понуде 
 

Да би се туризам могао развијати потребно је континуирано развијати и туристичку 
понуду. Како би одредили што тaчно туристичка понуда неке дестинације обухвата, како 
је успешно прилагодити све већим потребама и захтевима туриста важно је прво кренути 
од њене дефиниције.  

Домаћи Страни Укупно страни и домаћи 
Годинa Туристи Ноћења Туристи Ноћења Туристи Ноћења 
2005. 1.479.618 5.370.924 7.742.792 44.911.258 9.222.410 50.282.182 
2010. 1.493.374 5.424.058 9.110.742 50.992.321 10.604.116 56.416.379 
2014. 1.505.455 5.160.376 11.622.961 61.323.572 13.128.416 66.483.948 
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Туристичку понуду можемо дефинисати као ону количину роба и услуга која се 
нуди туристима на одређеном туристичком тржишту, у одређено време и по одређеној 
цени.121 

Туристичка понуда је заправо део туристичког тржишта, чији је циљ  продати своје 
производе и услуге што већем броју пристиглих туриста. Оно што туриста купи у сврху 
задовољења својих потреба сматра се туристичким производом. 
  Приликом формирања туристичке понуде могуће је уочити утицај различитих 
чиниоца, а то могу бити утицаји: друштва, климе, привреде, на даље утицаји потражње, 
државе и предузећа, односно предузетника. Битни фактори туристичке понуде су:   

 туристичке атракције и активности (мотиви), 
 смештај,         
 остали туристички капацитети и услуге, 
 саобраћај, 
 остала инфраструктура, 
 институциони елементи (обухватају мере и активности за увећање и 

дистрибуцију економских прихода остварених туризмом, заштиту животне 
средине, очувању културне баштине итд.).122   
 

4.3.2.1. Карактеристике и компоненте туристичке понуде 
 

Туристичка понуда у глобалу треба бити привлачна и интересантна потрошачима 
односно туристима те је у том смислу јако битно да се анализирају све њене 
карактеристике и на темељу тога да се изгради правилан тржишни наступ. 

Као карактеристике туристичке понуде се наводе: просторна дислоцираност понуде 
од потражње, хетерогеност, нееластичност, статичност и сезоналност туристичке понуде. 

Туристичка понуда је дислоцирана од тражње односно од емитивних тржишта што 
значи да туриста, како би могао користити и конзумирати производе и услуге, треба 
отпутовати из свог места пребивалишта до одабране туристичке дестинације чију је 
понуду одабрао у циљу задовољења својих потреба. 

Следећа карактеристика туристичке понуде је хетерогеност што је уједно и 
обележје туристичке тражње. Туристичка понуда треба бити хетерогена односно 
различита како би могла привући туристе који желе утрошити своје време и новац на 
одређеној дестинацији и притом задовољити своје потребе и мотиве. Говорећи о 
хетерогености туристичке понуде, прво се одређује туристичка дестинација те се утврђују 
њена природна богатства као основни елемент привлачности дестинације, затим се 
анализира саобраћајна доступност, смештајни капацитети, храна, спортске активности, 
културне манифестације, деловање туристичких агенција, туристичких заједница и сл. 

Понуда је и нееластична из разлога што се капацитети не могу прилагођавати 
другим појавама на туристичком тржишту. Капацитети који су припремљени за једну 
сезону остају по величини исти током целе туристичке сезоне, а уколико су потребне 
додатне адаптације, могуће их је извршити тек по завршетку сезоне и онда у идућој сезони 
кренути с проширеним капацитетом. 

 

                                                           
121  Ј.Шпрљан, цит. дело. 
122 Ж. Јовичић, Др Д. Јовичић, цит.дело. 
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Једна од карактеристика туристичке понуде је и статичност што значи да се 
туристичка понуда не може премештати, туристи не могу користити туристички производ 
изван тржишта понуде. Да би могли конзумирати производ којим ће задовољити своје 
туристичке потребе, туристи требају допутовати у одабрану туристичку дестинацију. 

Туристичка понуда има и сезонски карактер. Разлог сезоналности се огледа у 
климатском фактору којим се формирају летња и зимска туристичка сезона. Летња сезона 
окарактерисана је ресурсима као што су море и сунце, док је код зимске сезоне кључни 
фактор, који је одређује дебљина снежног покривача. Сви чиниоци туристичке понуде 
настоје различитим акцијама продужити сезону како би се остварили што бољи економски 
резултати. 

Што се тиче компоненти туристичке понуде, уобичајена је њихова класификација 
на атрактивне компоненте, комуникативне и рецептивне компоненте. 

Атрактивне компоненте – под овим појмом се подразумевају атрактивна и 
привлачна обележја неке дестинације у којима ће туристи једноставно открити и уживати.  

Природни чиниоци атрактивности – настали су деловањем природних сила, а у ову 
групу се убрајају:  

- клима (осунчаност, количина влаге, температура);  
- рељеф (разуђеност обале, плажа, надморска висина);  
- хидрографски елементи (мора, реке, језера, термални извори);  
- флора и фауна (паркови природе, национални паркови, резервати).  

Друштвени чиниоци атрактивности – настали су деловањем човека, а ове ресурсе можемо 
поделити на:  

- становништво, туристичке дестинације с њиховим обележјима и начином живота;  
- културно – историјски споменици;  
- културне установе и манифестације (музеји, галеријеи сл.);  
- забавне, спортске и образовне институције (Олимпијске игре, светска првенства, 

фестивали и сл.).  
 Комуникативне компоненте – овде се убрајају све врсте превозних средстава као и 
сва саобраћајна инфраструктура која је важна за повезивање неке туристичке дестинације 
с емитивним тржиштем. Дакле, саобраћајна инфраструктура омогућава превоз путника – 
туриста до туристичке дестинације, унутар ње и поновно на повратку из дестинације. Које 
ће превозно средство туриста користити зависи од квалитета, брзине, удобности и цене 
превоза. 
 Што се  тиче саобраћаја, он представља најкомплекснију категорију туристичког 
феномена, у највећем броју његових облика испреплетани су елементи кретања, простора 
и потрошње.123 

Друмски промет – највећи број туристичких путовања се одвија управо путем 
друмског промета. Данас све више јача тренд индивидуалних путовања где туристи, из 
жеље за мобилношћу, својим аутомобилом одлазе на путовање у оближње и даље 
туристичке дестинације.  

Ваздушни промет – с развојем технологије континуирано се унапређује као облик 
превоза који нуди сигурност, брзину и удобност. Развој чартер путовања донео је промене 
на туристичком тржишту. 

 

                                                           
123 Ж.Јовичић, Др Д.Јовичић, цит.дело. 
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Железнички промет – железница је била прво средство масовног превоза, а њена 
могућност да превезе велик број људи на велике удаљености, отворила је пут масовном 
туризму.  Иако је помало заборављен облик путовања, модернизацијом се настоји поновно 
подстакнути туристе да користе железницу.  
 Водни промет – бродски промет је вековима за путнике био једино средство 
путовања светом, а данас се настоје увести нови облици поморског превоза у туризму.  
 Рецептивне компоненте – под рецептивним компонентама се подразумевају 
приватни објекти који туристима пружају услуге смештаја, хране и рекреације. 

 
Табела 18: Смештајни капацитети по врстама објекта 

 
 Број лежаја Индекс Структура (у %) 

Година 2013. 2014. 2013/14 2013. 2014. 
Хотели 132.755 132.998 100,2 14,3 13,6 
Тур. насеља 29.842 29.887 100,2 3,2 3,1 
Тур. апартм. 16.293 16.671 102,3 1,8 1,7 
Кампови 239.424 236.162 98,6 25,9 24,2 
Приват. собе 416.991 470.694 112,9 45,0 48,2 
Лечилишта 2.493 2.449 98,2 0,3 0,3 
Одмаралишта 4.113 2.870 69,8 0,4 0,3 
Хостели 8.907 10.341 116,1 1,0 1,1 
Остало 71.230 72.241 101,4 7,7 7,4 
Некатегоризовани 
објекти 3.725 3.101 83,2 0,4 0,3 

 
Укупно 925.773 977.414 105,6 100,00 100,00 

 
Извор: Туризам у бројкама 2014, Министарство за туризам, Р. Хрватска 

 
 У табели 18 су приказани  смештајни капацитети по врстама објеката. У 2013. 
години је  забележено 925.773 лежаја з свим објектима, док је њухов број у 2014. години 
повећан на 977.414 лежаја. 
 

Табела 19: Смештајни капацитети по врстама туристичких места (стање 31. август) 
 

Година 2013. 2014. Индекс 2014./13. 
Приморска 851.405 928.059 109,0 
Купалишна  места 4.949 4.560 92,1 
Планинска места 9.690 7.527 77,7 
Остала туристичка места 5.362 25.474 452,3 
Загреб (главни град) 14.124 11.794 83,5 
УКУПНО 885.800 977.414 110,3 

 
Извор: Туризам у бројкама 2014, Министарство за туризам, Р. Хрватска 

 
 Табела 19 приказује смештајне капацитете по врстама туристичких места, где 
приморска места имају доминантну улогу у односу на остала места.   
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4.3.3. Утицај туризма на привредни развој Хрватске 
 
 Туризам изазива многоструке ефекте у привреди и друштву условљавајући развој 
привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба домаћих и 
страних туриста. Бржим развојем туризма његови ефекти постају све бројнији и 
хетерогенији. Делује на субјекте и чиниоце који постоје у одређеној туристичкој 
дестинацији укључујући њено становништво, запослене, инвеститоре, итд. Односно утиче 
на просперитет свих предузећа која задовољавају потребе туриста, али и на повећање 
броја радних места, увећање масе произведених роба и услуга које се остварују у 
одређеном временском периоду чиме се стимулише привредни развој.  
 У основи економског значаја туризма налази се трошење новца туриста у 
туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног боравка, а као резултат 
њихове потрошње настају директни, индиректни и мултипликовани економски ефекти.  
Од директних ефеката најважнији су: 

 ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак, 
 ефекти туризма на платни биланс, 
 ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде, 
 ефекти туризма на повећање запослености и др. 

 Туризам има велики утицај на увећање масе произведених роба и услуга које се 
стварају у одређеној земљи у одређеном временском периоду. 
  Повећање потрошње домаћих туриста доприноси повећању дохотка туристичке 
дестинације ако се она посматра као туристичко место или регија за разлику од државе 
као целине док се потрошња страних туриста у рецептивној земљи као повећање укупног 
дохотка.  
 Туризам директно утиче на друштвени производ и национални доходак једне 
земље по основу преливања доходка из других земаља.124 Удео туризма у бруто домаћем 
производу Хрватске у процентима 2013. године био је 16.6, а 2014. године 17.2%.125 
 Потрошња страних туриста омогућава да се робе и услуге пласирају под 
повољнијим условима него путем извоза роба и услуга. Код рецептивне земље повољни 
услови се манифестују одсуством или смањењем трошкова транспорта робе коју купују 
страни туристи, док се страних туриста манифестују кроз куповину робе у рецептивној 
земљи по нижим ценама које нису оптерећене царинама и другим увозним дажбинама.126 
Приходи од туризма у милионима евра 2013. године су износили 7.202,8, док су 2014. 
године били 7.402,3.127 
 Једна од функција је и запошљавање у терцијарним и  другим делатностима које 
учествују у стварању туристичког производа, а то су заправо скоро све делатности у 
оквиру националне привреде. Туризам подстиче запосленост и омогућује да локално 
становништво подигне висину својих прихода и квалитет живота.  
  
 
 

                                                           
124 М.Васојевић, цит. дело 
125 Туризам у бројкама 2014, Министарство за туризам, Р.Хрватска, 2014. 
126 М.Васојевић, цит. дело 
127 Туризам у бројкама 2014, цит. дело 
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 Такође, туризам делује и на развитак неразвијених подручја на начин да повећа 
запосленост и приходе и побољша инфраструктуру, чиме се настоји одржати 
задовољавајућа економска активност у неразвијеним регијама. Тако је и у хрватском 
медитеранском приобаљу појавом туризма с позитивним привредним учинцима 
подстакнут развитак те је промењена друштвено – економска слика тог подручја.  
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5. Закључак 
 
 Природни ресурси 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 Хрватској, као што су 
пољопривреда и туризам, саобраћај.  
 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 Хрватској.  
 Бројни конкретни појединачни пројекти могу Хрватској донети економски раст и 
развој усмерен на побољшање услова рада и привређивања, а тиме и виши животни 
стандард.  
 Природни ресурси Хрватске морају имати испуњену економску, социјалну, 
развојну и управљачку димензију, како би допринели остваривању привредног и 
друштвеног развоја.  Да би остварила свој развој, привредни и друштвени, Хрватска треба 
да полази од наведених природних ресурса који се неминовно морају  користити за 
потребе привреде и економског раста, али се један део мора сачувати за будуће 
генерације. Експанзиван и неконтролисан развој углавном бива праћен еколошким, 
социјалним и културним последицама. 
 Чињеница је да само економско оријентисано коришћење, доводи до добрих 
економских резултата у кратком периоду и да задовољава потребе, али може произвести 
негативне последице по животну средину и живот локалног становништва. 

Туризам у многим државама има врло значајну улогу за развој привреде па тако и у 
Хрватској спада у скуп стратешких циљева привредног развоја. Колико је туризам заправо 
важан за националну привреду произлази из његових економских функција и учинака, а 
притом се од привредних (економских) функција туризма могу истакнути: 
мултипликативна функција туризма према којој се средства туристичке потрошње након 
своје циркулације, дакле, од места где су настала до места потрошње, у већем делу 
настављају да циркулишу и тиме утиче на привредна збивања. Затим, утицај на платни 
биланс која третира туризам кроз ставку "међународна путовања". 

Многе земље, па тако и Хрватска, уочиле су значај девизног прихода, а посебно 
прихода од туризма за целокупни развој привреде, преко утицаја на платни биланс, 
предузимајући све потребне мере за што бољи развој иностраног туризма. Туризам у 
Хрватској има значајан утицај на активну страну платног биланса. Из овог произилази да 
је туризам једна од важнијих привредних делатности Хрватске.  

Да би се остварио развој туризма, он мора да се темељи на планском развоју. 
Искуства показују да су државе у којима се развој туризма темељио на интегралном, 
промишљеном и дугорочном планирању оствариле позитивне ефекте без значајнијих 
пратећих проблема. Поред планског развоја, у циљу развоја туризма Хрватске неопходно 
је да она повећа квалитет туристичке понуде, као и да искористи постојеће природне 
потенцијале за развој туризма.  
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