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УВОД 

 

Транзиција или привреда у транзицији представља привреду која прелази из 

планске привреде односно социјализма, на слободно тржиште односно капитализам. 

Привреда која се налази у транзицији пролази кроз либерализацију где главну улогу у 

формирању цене има тржиште, а не држава. Приватизују се државна предузећа и ресурси, 

ствара се финансијски и приватни сектор ради бржег кретања приватног капитала.  

Процес приватизације је примењен у Кини, земљама бившег Совјетског Савеза, у 

бившим комунистичким земљама Европе и у земљама трећег света. Процес транзиције 

карактерише: промена и стварање нових институција, отварање већег броја приватних 

предузећа, демократизација државе, као и укидање монопола у различитим секторима 

привреде и стварање конкуренције на светском тржишту. 

Транзиција у Србији започела је са десетогодишњим закашњењем у односу на 

остале постсоцијалистичке привреде. Предност каснијег уласка у транзицију и учења из 

искуства других такође није искоришћена, што се одразило на привредни раст и развој 

Србије. Макроекономске перформансе Србије разликују се у периоду пре и након светске 

економске кризе. Оба периода, међутим, представљају доказ да се “рачун” за економске 

грешке и пропусте увек испоставља, са већим или мањим закашњењем. 

Рад се састоји из три дела. У првом делу, пажња ће бити посвећена државама у 

транзицији, дефинисању привредног раста и развоја, објашњавању процеса транзиције и 

приватизације као њеног битног елемента. У другом делу рада, говориће се о 

конкурентности привреда држава у транзицији, и у трећем делу о конкурентности држава 

у транзицији као туристичких дестинација.  



  

I  ДРЖАВЕ У ТРАНЗИЦИЈИ – ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ 

 

1.1. Карактеристике процеса транзиције 

 

 

Транзиција као појам у економској науци питање је које још увек добија различите 

одговоре и производи различита тумачења. У чему је суштина тог, у последње време 

присутног и помињаног термина?  

Пре његове савремене употребе, транзиција као појам сретала се у три случаја. 

Бухарин је под „економиком прелазног периода“ имао у виду прелазак из капитализма у 

социјализам. Други пут га је користио Доб за описивање преласка феудализма у 

капитализам. Трећи пут је коришћен после Другог светског рата за означавање прелажења 

ратних на мирнодопске привреде. Занимљиво је напоменути да је у друга два случаја, са 

економског становишта, подразумевао прелазак нетржишног у тржишни систем.
1
 

У савременој економској литератури постоје два схватања транзиције. Према првом 

схватању, пројекат транзиције је ослоњен на новија сазнања економске теорије. Та 

сазнања потичу из седамдесетих и осамдесетих година, али се везује и за коресподентне 

економске политике током осамдесетих година. Представници овог схватања виде 

промене у систему и економској политици. Њима се функционисање савремених привреда 

и друштва прилагођава постојећим развојним условима и захтевима. То су привреде које 

су традиционално биле формиране као економије са одлучујућом улогом тржишта. У 

својинској структури ових привреда преовладавала је приватна својина. Процес 

дерегулације економске активности присутан је на макроекономском плану, а да би се 

повећала ефикасност привређивања, приступа се процесу денационализације. Главне 

чиниоце ових процеса чине развој знања и технолошки развој. Друго схватање је уже. Оно 

транзицију ситуира у постсоцијалистичке земље Источне, Централне и Југоисточне 

Европе. Представници овог схватања сматрају да је то прелазни период кроз који те земље 

треба да прођу да би се избавиле из дубоке и опште кризе али и да би се прикључиле 

демократским и економским ефикасним друштвима.  

                                                           
1
 Митровић Б.,Економика транзиције, Економски факултет у Нишу,2007, стр. 45 



  

Како би се олакшао процес преласка привреда у постсоцијалистичким земљама на 

тржишну конфигурацију система, морао се предузети један целовит пројекат. То су 

узроковали опсег и дубина промена које је требало предузети. „Тај целовит пројекат и 

сложени процес преласка из нетржишног или квази тржишног система у тржишну 

структуру, назван је у савременој економској науци процесом транзиције.“
2
 

 

1.1.1. Економска суштина процеса транзиције 

 

 Полазећи од дефиниције транзиције, са лакоћом се може објаснити економска 

суштина, сврха и циљ због којих се тај процес покреће у постсоцијалистичким земљама. 

Може се рећи да се предузете промене врше да би се постигле перформансе једне 

привреде и да би се повећала ефикасност привређивања. 

 Повећање ефикасности је заправо захтев да се расположивим ресурсима оствари 

максималан резултат. Анализирајући економску историју света, закључује се да се 

наведени циљ не остварује увек истим средствима. Елементи који одређују битне 

карактеристике економског система мењали су се у различитим околностима и на 

различитом нивоу развијености. Већи степен индивидуализације рада изазван напретком 

технологије и новим знањима, утицао је на то да се савремени привредни системи 

заснивају на принципима веће либерализације и децентрализације. Све ово је утицало на 

то да се успостави повезаност и међузависност привреда преко информатичко-

комуникационих система, тржишта и капитала на светском нивоу, тачније, да се 

успостави процес глобализације.  

 Свакој националној економији, глобализација намеће бројне задатке. Они се 

огледају у општем захтеву за бољим коришћењем ресурса. Ниво ефикасности коју једна 

привреда постиже у великој мери утиче на њено место на светском тржишту и могућности 

партиципације у светској економији. Поставља се питање како транзиција може 

допринети повећању ефикасности. 

Треба разликовати две врсте ефикасности, а то су: алокативна и производна. 

„Алокативна ефикасност подразумева оптималну дистрибуцију ресусрса на разне 

употребе.  

                                                           
2
 Митровић Б., цит. дело, стр 46. 



  

Производна ефикасност означава да се исти или виши ниво производње и пословних 

резултата оствари уз мање трошкове у свакој јединици економског система. Промене до 

којих доводи транзиција требало би да унапреде обе компоненте ефикасности.“
3
 

 

1.1.2. Транзиција и реформа 

 

У најопштијем смислу, транзиција представља процес мењања постојећег 

социјалистичког институционалног амбијента. Она утиче на све битне елементе понашања 

и интереса субјеката социјалистичког система. Транзиција захтева промену система 

вредности који је установљен на основама социјалистичке идеологије. У том смислу, 

транзиција јесте „делегитимизација“ социјалистичког система. Она истовремено тражи 

начине на које ће се трансформисати тај систем у правцу конституисања система 

вредности. У њеној основи ће, с једне стране, бити индивидуа и њени интереси, а с друге 

стране системске институције преко којих ће се индивидуа изразити.  

Транзиција и транзиторни систем треба да обезбеде легитимност системске 

регулативе. Зато све претпоставке које повлачи са собом транзиција морају се посматрати 

у контексту интегралних промена и у политичкој и у економској сфери. 

 Свака реформа имала је за циљ промену, али у крајњој инстанци да се ништа не 

промени. Све реформе никада нису имале за циљ да доведу у питање социјализам, а и 

темељна одређења социјализма тим реформама никада нису довођена у питање. Ван 

реформских промена увек су остајале привредно-системске институције. Иако су 

резултати сваке реформе оцењени као позитивни, практично одустајање од далекосежних 

реформи значио је њихов неуспех.  

 

1.1.3. Циљ транзиције 

 

 За постсоцијалистичке земље на почетку транзиције много је било теже питање 

како него питање коме циљу треба тежити. Закључено је да транзиција може имати смисла 

само под условом да се тачно зна шта прелази и из ког у које стање. То значи да је то 

процес који има свој циљ и он је јединствен у општем правцу. 

                                                           
3
 Митровић Б., цит. дело, стр 49. 



  

  Главни циљ транзиције јесте економска ефикасност и стабилна демократија. Он се 

може остварити једино преласком у други привредни и политички састав.  

 

1.1.4. Приступи транзицији 

  

 У Пољској у току лета 1989. године започела је теоријска расправа о избору „шок 

терапије“ или градуализма у транзицији.  

 Присталице „шок терапије“ су имале теоријско упориште у монетаризму. Они се 

нису одрицали мешања државе у привреду али имају у виду економско регулисање. Под 

њим они подразумевају мешање државе у смислу економског стимуланса који је усмерен 

на увећање ефективности производње и животног стандарда становништва.  Пре свега се 

мисли на поспешивање предузетништва приватног сектора, разноврсност економије и 

конкуренцију. Њихова основна идеја је да предузеће проналази начине да на нове 

иницијативе реагује рационално.  

 Најизразитији присталица „шок терапије“ је Сакс који доказује да је једино она 

делотворна, јер градуализам одлаже промене, не отклања ендемску инфлацију која 

прераста у хиперинфлацију.  

 „Шок терапију“ од самог почетка су критиковали многи познати западни 

економисти. Они су указивали на њену погубност и погрешност. Најпознатији су Клајн, 

Тобин, Тејлор, Леонтјев. Основна њихова примедба била је усмерена према Саксу. И сам 

Сакс је касније признао основаност те примедбе.  

 Присталице градуализма сматрају да се анатомија и физиологија затеченог 

привредног амбијента не могу тренутно променити. Зато се они залажу за дужи пут ка 

тржишту. Истовремено они подразумевају превазилажење многих старих структура и 

механизама који су били присутни у социјалистичком систему. Залажу се за мешање 

државе у привреду.  

 Који приступ изабрати у транзицији није питање без значаја. Опредељење између 

приступа „шок терапије“ или градуализма није ни мало једноставно. Можда је 

најоптималнији приступ транзицији садржан у комбинацији елемената оба приступа. 

 

 



  

1.1.5. Садржај транзиције 

 

 Макроекономска стабилизација 

 

Крајем 1980 – тих постсоцијалистичке земље су биле оптерећене отвореним или 

прикривеним макроекономским неравнотежама. Проблем спољне неравнотеже је код 

једних био више изражен (огроман спољни дуг), а велика инфлација и велики унутрашњи 

губици у банкарском сектору код других. Најтежа ситуација је била у Пољској, а 

најповољнија у Чехословачкој. То значи да су ове земље ушле у процес транзиције са 

различитим стартним позицијама, упркос сличностима у струкутрама ових привреда.  

У кратком временском периоду, транзиција има и дестркутивни утицај на 

привредну структуру. Негативне последице транзиције у кратком року су: инфлација, 

успоравање привредног раста, пад производње (укупне, а нарочито индустријске), пораст 

незапослености и социјалне несигурности.  

 

 Либерализација домаћих цена 

 

После фискалне и монетарне стабилизације треба спровести ценовну 

либерализацију. Неки сматрају да је треба спровести истовремено са стабилизацијом, а 

други после стабилизације. Према Ђуричину, ценовну либерализацију треба спровести 

паралелно са макроекономском стабилизацијом јер ће тако њен ефекат бити повољнији, а 

транзиција ће бити бржа. Домаћа ценовна либерализација се треба обавити ургентно из 

више разлога. Најпре, да би се омогућило функционисање тржишног механизма 

алокације. Затим, она је значајан инструмент којим се елиминишу принудне несташице. 

Треће, ценовна либерализација је неопходан услов за елиминисање субвенција, и на крају, 

без ње није могуће извршити праву приватизацију. 

Закаснела либерализација у условима несташице могла би да доведе до скока цена 

и раста инфлационих очекивања. То би могло да неутралише позитивне ефекте који су 

остварени у домену стабилизације. Зато треба ценовну либерализацију спровести на 

самом почетку транзиције. 



  

Либерализација цена је веома важна и  због дугорочног очвршћавања буџетског 

ограничења. „Све дотле док су цене нерационални профити и губици не могу бити ваљани 

показатељи ефикасности и стога не могу служити као поуздане смернице за одлуке о томе 

која предузећа би требало затворити а за која би требало обезбедити средства ради 

повећања инвестиција.“
4
 За финансијске губитке предузећа чије су цене производа држане 

испод друштвене вредности, затварање није решење за њихове финансијске губитке. Ако 

влада одређује цене, предузећа се не могу сматрати одговорним за своју профитабилност. 

У државном сектору цене су посебан проблем. Зато се прави изузетак за јавне 

услуге, производњу природних монопола, тј. које подлежу регулацији и у развијеним 

тржишним привредама. Монополске структуре и монополско понашање појединих 

предузећа морају да контролише држава, али и да изради програме који би омогућили 

повећање конкурентности на свим тржиштима.  

Данас структура постсоцијалистичких привреда је диспропорционална и 

дисхармонична. Таква ситуација више привлачи предузетнике него што их одбија, под 

условом да у привреди постоји истинско слободно предузетништво.  

 

 Спољнотрговинска либерализација 

 

За већу аутономију предузећа неопходан је систем рационалних цена. Он 

представља систем светских цена и у њему цене носе значајне економске информације. 

Отварање привреде према спољној трговини може се сматрати најбољим начином за 

увођење рационалних цена. Домаћи произвођачи се излажу иностраној конкуренцији 

путем политике слободних цена, а истовремено се и отвара могућност за брже повећање 

квалитета. То се остварује низом концесија, маркетингом и другим аранжманима 

заједничких послова са иностраним предузећима. Све постсоцијалистичке земље могу да 

користе овај пут, а оне ће га све више користити како буде напредовао процес транзиције. 

На основу овога, с правом се може очекивати раст трговине, посебно индустријске, са 

тржишним привредама. За она добра која су предмет међународне трговине, слободна 

спољна трговина пружа систем рационалних цена. За добра која не иду у размену то не 

важи.  
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 У раним фазама трговинска либерализација обично подразумева отклањање 

квантитативних рестрикција и њихову замену царинама. У наредним фазама, другој и 

трећој, постепено унифицирајуће стопе ефективне заштите добијају значајно место. Тиме 

се повећава девизни приход у извозним индустријама или се повећавају уштеде на 

увозним супституцијама, по јединици рада и капитала.  

  

 

1.2. Приватизација као битан елемент процеса транзиције 

 

„На основу глобалног прилаза, приватизација се може схватити као процес чију 

суштину чини след активности везаних за промену власништва из државног и јавног 

сектора у приватно, уз истовремено повлачење државног управљања привредним и 

другим субјектима и развој предузетничког управљања.“
5
 

У процесу приватизације веома је значајно само ширење вести да је нека земља 

одлучила да крене са приватизацијом. За домаће и за иностране инвеститоре, то је важна 

маркетиншка порука. Добро изабрана стратегија наступа преко различитих медија са 

одабраним информацијама доприноси стварању повољног амбијента за приватизацију. 

Приватизација се може сматрати континуираним процесом промена између великог броја 

учесника, а не само као низ независних трансакција. 

Постоје четири типа приватизације: 

 интерна приватизација, 

 екстерна приватизација, 

 приватизација дељењем деоница запосленима и грађанима и 

 приватизација преко формирања холдинг компанија. 

Интерна приватизација јесте продаја по позитивној или нултој цени предузећа 

радницима који у њему раде. Она се може обавити на неколико начина.  
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Може се усвојити извесна формула која ће узимати у обзир број година службе у датом 

предузећу и/или висину плате, и тако ће расподелити деонице. Овде се претпоставља да је 

улагање у предузеће пропорционално дужини стажа и висини плате. Овде се ради о 

„давању“ деоница. Деонице морају да се продају по ниској цени или да се једноставно дају 

радницима, зато што је могуће да радници немају ни довољно новца нити интереса да 

учествују у приватизацији. „Давање“ деоница може да се комбинује са продајом деоница 

радницима који највише понуде. Услов за тај процес јесте да су радници запослени у 

предузећу. 

Екстерна приватизација је процес којим се омогућава свим грађанима да учествују 

у куповини деоница предузећа. Деонице се продају на јавним лицитацијама. Њих 

откупљују они који понуде вишу цену. Новац одлази држави која се појављује као власник 

предузећа.  

Код приватизације дељењем деоница запосленима и грађанима држава одлучује да 

све акције у предузећима које жели да приватизује подели бесплатно или прода по веома 

ниској цени свим грађанима земље.  

Појава националних холдинга везује се за почетак 80-тих година као један од 

одговора на кризу социјалистичких привреда. Холдинзи се, са узлетом приватизације, 

појављују као алтернативе. Уместо да буду у државном власништву, оне се сада 

приватизују.  

 

1.3. Привредни раст и развој држава у транзицији 

 

1.3.1. Привредни раст и структурне промене 

 

 

Привреда, у најширем смислу, представља део (подсистем) сваког друштва. Њена 

основна функција је стварање материјалних добара, којима се задовољавају разноврсне 

потребе друштва. 

Привреда као велики економски систем (као и друштвени) се одликује бројним 

карактеристикама.  



  

Велики економски систем је: (1) динамичан, (2) сложен, (3) стохастичан и (4) 

хијерархијски ситем. 

 Привредни развој је сложен економски процес којим се једна земља постепено 

ослобађа економске неразвијености и сиромаштва, достижући више развојне нивое. 

Привредни развој се састоји из две развојне компоненте а то су: привредни раст и промене 

у структури привреде.  

Привредни раст означава повећање националне производње током времена. То 

повећање производње се може изражавати укупно за целу земљу или per capita тј. по глави 

становника. Пошто се број становника током времена повећава, раст производње по 

становнику представља праву меру економског напредовања једне земље (нпр. ако се 

производња у текућој у односу на претходну годину повећала за 4%, а број становника за 

1%, онда повећање производње по становнику износи 3%).  

Привредни раст је ужи појам од привредног развоја, јер обухвата само промене у 

обиму националне производње.  

Промене у структури привреде се најупечатљивије изражавају кроз промене у учешћу 

појединих делатности у укупној производњи. Њима се прикључују и промене у расподели 

производних чинилаца по тим делатностима, структури увоза и извоза итд.  

Поред привредног раста и структурних промена као основних компонената 

привредног развоја, у новије време све већи значај добијају његови социјални 

(обезбеђивање бољег живота већини становништва) и еколошки аспекти. За савремени 

приступ развоја је карактеристично да се човек ставља у центар пажње. Привредни развој 

има смисла само ако омогућава бољи живот већини становништва.
6
 

 

1.3.2. Привредни раст и структура привреде држава у транзицији 

 

„Бруто домаћи производ (БДП или GDP енг.) је економски израз који представља 

укупну продукцију роба и услуга, остварену у националној економији (домицилној 

земљи), без обзира на власништво.  
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То подразумева да БДП укључује вредност продукције страних лица (компанија) у земљи, 

а искључује активности фирми у власништву домаћих резидената у иностранству. БДП 

представља укупно створен домаћи доходак. 

"Бруто домаћи производ по тржишним ценама“ (Gross domestic product at market 

prices енг. – по тржишној концепцији) представља крајњи резултат производне 

активности. Састоји се од укупне производње добара и услуга умањене за међуфазну 

потрошњу. Добија се а) сабирањем бруто додатне вредности свих производних јединица 

резидената или б) сабирањем свих доходака остварених у текућој производњи (зараде 

запослених, пословни вишак, амортизација основних средстава) и пореза на производе 

умањених за субвенције или в) сабирањем вредности добара и услуга за финалну 

потрошњу, обрачунатих по набавним ценама и умањених за вредност увоза добара и 

услуга.“
7
 

 

Табела 1. Привредни раст држава у транзицији у периоду од 2009. до 2014. године 

изражен у процентима (%) 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Централна Европа и балтичке државе  

1. Хрватска -7.4 -1.7 -0.3 -2.2 -1.1 -0.4 

2. Естонија -14.7 2.5 7.6 5.2 1.6 2.9 

3. Мађарска -6.6 0.7 1.8 -1.7 1.9 3.7 

4. Летонија -14.3 -3.8 6.2 4.0 3.0 2.4 

5. Литванија -14.8 1.6 6.0 3.8 3.5 3.0 

6. Пољска 2.6 3.7 5.0 1.6 1.3 3.3 

7. Република Словачка -5.5 5.1 2.8 1.5 1.4 2.5 

8. Словенија -7.8 1.2 0.6 -2.7 -1.1 3.0 
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Југоисточна Европа       

9. Албанија 3.4 3.7 2.6 1.4 1.1. 2.2 

10. Босна и Херцеговина -2.7 0.8 1.0 -1.2 2.5 0.8 

11. Бугарска -4.2 0.1 1.6 0.2 0.3 1.5 

12. Македонија -0.4 3.4 2.3 -0.5 2.7 3.8 

13. Црна Гора -5.7 2.5 3.2 -2.7 3.5 1.8 

14. Румунија -7.1 -0.8 1.1 0.6 3.5 2.8 

15. Србија -3.1 0.6 1.4 -1.0 2.6 -1.8 

16. Турска -4.8 9.2 8.8 2.1 4.2 2.9 

Источна Европа и Кавказ       

17. Јерменија -14.1 2.2 4.7 7.2 3.3 3.5 

18. Азербејџан 9.4 4.9 0.1 2.2 5.8 2.0 

19. Белорусија 0.2 7.7 5.5 1.7 1.1 1.6 

20. Грузија -3.8 6.3 7.2 6.2 3.3 4.8 

21. Молдавија -6.0 7.1 6.4 -0.7 9.4 4.6 

22. Украјина -14.8 4.2 5.2 0.2 0.0 -6.8 

23. Русија -7.8 4.5 4.3 3.4 1.3 0.6 

Централна Азија       

24. Казахстан 1.2 7.3 7.5 5.0 6.0 4.4 

25. Киргистан 2.9 -0.5 6.0 -0.1 10.9 3.6 

26. Монголија -1.3 6.4 17.3 12.3 11.6 7.8 



  

27. Таџикистан 3.8 6.5 7.4 7.5 7.4 6.7 

28. Туркменистан 6.1 9.2 14.7 11.1 10.2 10.3 

29. Узбекистан 8.1 8.5 8.3 8.2 8.0 8.1 

Јужни и источни Медитиран       

30. Египат 4.7 5.1 1.8 2.2 2.1 2.2 

31. Јордан 5.5 2.3 2.6 2.7 2.8 3.1 

32. Мароко 4.2 3.8 5.2 3.0 4.7 2.4 

33. Тунис 3.0 3.5 -1.9 4.1 2.9 2.7 

 

Извор: http://tr.ebrd.com/tr12/images/downloads/TR2012_EN_Chapter1.pdf и 

http://data.worldbank.org/indicator (прилагођено) 

 

У табели су приказене 33 земље које су у транзицији. Анализом табеле може се 

закључити да је највећи привредни раст забележен 2011. године у Монголији и износио је 

17.3%, а најмањи у Украјини 2009. године и износио је -14.8%. Азербејџан је забележио 

највеће повећање ГДП-а, односно највећи привредни раст у односу на друге посматране 

државе 2009. године. Он је износио 9.4%. 2010. и 2014. године највећи привредни раст 

забележио је Туркменистан (9.2% и 10.3%), а 2011., 2012. и 2013. год. Монголија (17.3%, 

12.3% и 11.6%). Највеће смањење ГДП-а 2009. године у односу на 2008. годину 

забележено је у Украјини (-14.8%), 2010. године у Летонији (-3.8%), 2011. године у Тунису 

(-1.9%), 2012. године у Црној Гори (-2.7%), 2013. године у Словенији (-1.1%) и 2014. 

године у Украјина (-6.8%).  

 

 

 

 



  

1.3.2.1. Структура привреде 

 

„Република Србија има модерну привреду која прати модел слободног тржишта. 

Највећи сектор српске привреде је сектор услуга/терцијални сектор, који обухвата укупно 

63,8% БДП. Потом следи индустријски сектор (23,5% БДП) и пољопривредни сектор 

(12,7% БДП). Крајем 80-их година, на почетку економске транзиције из планске привреде 

у тржишну, Србија је имала повољну позицију у односу на регион. Та позиција је 

изгубљена због економских санкција од 1992. до 1995. годиине (које су, између осталог, 

резултовале и у обарању рекорда хиперинфлације), као и због НАТО бомбардовања 1999. 

године. 

Последњих година, Србија је била сведок инвестиција великих страних фирми. 

Просечан реални раст у последњих 10 година је 4,45%. Србија има релативно мали удео 

државне администрације у односу на остале земље европе као део БДП: свега 20,6%. 

Приватна потрошња износи 74,3% БДП а инвестиције 28,6%.“
8
 

 

Табела 2. Пољопривреда, додата вредност (% БДП-а) 

 2000. 2006. 2012. 2014. 

Хрватска 6.4 5.1 4.5 4.3 

Естонија 4.8 3.1 3.9 3.4 

Мађарска 5.7 4.1 4.6 4.5 

Летонија 
5.1 3.7 3.7 3.3 

Литванија 
6.3 4.3 4.4 3.4 

Пољска 
3.3 3.1 3.2 3.4 

Словачка 
4.4 3.6 3.5 4.4 

Словенија 
3.3 2.3 2.1 2.2 

Албанија 26.5 20.2 21.7 22.6 

Босна и Херцеговина - - - - 
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Бугарска 12.6 7.2 5.3 5.3 

Македонија 
12.0 10.3 10.5 10.2 

Црна Гора 
12.5 10.2 8.9 10.0 

Румунија 
12.0 8.7 5.3 5.4 

Србија 19.9 11.4 8.9 9.7 

Турска 11.3 9.4 8.8 8.0 

Јерменија 25.5 20.5 20.1 20.8 

Азербејџан 17.1 7.5 5.5 5.7 

Белорусија 14.1 9.9 9.8 8.9 

Грузија 21.9 12.8 8.6 9.2 

Молдавија 29.0 17.4 13.4 15.0 

Украјина 
17.1 8.7 9.1 11.8 

Русија 6.4 4.5 3.9 4.2 

Казахстан 8.7 5.9 4.7 4.7 

Киргистан 36.7 32.8 19.2 17.3 

Монголија 30.9 19.6 12.7 15.8 

Таџикистан 27.4 24.2 26.6 - 

Туркменистан 24.4 17.4 14.5 - 

Узбекистан 34.4 26.1 19.0 18.8 

Египат 16.7 14.1 11.1 11.1 

Јордан 2.3 2.9 3.1 3.8 

Мароко 14.9 16.9 13.4 13.0 

Тунис 11.3 10.2 9.4 8.8 

Чешка 3.42 2.28 2.62 2.70 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator (прилагођено) 

 

Пољопривреда одговара ИСИЦ (Међународна стандардна класификација 

делатности) подели  1-5 и укључује шумарство, лов и риболов, као и гајење усева и 

сточарство.  



  

Додата вредност је нето излаз сектора након што се саберу сви излази и одузму средњи 

улази. То је израчунато без одузимања за амортизацију измишљених средстава или 

пражњења и деградације природних ресурса. Порекло додате вредности одређује 

Међународна стандардна индустријска класификација (ИСИЦ). 

 Највеће учешће пољопривреде у ГДП-у, односно у додатој вредности је забележио 

Киргистан 2000. године, као и 2006., а 2012. и 2014. године Албанија (табела 2.) 

 

Табела 3. Индустрија , додата вредност (%БДП-а) 

 2000. 2006. 2012. 2014. 

Хрватска 29.3 28.7 27.1 28.8 

Естонија 27.8 30.6 28.8 28.1 

Мађарска 31.8 31.4 30.3 31.2 

Летонија 26.5 23.6 24.0 23.4 

Литванија 29.6 33.2 30.7 30.5 

Пољска 32.8 32.8 32.9 32.6 

Словачка 36.1 38.6 35.3 33.6 

Словенија 35.0 34.5 31.7 33.1 

Албанија 16.7 26.4 26.5 25.2 

Босна и Херцеговина 23.0 26.4 26.3 26.8 

Бугарска 25.8 29.8 29.5 27.2 

Македонија 25.4 24.9 24.4 24.8 

Црна Гора 23.4 20.4 17.8 17.7 

Румунија 27.7 28.0 27.8 27.3 

Србија 33.4 29.3 30.3 29.8 

Турска 31.3 28.2 26.7 27.1 

Јерменија 39.0 44.7 31.2 28.6 

Азербејџан 45.3 68.7 63.1 58.3 

Белорусија 39.2 43.0 43.0 42.4 

Грузија 22.4 24.9 24.5 24.4 



  

Молдавија 21.7 15.6 16.7 17.2 

Украјина 36.3 36.1 28.4 25.4 

Русија 37.9 37.2 37.0 35.8 

Казахстан 40.5 42.1 39.5 36.0 

Киргистан 31.4 20.1 25.6 26.7 

Монголија 25.0 43.0 34.6 37.2 

Таџикистан 38.9 31.1 22.5 - 

Туркменистан 44.4 36.3 48.4 - 

Узбекистан 23.1 27.4 32.3 33.7 

Египат 33.1 38.4 38.8 39.0 

Јордан 25.5 29.0 30.1 29.8 

Мароко 29.1 27.2 28.6 29.3 

Тунис 30.2 29.3 31.1 29.3 

Чешка 37.2 38.2 37.0 38.0 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator (прилагођено) 

 

Индустрија одговара ИСИЦ подели 10-45 и обухвата производњу (ИСИЦ поделе 

15-37). Састоји се од додате вредност у рударству, прерађивачкој индустрији (такође 

издвојена као засебна подгрупа), изградња, струја, вода и гас.  

Највеће учешће индустрије у ГДП-у, односно у додатој вредности је остварио 

Азербејџан у посматраном периоду (табела 3.) 

 

 

 

 

 



  

Табела 4. Услуге итд., додата вредност (% БДП-а) 

 2000. 2006. 2012. 2014. 

Хрватска 64.3 66.1 68.5 66.8 

Естонија 67.4 66.3 67.2 68.4 

Мађарска 62.5 64.6 65.1 64.4 

Летонија 68.4 72.7 72.3 73.4 

Литванија 64.1 62.5 64.8 66.0 

Пољска 63.9 64.2 63.9 64.0 

Словачка 59.5 57.8 61.2 62.0 

Словенија 61.7 63.2 66.2 64.7 

Албанија 56.8 53.4 51.9 52.2 

Босна и Херцеговина 66.4 63.5 66.2 65.9 

Бугарска 61.6 63.0 65.1 67.6 

Македонија 62.6 64.7 65.1 65.0 

Црна Гора 64.1 69.4 73.4 72.3 

Румунија 60.2 63.3 66.9 67.4 

Србија 46.6 59.2 60.7 60.5 

Турска 57.4 62.4 64.5 64.9  

Јерменија 35.5 34.9 48.8 50.6 

Азербејџан 37.5 23.8 31.5 36.0 

Белорусија 46.7 47.1 47.2 48.7 

Грузија 55.7 62.3 66.9 66.4 

Молдавија 49.2 67.0 69.9 67.8 

Украјина 46.6 55.2 62.5 62.8 

Русија 55.6 58.2 59.1 60.0 

Казахстан 50.8 52.0 55.8 59.3 

Киргистан 31.9 47.2 55.3 56.0 

Монголија 44.1 37.4 52.7 47.0 

Таџикистан 33.7 44.7 50.9 - 

Туркменистан 31.2 46.3 37.0 - 



  

Узбекистан 42.5 46.5 48.7 47.5 

Египат 50.1 47.5 50.1 49.9 

Јордан 72.1 68.1 66.8 66.4 

Мароко 56.0 56.0 58.0 57.7 

Тунис 58.5 60.6 59.5 61.9 

Чешка 59.4 59.5 60.4 59.3 

 

Извор: http://data.worldbank.org/indicator (прилагођено) 

 

Услуге одговарају ИСИЦ подели 50-99 и они укључују додату вредност на велико 

и мало (укључујући хотеле и ресторане), транспорт и владе, финансијске, професионалне 

и личне услуге, као што су образовање, здравствена заштита, те услуге промета 

некретнинама. Такође су укључени банкарски трошкови услуга, увозне дажбине и све 

статистичке разлике. 

Највеће учешће услужног секотра у ГДП-у, односно додатој вредности је 

забележио Јордан 2000. године, а 2006., 2012. и 2014. године Летонија (табела 4.) 

 

1.3.3. Транзиција у Србији 

 

„Основне карактеристике транзиције у Србији могу се свести на следеће: 

 много се „лутало“ у избору модела транзиције, 

 транзиција није изведена праведно према свим грађанима, 

 успешно је и брзо остварена макроекономска стабилизација, 

 направљене су грешке у либерализацији, домаће тржиште је прерано препуштено 

страној конкуренциј, нестале су многе домаће производње (машиноградња, 

електроника, текстил) и влада огромна незапосленост, 



  

 Србија није примењивала реалан курс динара. Због нерегулаторног (вештачког) односа 

понуде и тражње девиза, насталог претераним задуживањем и продајом имовине за 

девизе, динар је више од деценије прецењен, па Србија остварује висок дефицит 

текућег биланса и високу спољну задуженост, 

 позитивно је што је отворен процес придруживања ЕУ и 

 општи ефекти транзиције на развој и животни стандард су сувише скромни.“
9
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II КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДA ДРЖАВА У ТРАНЗИЦИЈИ 
 

2.1. Конкурентност – дефиниције и одреднице 

 

Конкурентност националне економије и њено истраживање највећи значај имају за 

економску теорију и економску политику. Ипак, неопходне су валидне научне поставке 

како би се створила активна политика повећања конкурентности неке привреде, јер је 

конкурентност развојни феномен који није теоријски довршен. Поред бројних дефиниција 

конкурентности, често се прави разлика између конкурентности на макро и микро нивоу. 

Макро конкурентност се односи на способност привреде да производи и дистрибуира 

робу и услуге на начин да се повећа животни стандард становништва. С друге стране, 

микро конкурентност се односи на конкурентност предузећа и значи његову релативну 

ефикасност да продаје своје производе и услуге на тржиштима на којима је присутна 

међународна конкуренција. 

Национална економија није конкурентна ако нису конкурентни производи и услуге 

њених предузећа.  

Зато не постоји потреба да се подвуче граница између микроекономске и макроекономске 

конкурентности. Али је свакако конкурентност једне националне економије директно 

зависна од конкурентности њених предузећа.  

На основу свега до сада наведеног може се закључити да је конкурентност мера 

успешности развојних процеса ослоњених на тржиште које одређује вредност роба услуга 

и економску оправданост коришћења људских и материјалних ресурса и улагања 

средстава.  

 

 

 

 



  

2.2. Конкурентност привреде Србије 

 

 У досадашњим развојним процесима, Република Србија није постигла 

задовољавајућу конкурентност. Недовољна економска и технолошка конкурентност 

привреде Србије представља велики проблем. Тај проблем проистиче из мале способности 

предузећа, грана и сектора привреде да снижавају трошкове пословања и да побољшавају 

перформансе производа и услуга. У Републици Србији већина привреда нема 

задовољавајућу способност да снизи трошкове како би достигла ценовну конкурентност. 

Jош мање има способност да повећа технолошки ниво производње. 

 Према извештају Светског економског форума за 2015. годину, Србија се налази на 

94. месту на листи која обухвата 140 земаља
10

. По њиховој оцени, индекс глобалне 

конкурентности (ИГК) за нашу земљу износи 3,89, док првопласирана Швајцарска има 

иднекс од 5,76. При томе, треба имати у виду да се вредност ИГК креће у интервалу од 1 

до 7. У односу на прошлу годину, вредност ИГК за Србију је смањена за 0,01, међутим, то 

није утицало на промену њене позиције на листи у односу на прошлу годину (према 

извештају за 2014. годину Србија је такође заузимала 94. место).  

 Ако се пореде претходни извештаји када је Србија побољшала позицију на листи за 

седам места, од 101. на 94., повећавши вредност ИГК  за 0,13, сада се примећује само 

минимална промена на ниже од 0,01. Ова промена није утицала на погоршање места 

Србије на ранг листи. Међутим, ако би се анализирале земље које су на позицијама 

блиским Србији, треба имати у виду да би пад од 0,03 довео до погоршања позиције, док 

би повећање у истом износу значило и једно место више на листи. 

 Најнижу вредност ИГК има Гвинеја (2,84), док друго место припада Сингапуру , а 

треће САД-у. Највећа померања међу првих десет земаља на листи имала је Холандија. 

Она је 2014. године заузимала осмо место, а сада чак пето место, док је Немачка заузела 

четврто.  
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 У односу на претходну годину број земаља обухваћених извештајем је смањен са 144 на 140. Разлог томе 

је што су три земље – Босна и Херцеговина, Либерија и Еквадор поново укључене у извештај, док за седам 

земаља (Ангола, Барбадос, Буркина Фасо, Либија, Порторико, Суринам, Источни Тимор, Јемен) подаци нису 

доступни.  



  

Табела 5. Индекс глобалне конкурентности (2007.-2015.) 

 Албанија БиХ Хрватска Грчка Мађарска Македонија Црна 

Гора 

Румунија Бугарска Србија Словачка Словенија 

2007 3.48 3.56 4.20 4.08 4.35 3.73 3.91 3.97 3.93 3.78 4.45 4.48 

2008 3.55 3.55 4.22 4.11 4.22 3.87 4.11 4.10 4.03 3.90 4.40 4.50 

2009 3.72 3.53 4.03 4.04 4.22 3.95 4.16 4.11 4.02 3.77 4.31 4.55 

2010 3.94 3.70 4.04 3.99 4.33 4.02 4.36 4.16 4.13 3.84 4.25 4.42 

2011 4.06 3.83 4.08 3.92 4.36 4.05 4.27 4.08 4.16 3.88 4.19 4.30 

2012 3.91 3.93 4.04 3.86 4.30 4.04 4.14 4.07 4.27 3.87 4.14 4.34 

2013 3.85 4.02 4.13 3.93 4.25 4.14 4.20 4.13 4.31 3.77 4.10 4.25 

2014 3.84 n.a. 4.13 4.04 4.28 4.26 4.23 4.30 4.37 3.90 4.15 4.22 

2015 3.93 3.71 4.07 4.02 4.25 4.25 4.20 4.32 4.32 3.89 4.22 4.28 

 

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.) 

Табела 6. Ранг земаља према Индексу глобалне конкурентности (2007.-2015.) 

 Албанија БиХ Хрватска Грчка Мађарска Македонија Црна 

Гора 

Румунија Бугарска Србија Словачка Словенија 

𝟐𝟎𝟎𝟕𝟏) 109 106 57 65 47 94 82 74 79 91 41 39 

𝟐𝟎𝟎𝟖𝟐) 108 107 61 67 62 89 65 68 76 85 46 42 

𝟐𝟎𝟎𝟗𝟑) 96 109 72 71 58 84 62 64 76 93 47 37 

𝟐𝟎𝟏𝟎𝟒) 88 102 77 83 52 79 49 67 71 96 60 45 

𝟐𝟎𝟏𝟏𝟓) 78 100 76 90 48 79 60 77 74 95 69 57 

𝟐𝟎𝟏𝟐𝟔) 89 88 81 96 60 80 72 78 62 95 71 56 

𝟐𝟎𝟏𝟑𝟕) 95 87 75 91 63 73 67 76 57 101 78 62 

𝟐𝟎𝟏𝟒𝟖) 97 n.a. 77 81 60 63 67 59 54 94 75 70 

𝟐𝟎𝟏𝟓𝟗) 93 111 77 81 63 60 70 53 54 94 67 59 

 

1) извештај обихвата 131 земљу; 2) извештај обихвата 134 земље; 3)  извештај обихвата 133 земље; 4) извештај обихвата 139 

земље; 5) извештај обихвата 142 земље; 6) извештај обихвата 144 земље; 7) извештај обихвата 148 земаља; 8) извештај 
обихвата 144 земље;  9) извештај обихвата 140 земаља;  

 

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.) 
 

 

Табеле 5 и 6 представљају податке о вредностима индекса глобалне 

конкурентности и рангу Србије и  земаља из њеног окружења у периоду од 2007. до 2015. 

године. Обухваћено је 12 земаља и то: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, 

Македонија, Црна Гора, Румунија, Бугарска, Србија, Словачка и Словенија. Подаци за 

Босну и Херцеговину су изостављени из табеле јер није било могуће наћи податке за 2014. 

годину.  

 На основу табеле може се закључити да је Србија имала највећи Иднекс глобалне 

конкурентности 2008. и 2014. године (3,90), а најмањи 2009. и 2013. године (3,77).  



  

Најгору позицију на листи имала је 2013. године када је заузимала 101. место, а најбољу 

2008. када је била на 85. позицији.  

 Кретање Индекса глобалне конкурентности за Србију и земље из њеног окружења 

у периоду од 2007. до 2015. године може се приказати графиконима. 

 

Слика 1. Кретање Индекса глобалне конкурентности за Србију и просека одабраних 

земаља 

  

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.) 

 
Слика 2. Кретање Индекса глобалне конкурентности (2007.-2015.) 

Извор: WEF (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.) 

 



  

Кретање вредности  Индекса глобалне конкурентности Србије представљено је 

црвеном линијом. Према укупној конкурентности у 2015. години, једино Босна и 

Херцеговина је била горе пласирана од Србије заузевши 111. место. У 2014. години Босна 

и Херцеговина није укључена у извештај, а у односу на 2013. годину назадовала је за 24 

места. Једина земља из окружења која је била иза Србије у 2014. години била је Албанија, 

на 97. позицији. Она је 2015. године побољшала своју позицију и сада се налази изнад 

Србије, на 93. месту. У односу на 2014. годину, четири земље су побољшале вредност 

ИГК, а самим тим и  своју позицију на ранг листи. Изузетак је Македонија која је и поред 

минималног смањења вредности ИГК забележила побољшање позиције са 63. на 60. 

место. Мању вредност ИГК у односу на 2014. годину бележи пет земаља, од којих су 

Мађарска и Црна Гора због тога изгубиле три места на ранг листи, а Грчка, Хрватска и 

Бугарска су задржале своје позиције.   



  

III КОНКУРЕНТСКА ПОЗИЦИЈА ТУРИЗМА У ДРЖАВАМА У 

ТРАНЗИЦИЈИ 

 

Одреднице феномена конкурентности на макро и микро нивоу представљају 

логично исходиште за приступање проблематици конкурентности у сфери туризма. То 

исходиште је независно од чињеницe да је привређивање у домену туризма врло 

специфично, највише због чињенице да обједињава цео низ међусобно условљених 

привредних активности, услед чега се, на нивоу сваке туристичке дестинације намеће 

потреба успостављања што потпунијег тзв. туристичког ланца вредности. У циљу бољег 

разумевања проблематике туристичке конкурентности неке земље (регије, подручја) 

потребно је указати на кључне специфичности туристичког привређивања.  

За разлику од других (традиционално схваћених) привредних делатности, а које 

карактеришу начела транспарентности, инклузивности и ексклузивности односно јасно 

препознатљиви финални производи (аутомобил, ципела, јогурт, концерт), битна ставка 

која туристичко привређивање чини специфичним произлази из чињенице да је тзв. 

„туристички производ“ агрегатна категорија, односно, скуп великог броја различитих 

индивидуално креираних и понуђених  (услужних) производа. 

Међусобно комбиновање, варирање, груписање или дозирање различитих 

појединачних (услужних) производа различитих произвођача (понуђача), са циљем и на 

начин који ће максимаино удовољавати различитим (посве индивидуализованим) личним 

тежњама потенцијалних корисника, на крају доводи до успостављања мноштва 

различитих, тзв. туристичких ланаца вредности. Управо могућност истовремене успоставе 

мноштва различитих, персонализованих, туристичких ланаца вредности условљава 

јединственост и непоновљивост сваког појединачног туристичког доживљаја. Што је 

понуда туристичких (услужних) производа, а тиме и потенцијалних туристичких 

доживљаја богатија и разноврснија, односно што је већи број индивидуалних понуђача 

услуга укључен у формирање туристичког ланца вредности, то је конкретни туристички 

производ тржишно корикурентнији. У том се контексту може говорити о туристичким 

кластерима.  



  

Реч је о географским концентрацијама туристичких атракција, сродних предузећа, 

организација и других институција директно или индиректно повезаних с дестинацијским 

туристичким производом. 

Друга битна специфична разлика туристичког привређивања односи се на 

чињеницу да је одређени  „туристички производ“  увек везан за неку конкретну 

туристичку дестинацију. Туристичка дестинација представља јасно омеђено географско 

подручје којим се може активно управљати, односно унутар којег потенцијални посетиоци 

(туристи) уживају различите врсте туристичких искустава (доживљаја).  

„Ritchie i Crouch (2000) дефинишу конкурентност у туризму као: „способност 

повећавања туристичких посета, повећаног привлачења посетилаца и раста 

профитабилности као резултат понуде доживљаја за памћење, водећи истовремено рачуна 

о квалитету живота локалног становништва и очувању ресурсне основе одредишта за 

будућа покољења.“
11

 

Конкурентност у туризму обједињава неколико димензија: економску, социо- 

културну, еколошку и политичку. Управо из тог разлога не представља никакво 

изненађење да је у туристичкој сфери конкурентност прерасла у централну тачку 

економске политике на нивоу одредишта. Паралелно, с растом туристичке активности, а 

тиме и конкурентске борбе међу туристичким дестинацијама, туристичка политика се 

мора фокусирати на побољшање конкурентске способности на начин да створи 

институционални оквир прикладан да мотри, контролише и повећава квалитет и 

ефикасност туристичке привреде, уз истовремену заштиту ресурсне основе дестинације. 

Конкурентност туристичке дестинације, баш као и на нивоу националне привреде, 

заправо се своди на стварање адекватног и подстицајног институционалног оквира и / или 

економског окружења у којем ће, у јасно прописаним условима, бујати пословне 

активности бројних приватних предузетника. Код разматрања проблематике 

конкурентности туристичких дестинација битно је разликовати тзв. индикаторе 

конкурентске способности (колико је нека дестинација конкурентна) и чиниоци који 
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доприносе повећању њене конкурентске способности (зашто је нека дестинација 

конкурентна). 

Индикатори конкурентске способности статичког су карактера и указују на перформансе 

неке дестинације у некој јединици времена. Чиниоци који доприносе повећању 

конкурентске способности представљају динамичку категорију чијим се деловањем 

конкурентска способност одређене туристичке дестинације, с протоком времена, може 

повећавати или смањивати. Самим тим, на већину ових чинитеља може се деловати 

адекватним мерама привредне политике и  мерама у сфери дестинацијског менаџмента. 

Кад је реч о елементима од којих зависи конкурентност туристичке дестинације, а 

што је понајвише резултат добро осмишљених теоретских модела неколицине аутора, 

ипак ваља констатовати да су такви модели понајвише концептуалног карактера те да, 

због комплексности у приступу, нису превише подесни за ефикасну операционализацију у 

практичне сврхе тј. за егзактно и брзо утврђивање достигнутог нивоа конкурентности 

конкретне туристицке дестинације. Иако, додуше, неки аутори предлажу конкретне 

индикаторе (показатеље) подесне за мерење појединих компоненти дестинацијске 

конкурентности, при чему су неки квантитативне, а неки квалитативне природе, изразита 

комплексност модела има за последицу потребу прикупљања података о огромном броју 

више или мање релевантних показатеља, без могућности утврђивања њихових 

појединачних доприноса дестинацијској конкурентности. 

С друге стране, у жељи да се омогуће квалитетне међународне компарације 

достигнуте конкурентске способности појединих земаља као туристицких дестинација те 

да се, на тој основи, успоставе предуслови за вођење кредибилне дестинацијске политике , 

развијено је неколико емпиријских модела дестинацијске конкурентности. Иако се ови 

емпиријски модели у одређеној мери подударају са подешавањима знатно сложенијих 

концептуалних модела, они их, по правилу, битно поједностављују, при чему се у избору 

показатеља конкурентске способности превише ослањају на показатеље тзв. друштвено – 

привредне развијености. 

 

 



  

3.1. Концептуално - теоретски модели конкурентности 

 

3.1.1. Модел Ritchie и Crouch
12

 

 

Модел Ritchie-а и Crouch-а (Ritchie и Crouch, 2003) представља, по превладавајућем 

мишљењу струке, један од теоретски најутемељенијих модела за разматрање 

проблематике конкурентности туристичке дестинације. 

Уз компаративне предности, које одражавају богатство и расположивост развојних 

чинитеља, односно конкурентске предности, које су резултат њиховог ефикасног 

коришћења, Ritchie и Crouch сматрају да квалитет туристичких ресурса и атракција 

представља срж дестинацијске привлачности и главне мотиве доласка у неку дестинацију. 

Осим њих, за конкурентност туристичке дестинације битни су и: 

• дестинацијска политика, планирање и развој, 

• дестинацијски менаџмент, 

• квалифицирајући чинитељи (који појачавају конкурентност), 

• подржавајући чинитељи и /или ресурси. 

Дестинацијска политика, планирање и развој односи се на цео низ активности које 

су резултат интелектуалне активности доносиоца одлука на нивоу сваке дестинације, а 

што указује на чињеницу да се високо конкурентна дестинација не постаје случајно. 

Потребна је примерена развојна визија и "скуп одредби, правила, препорука, директива, 

развојних циљева и стратегија унутар којих се доносе све колективне и појединачне 

одлуке од директног утицаја на развој дестинације. Стратешко планирање представља 

камен темељац успешне дестинацијске политике.  

                                                           
12

   Кунст И., цит.дело, стр. 138 



  

Дестинацијски менаџмент односи се понајвише на различите активности на микро 

нивоу кроз које све деонице, на дневној основи, испуњавају своје индивидуалне и 

колективне обавезе како би се остварила претходно утврђена дестинацијски развојна 

визија. Успешан дестинацијски менаџмент подразумева вештине пословног управљања 

усклађене са способношћу управљања околином. 

Квалифицирајући чиниоци, односно чиниоци који појачавају конкурентност односе 

се на оне чинитеље на које сама дестинација има мали или никакав утицај, а који могу 

појачати, модификовати и / или усмерити њену конкурентску способност. 

Подржавајући чиниоци и ресурси представљају темељ на којима се успоставља 

успешна туристичка индустрија. Њихов недостатак, по правилу, представља ограничење 

услед којег одрежена туристичка дестинација не привлачи посетиоце у довољној мери. 

Конацно, аутори овог модела истичу да на конкурентност неке туристичке 

дестинације снажно утичу и глобално (макроекономско), као и конкурентско 

(микроекономски) окружење. Кад је реч о глобалном окружењу, од интереса су посебно 

економски, политички и социо-културни чиниоци, али и чиниоци који су повезани с 

климом, демографским кретањима, околином, технологијом и сл. Истовремено, 

конкурентско (микроекономско) окружење односи се на акције или активности појединих 

субјеката туристичког система које у већој или мањој мери, директно или индиректно, 

утичу на циљеве и активности сваког другог учесника система. Субјекте конкурентског 

микроекономског окружења представљају, дакле, туристичке компаније, њихови 

добављачи, посредници, клијенти, конкурентске дестинације, организације дестинацијског 

менаџмента, повезани ентитети (забава,трговина и сл.), као и све друго повезано са 

туристичким привређивањем . 

Иако модел Ritchie-а и Crouch-а, у теоретском смислу, представља врло добар 

оквир за разумевање комплексности мећуодноса различитих чиниоца дестинацијске 

конкурентности, потребно је истаћи да је цео низ чиниоца туристичке конкурентности 

врло тешко измерити, чиме се и примена овог модела у мерењу конкурентске способности 

туристичких дестинација и њиховим међународним компарацијама битно умањује. 

 



  

3.1.2. Модел Dwyer i Kim 

 

Двиер и Ким (Dwyer i Kim, 2003)
13

 развили су интегрисани модел дестинацијске 

конкурентности који обједињује битне теоретске одреднице конкурентности на 

националном нивоу, конкурентности на нивоу привредних субјеката, односно 

конкурентности туристичке дестинације. 

Иако овај модел доста наликује на модел дестинацијске конкурентности Ritchie-а и 

Crouch-а, посебно у појмовном смислу, ваља ипак констатовати да постоје и одређене 

концептуалне разлике. Двиер и Ким, наиме, као важну одредницу дестинацијске 

конкурентности уводе и категорију "услови потражње", односно препознају да 

конкурентност дестинације не представља крајњи циљ економске политике, већ само 

предуслов за осигурање дугорочног економског просперитета. Под условима потражње 

аутори подразумевају: 

а) свест о туристицкој дестинацији у очима потенцијалне потражње,  

б) перцепције потражње о дестинацији и   

ц) преференције потражње.  

Свест о дестинацији генерисаће се путем адекватних маркетиншких активности, што ће 

повратно у очима потразње створити одређену перцепцију о дестинације и тако ће 

утицати на број посета. Стабилност броја посета (и потрошње у дестинацији) зависи од 

усклађености дестинацијске понуде и потреба и жеља посетилаца. 

Кад је реч о ресурсној основи, Двиер и Ким разликују наследене и креиране 

ресурсе, али и тзв. подржавајуће чиниоце. Наследени ресурси представљају како природне 

(планине, језера, плаже, климу и сл.), тако и културне ресурсе (обичаји, уверења, 

гастрономија, језици, религија и сл.). У креиране ресурсе аутори убрајају туристичку 

инфра и супраструктуру, догађаје, скуп доступних активности, забаву и куповину. 
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Коначно, подржавајућу ресурсну основу чине капитална инфрастниктура, квалитета 

услуге, доступност дестинације, гостољубивост и тржишне повезнице. 

Под дестинацијски менаџментом аутори подразумевају скуп чиниоца који могу 

повећати свест о кључним ресурсима и атракцијама, поправити квалитет и ефикасност 

подржавајућих чиниоца, односно омогућити најбоље прилагођавање различитим 

ограничењима условљеним ситуацијским условима. За разлику од Ritchie-а и Crouch-а, 

овај модел разликује активности дестинацијског менаџмента које су у ингеренцији јавног 

сектора од оних за које је одговоран приватни сектор. Јавни сектор одговоран је за израду 

националних (регионалних) стратегија развоја туризма, маркетинг и систем туристичких 

заједница, националне и регионалне програме оспособљавања људског капитала, 

законодавне акте у домену заштите околине и сл. Субјекти приватног сектора имају 

одговорност за оснивање различитих струковних асоцијација (удружења), осигурање 

програма за стицање конкретних пословних вештина на радном месту, укључивање у 

суфинансирање различитих промоционих програма и активности и сл. 

Услови у окружењу односе се на шири екостем у окружењу који може утицати на 

конкурентност неке туристичке дестинације. Реч је о различитим социјалним, културним, 

демографским, еколошким, политичким, правно-регулаторним, технолошким и другим 

чиниоцима, догађајима и трендовима који утичу на пословање и пословне резултате 

различитих привредних субјеката на нивоу дестинације, односно чија евентуална промена 

може представљати прилику, али и претњу у пословању. Ови услови, заправо, одговарају 

тзв. квалифицирајућим или појачавајућим чиниоцима конкурентности у терминологији 

Ritchie-а и Crouch-а. 

Независно од чињенице што аутори за сваки од дефинисаних чиниоца 

конкурентности нуде избор различитих више или мање прикладних показатеља, реч је 

ипак о приступу који налаже коришћење огромног броја не увек расположивих 

показатеља, при чему се увек јавља и питање њиховог међусобног релативног односа 

корелације. Самим тим, и за овај се модел може рећи да је понајвише концептуалног 

значења те да би његова употреба у циљу утврђивања конкурентске способности неке 

туристичке дестинације захтевала велики напор. 



  

3.1.3. Модел Heath 

 

Полазећи од тезе да већина модела који објашњавају конкурентност туристичке 

дестинације не омогућују интегрисани приступ различитим аспектима конкурентности, не 

наглашавају довољно важност људског капитала као кључног чиниоца конкурентности, 

односно не посвећују довољну пажњу комуникацији и управљању информацијама које 

ваља разматрати приликом успостављања свеобухватног теоретског оквира за анализу 

одрзживе дестинацијске конкурентности. Heath је створио сопствени теоретски модел 

(Heath, 2003) који се састоји из четири кљуцне компоненте: темеља (кључних чиниоца 

конкурентности ), цемента (повезивача), цигли (зидова) и крова (суштински фактор 

успеха). 

Темеље модела представљају следећи чиниоци: 

а) постојање и управљање кључним атракцијама,  

б) оптимизација компаративних и конкурентских предности,  

ц) посвећивање пажње личној сигурности и здрављу,  

д) осигурање инфраструктуре и управљачког капацитета, 

е) капитализирање на тзв. додавач вредности (локација, везе са околним дестинацијама), 

ф) осигурање примерених туристичких капацитета (ваздухопловне компаније, смештајни 

капацитети, дистрибутивни канали),  

г) истицање елемената који побољшавају доживљај (гостољубивост, квалитета 

услуживања, аутентичност). 

Цемент повезује и спаја поједине чиниоце конкурентности. У ову категорију Heath 

убраја:  

а) квалитетне и транспарентне комуникационе канале,  

б) равнотежу између укључености актера и бенефиција које присвајају,  



  

ц) систем управљања информацијама,  

д) истраживање и предвиђање и  

е) управљање показатељима конкурентске способности. 

Цигле су неопходне да би се туризам на нивоу дестинације материјализирао. Оне 

укључују елементе као што су: 

 а) развој на принципима одрживости (законодавни оквир, организацијски и финансијски 

оквир, ресурси и способности, инвестициона клима, принципи одрживог развоја), и 

б) холистички приступ дестинацијском маркетингу и стратегији (дестинацијски имиџ и 

брендинг, конкурентско позиционирање, циљна тржишта, иновативне маркетиншке 

стратегије, управљање задовољством гостију). 

Кров се односи на чиниоце као што су: 

 а) заједничка туристичка визија и вођство, 

б) кључне вредности и принципи, и 

ц) стратешки приоритет на људски елемент (политичка воља, фокус на заједницу, развој 

људских потенцијала). 

Слично као и у случају модела Ritchie-а и Crouch-а односно Dwyer-а i Kim-а, и овај 

модел ваља посматрати понајвише кроз његов концептуално-когнитивни допринос, док је 

његова примењивост у конкретне емпиријске сврхе оцењивања, мерења и међусобног 

упоређивања нивоа дестинацијске конкурентности такође врло упитна. 

 

 

 

 

 



  

3.2. Емпиријски модели конкурентности 

 

3.2.1 Модел Gooroochurn и Sugiyarto (WTTC) 

 

За разлику од претходно разматраних концептуалних модела, Gooroochurn и 

Sugiyarto (2005) су развили врло прагматичан модел за мерење и упоређивање националне 

туристичке конкурентности на основу 23 утврђена индикатора (привредне развијености) 

класификованих у осам категорија (подручја) и то: 

 а) ценовна конкурентност, 

б) отвореност,  

ц) технологија,  

д) инфраструктура, 

е) туризам по мери човека,  

ф) друштвени развој,  

г) околина, и  

х) људски потенцијали.  

Наведене категорије представљају методолошки оквир познат као Конкурентски 

монитор, а који је резултат заједничког напора WTTC-a и Christel DeHaan Tourism and 

Travel Research Institute-a Универзитета у Нотингему. 

Применом овог модела, аутори су „покрили“ преко 200 земаља, при чему посебно 

треба истакнути методолошку оријентисаност приступа искључиво на јавно доступне и 

међусобно упоредиве податке, претходно објављене у различитим веродостојним 

публикацијама институција као што су Светска банка, Уједињене нације или УНДП. 



  

У жељи да се искаже ниво туристичке конкурентности неке земље у односу на 

друге земље покривене истраживањем, сви појединачни индикатори дестинацијске 

конкурентности презентују се у форми индекса. Сви се индикатори дестинацијске 

конкурентности сортирају по појединим подручјима у јединствени индекс за свако од 

осам претходно издвојених подручја. Коришћењем 8 агрегатних индекса, носиоци 

економске политике у свакој појединој земљи могу лако идентификовати властита јака и 

слаба конкурентска подручја те, у складу са тим, покренути одговарајуће активности. 

Методологија коју користи овај модел најкраће се може описати у три корака : 

• у првом кораку се дефинишеа формула за израчунавање сваког од 23 индикатора 

(показатеља) туристицке конкурентности; 

• у другом се кораку, израчуната (или статистички очитана ) оригинална вредност 

сваког од 23 дефинисана индикатора (показатеља) конкурентности " нормализује " у 

односу на остале земље у узорку кроз употребу следеће формуле: 

 

нормализација =
стварна вредност−минимална вредност

највећа вредност−минимална вредност
 

 

 у трећем се кораку, рачунањем једноставне аритметичке средине нормализованих 

индикатора (показатеља), изводи агрегатни индекс за свако од осам подручја . 

Иако би поређење дестинацијске конкурентности одређене земље у односу на њен 

релевантни конкурентски круг у одређеним случајевима било добро изразити агрегатним 

индексом конкурентности, аутори то у пракси нису учинили. Независно од тога, 

предложен је методолошки приступ за успостављање таквог јединственог индекса кроз 

рачунање пондерисане аритметичке средине, при чему се пондери за сваку од осам 

категорија конкурентности утврђују коришћењем тзв. конфирмацијске факторске анализе. 

 

 



  

3.2.2. Модел World Economic Forum-a 

 

Приступ World Economic Forum-a (Blanke i Chiesa, уредници, 2008) у мерењу 

конкурентности туристичке дестинације је приступ у коме је укључено око 130 земаља 

света. Његови резултати се на годишњем нивоу објављују у публикацији „The Travel & 

Tourism Competitiveness Report“. Врло је сличан приступу Gooroochurn-а и Sugiyarto-а. 

Утврђивање конкурентности појединих земаља као туристичких дестинација базира се на 

тзв. индексу туристичке конкурентности (Travel & Tourism Competitiveness Index - TTCI). 

Индекс се израчунава на бази 14 тзв. „стубова конкурентности“ које чине: политика и 

регулација, одрживост заштите околине, лична сигурност, здравствена заштита и хигијена, 

национална важност туризма, ваздухопловна инфраструктура, копнена саобраћајна 

инфраструктура, туристицка инфраструктура, ИЦТ инфрастниктура, ценовна 

конкурентност, људски потенцијали, перцепција националног туризма, природни ресурси, 

односно културни ресурси. Сви стубови конкурентности поређани су у 3 агрегатна 

подручја:  

а) регулаторно окружење, 

б) пословно окрузење, и  

ц) ресурсна основа. 

Иако се највећи број тзв. стубова конкурентности, односно показатеља на којима се 

исти базирају  и у овом случају односи на показатеље генерално схваћене економске 

развијености, специфицност овог модела је у чињеници да се оцена сваког од 14 стубова 

конкурентности темељи не само на квантитативним показатељима изведеним или 

очитаним коришћењем података из јавно доступних и објављених извора (UNESCO, 

UNWTO, WTTC, IATA и сл.), већ и на одређеном броју квалитативних показатеља 

прикупљених путем анкетних истраживања и прикупљања мишљења водећих људи у 

туристичком бизнису (тзв. „business leaders“) сваке поједине земље обухваћене 

истраживањем. Укупан број квантитативних и квалитативних показатеља креће се на 

нивоу од око седамдесетак индикатора. 



  

У методолошки смислу овај модел такође подразумева три корака: 

• прво се дефинишу релевантни показатељи за сваки од изабраних 14 стубова 

конкурентности и начин њиховог утврђивања, након чега се приступа 

• утврђивању вредности квантитативних и квалитативних показатеља, при чему се 

квалитативни показатељи оцењују на скали од 1 (најлошије могуће) до 7 (најбоље могуће), 

док је стварну вредност квантитативних показатеља потребно „нормализовати“ да би били 

упоредиви са квалитативним показатељима . У ту сврху користи се следећа формула: 

 

нормализација = 6 ∗ [
стварна вредност − најмања вредност

највећа вредност − најмања вредност
] + 1 

 

 у трећем се кораку, применом једноставне аритметичке средине нормализованих 

квантитативних и оригинално утврђених квалитативних показатеља, утврђује средња 

вредност сваког од 14 стубова конкурентности, сваког од 3 агрегатна подручја, односно 

укупна оцена земљљ. У складу са утврђеним средњим вредностима , одређује се и 

припадајући ранг поједине земље. 

 

3.2.2.1. Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI, ТТЦИ индекс 

 

 ТТЦИ индекс је развијен у контексту World Economic Forum-a. Док су неки од 

главних покретача Т&Т конкурентности остали непромењени, неки други фактори су 

постали релевантни, а мерења и доступност података су се побољшавали током времена. 

Пратећи најновија достигнућа, методолошки индекс је еволуирао. Још увек базиран на 14 

стубова, ТТЦИ индекс се састоји од 4 субиндекса и низа показатеља. Ови субиндекси 

шематски су прказани на следећој слици.  

 

 

 

 



  

Слика 3. Индекс конкурентности, ТТЦИ индекс 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Извор: The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015, World Economic Forum (преузето и прилагођено) 

 

Табела 7. Вредности ТТЦИ индекса за неке државе у транзицији за 2015. годину 

Држава Вредност Држава Вредност 

Хрватска 4.30 Србија 3.34 

Естонија 4.22 Турска 4.08 

Мађарска 4.14 Јерменија 3.42 

Летонија 4.01 Азербејџан 3.48 

Литванија 3.88 Молдавија 3.16 

Пољска 4.08 Русија 4.08 

Словачка 3.84 Казахстан 3.48 

Словенија 4.17 Киргистан 3.08 

Албанија 3.22 Таџикистан 3.03 

Бугарска 4.05 Египат 3.49 

Македонија 3.50 Јордан 3.59 

Црна Гора 3.75 Мароко 3.81 

Румунија 3.78 Тунис 3.54 
Извор: The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015, World Economic Forum (преузето и прилагођено) 

Travel & Tourism Competitiveness Index – ТТЦИ индекс 

Одрживост 

окружења 

1. пословно 

окружење 

2. безбедност и 

сигурност 

3. здравље и 

хигијена 

4. људски 

ресурси и 

тржиште рада 

5. информационе 

и комуникационе 

технологије 

Т&Т политика 

и обезбеђење 

услова 

1. приоритет 

путовања и 

туризма 

2. међународна 

отвореност 

3. ценовна 

конкурентност 

4. еколошка 

одрживост 

Инфраструктура 

1. Инфраструктура 

ваздушног 

саобраћаја 

2. Друмска 

инфраструктура 

3. туристички 

сервиси 

Природни и 

културни 

ресурси 

1. природни 

ресурси 

2. културни 

ресурси и 

пословна 

путовања 



  

 На основу табеле може се закључити да највећу вредност ТТЦИ индекса има 

Хрватска (4.30), а најмању Таџикистан (3.03). Вредност ТТЦИ индекса за Србију за 2015. 

годину био је 3.34.  

 

Табела 8. Подаци за субиндекс одрживост окружења за неке државе у транзицији за 2015. 

годину 

Држава Пословно 

окружење 

Безбедност и 

сигурност 

Здравље и 

хигијена 

Људски 

ресурси и 

тржиште 

рада 

Информационе и 

комуникационе 

технологије 

Хрватска 3.65 6.00 6.33 4.41 5.03 

Естонија 5.13 6.04 6.25 5.12 5.71 

Мађарска 4.28 5.79 6.61 4.79 4.93 

Летонија 4.59 5.79 6.17 5.18 5.60 

Литванија 4.48 5.56 6.81 4.96 5.29 

Пољска 4.35 5.86 6.21 4.80 4.90 

Словачка 3.92 5.55 6.42 4.75 5.05 

Словенија 4.03 6.20 6.05 4.69 5.07 

Албанија 4.11 5.34 5.22 4.68 4.07 

Бугарска 4.22 5.24 6.70 4.72 4.76 

Македонија 4.87 5.75 5.99 4.47 4.47 

Црна Гора 4.39 5.69 5.71 4.85 4.4 

Румунија 4.11 5.42 5.94 4.56 4.36 

Србија 3.38 5.46 6.04 4.29 4.45 

Молдавија 3.90 5.43 6.26 4.50 4.23 

Русија 3.98 3.95 6.69 4.83 4.8 

Египат 4.11 3.40 5.40 4.12 3.80 

Јордан 4.86 5.79 5.53 4.56 4.17 

Мароко 4.73 5.83 4.54 4.05 4.03 

Тунис 4.42 4.86 5.16 4.31 3.94 

 

Извор: The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015, World Economic Forum (преузето и прилагођено) 

 Из табеле се види да је највећу вредност имала Литванија у погледу здравља и 

хигијене (6.81), а најмању Србија у погледу пословног окружења (3.38). Србија је имала 

највећу вредност индекса за здравље и хигијену (6.04). 

 

 



  

Табела 9. Подаци за субиндексе Т&Т политика и обезбеђење услова и  инфраструктуре за 

неке државе у транзицији за 2015. годину 

 

Извор: The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015, World Economic Forum (преузето и прилагођено) 

 

Табела 10. Подаци за субиндекс природни и културни ресурси за неке државе у 

транзицији за 2015. годину 

 Т&Т политика и обезбеђење услова Инфраструктура 

 

Држава 

приоритет 

путовања 

и туризма 

међународна 

отвореност 

ценовна 

конкурентност 

еколошка 

одрживост 

инфраструктура 

ваздушног 

саобраћаја 

друмска 

инфраструктура 

туристички 

сервиси 

        

Хрватска 4.51 4.14 4.28 4.38 3.06 4.20 6.35 

Естонија 5.76 3.65 4.62 4.73 2.97 4.39 5.87 

Мађарска 5.13 4.15 4.60 5.16 2.71 4.45 5.02 

Летонија 4.64 3.97 4.84 4.59 3.12 4.22 5.08 

Литванија 4.37 3.99 4.87 4.42 2.39 4.55 4.24 

Пољска 4.10 4.08 4.94 4.62 2.57 4.08 4.44 

Словачка 4.04 3.89 4.51 4.49 1.78 4.22 4.94 

Словенија 4.93 3.70 4.34 4.74 2.44 5.13 5.72 

Албанија 4.03 2.34 4.38 3.60 2.16 3.01 3.94 

Бугарска 4.18 3.87 5.08 4.62 2.46 3.26 6.06 

Македонија 4.41 2.36 4.55 3.65 2.39 3.25 4.58 

Црна Гора 4.57 2.44 4.48 4.30 3.03 3.51 5.84 

Румунија 4.34 3.91 4.89 4.35 2.34 3.10 5.01 

Србија 3.83 2.39 4.56 4.08 2.13 2.95 4.50 

Молдавија 3.82 1.96 4.80 4.22 1.90 2.77 3.29 

Русија 4.33 2.48 4.99 3.70 4.42 3.09 4.65 

Египат 4.56 2.17 6.19 3.99 2.93 2.84 3.60 

Јордан 5.46 3.24 4.63 3.92 2.61 3.25 4.37 

Мароко 5.27 2.56 4.94 4.09 2.86 3.48 4.44 

Тунис 4.91 2.38 5.61 4.22 2.53 3.02 4.54 

 
Природни и 

културни ресурси 

Држава 

природни 

ресурси 

 
 

културни 

ресурси и 

пословна 

путовања 

Хрватска 3.80 2.67 

Естонија 2.69 1.5 

Мађарска 2.72 2.22 

Летонија 2.55 1.33 

Литванија 2.44 1.50 

Пољска 3.14 2.77 

Словачка 3.31 1.42 

Словенија 3.87 1.40 

Албанија 2.03 1.14 

Бугарска 3.44 1.96 



  

 

 

 

 

 

 

Извор: The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015, World Economic Forum (преузето и прилагођено) 

 На основу података из табела 9 и 10 уочава се да је Србија највећу вредност 

имала у домену ценовне конкурентности (4.56), а најмању у домену културних ресурса и 

пословних путовања. Уопштено посматрано, највећа вредност износила је 6.35 – Хрватска, 

а најмања 1.08 – Молдавија. Оне су ове вредности оствариле у оквиру инфраструктуре и 

културних ресурса. 

Слика 4. Поређење са најбољим и најгорим учинком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015, World Economic Forum (преузето и прилагођено) 

Македонија 2.15 1.30 

Црна Гора 2.76 1.09 

Румунија 2.70 2.07 

Србија 1.90 1.61 

Молдавија 1.75 1.08 

Русија 3.77 3.32 

Египат 2.45 2.40 

Јордан 2.05 1.27 

Мароко 3.11 2.51 

Тунис 2.36 1.5 
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 На основу слике може се закључити да се Европа и Кавказ истичу са највећим 

вредностима ТТЦИ индекса у погледу безбедности и сигурности, здравља и хигијене, 

људских ресурса, ИТЦ технологије, међународне отворености, еколошке одрживости, 

друмске инфраструктуре и туристичких сервиса. У погледу ценовне конкуренције највећу 

вредност ТТЦИ индекса имају Северна и Источна Африка док за све остале субиндексе 

највећу вредност има Азија – Пацифик.  

 

3.3. Ограничења постојећих емпиријских модела 

 

 Иако изложени емпиријски модели оцењивања дестинацијске конкурентности 

имају одређено упорипте у економској теорији, ради се ипак о приступу који 

проблематици дестинацијске конкурентности прилази не само механички и по шаблону, 

већ и недовољно уверљиво. 

 Наиме, тржишна позиција неке туристичке дестинације на глобалном тржишту 

представља највишњ својеврсну перцепцију о постојећем саставу слободних туристичких 

доживљаја (и с тим повезаним потрошачким користима) коју потенцијални посетиоци 

имају у тој дестинацији у односу на све друге туристичке дестинације. У том смислу, први 

корак према конкурентски трзишном позиционирању неке туристичке дестинације односи 

се на дефинисање састава слободних туристичких искустава и доживљаја који ће 

потенцијалним посетиоцима бити довољно привлачни да изаберу управо ту, а не неку 

другу расположиву дестинацију. 

 Истовремено, скоро сваки туристички доживљај је скуп различитих 

индивидуалних услуга које се састоје како да од опипљивих (хотелска соба, храна и пиће, 

број културних споменика и сл.), тако и неопипљивих елемената (атмосфера, 

расположење, доживљај и сл.). Док су опипљиви аспекти туристичког искуства  оно што 

се дозвољено продаје / купује, његови неопипљиви аспекти су оно што се маркетингом 

посебно истиче као уникатно и непоновљиво. 



  

 Опипљиви и неопипљиви аспекти (елементи) туристичког искуства представљају 

подједнако значајне чланице конкурентског туристичког позиционирања неке 

дестинације.  

 Дестинацијска конкурентност је у највећој мери створена од тржишне 

атрактивности расположивог производног портфеља. Другим речима, темељну одредницу 

дугорочно одрживе конкурентности било које туристичке дестинације представља 

могућност њеног диференцирања од потенцијално конкурентских дестинација кроз 

понуду већег или мањег броја туристичких доживљаја које је тешко имитирати. У складу 

са тим, а због чињенице да: 

• светску туристичку потражњу, због брзо растућег већег броја тзв. искусних, 

софистицираних путника, све више карактерише тежња према слабије познатим 

удаљеним, "егзотичним", по правилу, мање економски развијеним дестинацијама, 

• све већи број потенцијалних туристичких потрошаца појачано тежи према 

аутентичномтуристичком доживљају, при чему истовремено расте одбојност према свему 

што је стандардизовано; 

• на свету не постоје две туристичке дестинације са једнаким привлачним потенцијалом и 

структуром своје ресурсно-атракцијске основе, а идентично уклопљеном структуром 

дестинацијског тзв. туристичког ланца вредности, односно с истоврсном палетом 

туристицких доживљаја које је на тој основи могуће да понудимо; као и услед чињенице 

да 

• у случају све већег броја како хотелских, тако и других објеката туристичке 

супраструктуре, без обзира на многе претходно истакнуте "егзактне" параметре, пресудну 

улогу у доношењу одлуке о доласку имају локација, спољни и унутарашњи дизајн, 

топлина, услугај као и однос према госту, може се закључити да ће за конкурентност неке 

туристичке дестинације бити све мање пресудно јесу ли поједини индикатори генерално 

схваћене развијености на вишем или нижем ступњу, а што се понајвише заснива и на 

економској доктрини тзв. „рационалних очекивања“.  



  

За конкурентност туристичких дестинација све ће пресудније бити колику разноврсност, 

колики степен уникатности, односно колики интензитет појединачних туристичких 

доживљаја иста може да понуди у односу на друге доступне дестинације. Самим тим, 

независно од чињенице што се из друштвено-економске, правно-политичке, културно-

цивилизацијске или неке друге перспективе може рећи да је одређена туристичка 

дестинација ценовно повољнија, инфраструктурно оспособљенија, еколошки очуванија, 

образовно оспособљенија или боравишно сигурнија од неке друге, то не мора да значи да 

ће она бити конкурентија од неке друге.  

Слика 5. Образац за оцену конкурентности туристичке дестинације 

РЕСУРСНО-АТРАКЦИЈСКА ОСНОВА 

Природни ресурси 

Културни ресурси 

Смештајни капацитети 

Објекти хране и пића 

Остале услуге 

УПРАВЉАЊЕ ДЕСТИНАЦИЈОМ 

Маркетинг 

Услуге информисања туриста 

Људски потенцијали 

ПОДРЖАВАЈУЋИ ЧИНИОЦИ 

Комунална инфраструктура 

Доступност и превоз 

Друштвено и пословно окружење 

 

Извор: Кунст И.,цит.дело, стр.154. 

 

 

 



  

ЗАКЉУЧАК 

 

 Ако се узме у обзир чињеница да је савремени туризам постао важна привредна 

делатност у привредама многих развијених земаља, онда су сасвим разумљива настојања 

неких привредно неразвијених и недовољно развијених земаља да се активно укључе у 

савремене туристичке токове. 

 Конкурентност туристичких дестинација представља релативно нови облик 

конкурентности. Само постојање неких компаративних предности у одређеној 

туристичкој дестинацији представља битан, али не и довољан услов њихове међународне 

конкурентности. Да би конкретна туристичка дестинација створила и одржала предност у 

односу на своје конкуренте, потребно је да развије активности које су боље и различите од 

конкурентских. То практично значи да туристичка дестинација мора да понуди циљном 

тржишту већу вредност од својих конкурената за исте напоре које улажу туристи, или 

исту вредност за мање уложени напор. 

 Крајем XX века највећи значај у погледу конкурентности појединих туристичких 

дестинација придаван је ценама туристичких производа/услуга које су те дестинације 

нудиле својим посетиоцима/туристима. Међутим, од почетка 90-их година XX века, поред 

цена, туристичке дестинације почињу све већу пажњу да поклањају и подизању квалитета 

својих производа и услуга. Наиме, квалитет услуга пружених туристима постаје један од 

главних и опредељујућих фактора приликом њиховог будућег избора за посету конкретној 

туристичкој дестинацији. 

 У том правцу треба посматрати и напоре које улаже Република Србија да својом 

туристичком понудом заузме адекватно место на, пре свега, европском, а затим и на 

светском туристичком тржишту. 

 У раду је пажња посвећена трима целинама. Најпре се говорило о државама у 

транзицији, објашњењу процеса транзиције али и приватизације као њеног битног 

елемента и дефинисан је привредни раст и развој. Табеларно су приказани подаци о ГДП –

у и структури привреде у државама у транзицији. Затим је обрађена конкурентност 



  

привреда држава у транзицији где се дошло до закључка да је конкурентност мера 

успешности развојних процеса ослоњених на тржиште које одређује вредност роба услуга 

и економску оправданост коришћења људских и материјалних ресурса и улагања 

средстава. Кретање Индекса глобалне конкурентности за Србију и земље из њеног 

окружења у периоду од 2007. до 2015. године приказано је графиконима. И у трећем, 

последњем делу, обрађена је конкурентска позиција држава у транзицији као туристичких 

дестинација. Конкурентност туристичке дестинације се своди на стварање адекватног и 

подстицајног институционалног оквира и/или економског окружења у којем ће, у јасно 

прописаним условима, бујати пословне активности бројних приватних предузетника. 
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