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УВОД 

 

 Људи путују од давнина, као избеглице, војници, морнари, трговци, истражитељи... 

Разлози тих путовања су различити. Неки људи путују да би се лечили, зарадили новац, 

студирали, купили или продали, посетили рођаке, пријатеље... Сви ови разлози су 

оправдани, очигледни и разумљиви, нема дилеме зашто неко путује, јер је у свим 

случајевима путовање средство за постизање неког циља. 

 Када су у питању туристичка путовања, постављају се питања: зашто људи путују 

као туристи, како доживљавају путовање и све оно што им се током путовања догађа.  

Које су то покретачке силе, психолошке потребе, мотивације, ставови, емоције, тензије и 

друге психичке детерминате које подстичу жељу за путовањем или утичу на избор 

дестинације. 

Као разлоге за путовање, туристи најчешће наводе потребу за одмором, сунчањем, 

рекреацијом, забавом, здравијим окружењем, потребу да се упознају нови градови, нови 

људи... Међутим комплексност мотивације туриста је у томе што они често нису свесни 

стварног разлога својих путовања. Много тога остаје у сфери несвесног и подсвесног. 

Туристичка путовања су често бег од самог себе, од свакодневнице, трагање за нечим што 

нема имена, за далеким, за уживањем, миром, срећом, емоционалним испуњењем, за 

откривање тајне света, за изненадним и непредвидивим догађајима, жељом да се живи 

неки други, туђ живот... 

У вези са тим у овом раду ћемо се посветити психолошким одредницама туриста, 

односно њиховим потребама, мотивацији, одлуци о преузимању путовања, ставовима, 

сугестијама, интересовањима, понашању и самом доживљају. 
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1. ПОЈАМ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

Постоје многе дефиниције туристичке тражње, али ниједна није опште прихваћена. 

То је пре свега последица деловања великог броја фактора који утичу на туристичку 

тражњу. Њену основу увек представљају људске потребе за путовањима у туристичке 

сврхе како у оквиру земље тако и у иностранству у туристичке сврхе и новчана 

способност носилаца туристичких потреба. Односи између туристичке тражње и 

туристичких потреба увек зависе од друштвено-економских услова.
1 

У расправама о туристичкој тражњи издвајају се два схватања: 

1. Прво схватање полази од тога да увек постоји већа тражња од понуде и да је то 

главни покретач развоја туризма. Без обзира што се тако понуда организовала према 

тражњи, увек је заостајала по обиму и структури. У исто време то је одређивало и правце 

туристичких кретања нарочито према природним атрактивностима, на основу чега се 

формирао класичан туризам. 

 2. Друго схватање се односи на модеран туризам, за који се везује квалитетнија и 

агресивнија понуда. То значи да на туристичком тржишту антропогене вредности брзо 

налазе своје место, са одређеном вредношћу и економском ценом. То је утицало да се 

туристичка понуда формира према облицима туристичке тражње и одређеним групама 

потрошача. 

На основу овога, туристичку тражњу можемо да дефинишемо као скуп добара које 

туристи користе на одређеном простору, по тачно утврђеним ценама. То се може 

приказати следећом формулом: 

TD = f (p), при чему је           

TD – туристичка тражња,  p - цена 

                                                           
1 С. Миленковић, Туризам и економија,  Економски факултет Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2009, 

стр.105 
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Kurt Krapft  је дао своју дефиницију туристичке тражње - „туристичка тражња је 

количина туристичких производа које туриста жели да потроши уз дате цене, али и уз 

вредности девизног курса“.
2
  То је приказао формулом: 

TD = f (p, ex), при чему је                         

ex – девизни курс 

На први поглед, оваква дефиниција је иста као општа дефиниција тражње, разлика 

је у томе што укључује девизни курс. Ради разумевања разлике између опште и 

туристичке тражње наводимо следеће: 

- туристички производ се разликује од других производа  ( пољопривредни, 

индустријски,...); 

-  дефиниција туристичке тражње веома потенцира девизни курс, зато што он  

утиче на туристичке токове, као и на цену туристичког производа. Неки аутори сматрају 

да девизни курс треба посматрати посебно, јер он делује на све облике размене. У 

зависности од тога, туристи бирају оне дестинације  у којима је девизни курс повољнији у 

односу на вредност њихове валуте; 

- цене туристичких добара су цене наменских производа и услуга, које чине 

саставни део агрегатних показатеља. Структура и састав тих агрегата се разликује од 

дестинација до дестинације, од региона до редиона, и од земље до земље и 

- у  обзир се узима и разлика између количина роба и услуга које туриста може да 

купи са расположивим средствима и оне количине роба и услуга које он жели да набави. 

Поред  наведених дефиниција туристичке тражње, дефинисањем и тумачењем 

туристичке тражње  бавили су се многи аутори. 

Под туристичком тражњом треба подразумевати масу добара, услуга и роба у 

функцији туристичке рекреације, којој су њени субјекти – туристи - склони, спремни и 

                                                           
2
 С. Миленковић, исто, стр. 105. 
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способни да прихвате уз одређени ниво цена (домаћа туристичка тражња), односно уз 

одређени девизни курс (инострана туристичка тражња).
3
 

Туристичка тражња представља скуп потенцијалних туриста – потрошача који 

својим ставовима, навикама, могућностима и жељама одређују количине, квалитет и цене 

појединих роба и услуга на туристичком тржишту.
4
 

Туристичка тражња се такође може дефинисати као спремност туристичких 

потрошача да при различитом нивоу цена купују различите количине туристичких 

производа и услуга на одређеном туристичком тржишту и у одређеном времену. По 

правилу тражња својим захтевима и понашањем диктира количину, квалитет и цене роба и 

услуга, па је тражња један од тржишних фактора који по правилу доминира тржишним 

односима.
5
 

Туристичка тражња је укупан број особа које путују, или желе да путују а користе 

туристичке капацитете и услуге ван места где раде и живе. Такође наводи се да је 

туристичка тражња однос између индивидуа, мотивације (за путовање) и њихове 

способности да то и ураде (путују). Истиче се и дефиниција са економског карактера која 

гласи “ туристичка тражња је збирни износ производа и услуга које људи имају вољу и 

способности да плате по било којој специфичној цени у сету могућих цена у одређеном 

периоду времена“.
6
 

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

Битне карактеристике туристичке тражње су: 

- хетерогеност тражње; 

- еластичност тражње; 

                                                           
3
 M.Вукићевић, Економика и организација туризма, Институт за географију Универзитет у Новом Саду, 

Нови Сад, 1992, стр.53. 

4
 В. Стефановић, Економика туризма, “Свен“, Ниш, 2010, стр. 158. 

5
  М. Ћосић, Економски аспекти туризма, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 2013, стр 

54. 
6
  О. Бакић, Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009, стр.56. 
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- дислоцираност тражње од понуде; 

- мобилност и  

- сезонски карактер туристичке тражње. 

2.1. Хетерогеност и сегментација туристичке тражње 

 

Хетерогеност туристичке тражње се огледа пре свега у погледу разноликости 

потреба и захтева туриста, као и у погледу организације путовања. То значи да је веома 

тешко наћи две особе са идентичним потребама, навикама, ставовима, жељама и 

могућностима. Прилагођавање туристичке тражње чини суштину стратегије тзв. 

„кастомизације“ туристичких услуга, која истиче да је неопходно формулисати услужну 

понуду која је усмерена ка најзначајнијим потрошачима. То се односи на сегментацију 

туристичког тржишта, диференцирање туристичке понуде и позиционирање те понуде на 

туристичком тржишту. „Кастомизација” обухвата четири параметра: 

- колаборативна „кастомизација“ – „кастомизација“ која подразумева да се са 

сваким појединачним потрошачем води дијалог, уз жељу да му се пружи помоћ да изрази 

своје потребе, а у циљу дизајнирања такве понуде које ће на најбољи начин задовољити 

туристичку тражњу; 

- адаптивна „кастомизација“ -  која у ситуацијама када се нуди стандардизовани 

производ који је дизајниран тако да га туристи могу сами мењати у складу са својим 

потребама;  

- козметичка „кастомизација“ – која се јавља у случајевима када се 

стандардизовани производ презентује различитим потрошачима. У овом случају 

индивидуализација практично не постоји, јер се своди на „козметику“ с тим да је 

потрошачи као такву прихватају, и  
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- транспарентна „кастомизација“ – када се сваком појединачном потрошачу 

пружају уникатни производи и услуге, при чему им се ставља до знања да су ти и такви 

производи и услуге прилагођени индивидуалним захтевима.
7
 

Из овога можемо закључити да се масовни туризам трансформише у пост - 

модерни или селективни. Масовни туризам карактерише масовна стандардизација 

туристичког производа, где се на масовном туристичком тржишту пласирају јефтини 

пакет аранжмани уз ниске цене, базирани на чартер превозу, јефтинијим облицима 

смештаја и сл., са мало пажње усмерене ка индивидуалним потребама туриста. Не прате се 

само сегментне групе потрошача, већ и мишљења, преференције, интереси, ставови, 

околности, па чак и тренутно расположење туриста. Уз развој и учешће нових технологија 

и нових преференција потрошача, индивидуализам у светском туризму све више 

доминира, јер се и сви фактори формирања такве тражње брзо мењају. Све то приказујемо 

следећом шемом.  

Шема бр. 1: Трансформација туристичке тражње („5С“ Модел) 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић С.Туризам и економија, Економски факултет У Крагујевцу, Крагујевац, 2009, стр.116. 

 

                                                           
7
 Према Pine, B and Gilmore, H., Welcome to experience economy, Harvard business review, JulyAugust, 1998. 
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Из шематског приказа закључујемо да „традиционалних 5S“(sun-сунце, sea-море, 

sand-песак, sex-секс), служе ако метафора за масовно туристичко тржиште и садржај 

традиционалног провођења годишњих одмора на мору, једнака су вредност „5S у урбаном 

туризму“, које се трансформишу у „нових 5S“. 

Хетерогеност је дефинисана неодређеним скупом људи који имају различите 

туристичке потребе, које се задовољавају на различите начине, у различитим туристичким 

одредиштима и у различито време. 

Стварање довољно великих „хомогених“ скупина људи са приближно истим 

захтевима, основни је задатак сваког организатора путовања. Неозбиљан приступ 

пословању који се врло ретко завршава успехом, је упуштати се у посао на туристичком 

тржишту без основних информација о карактеристикама својих будућих купаца, без 

основног сазнања о њиховим карактеристикама и захтевима. Та различитост јавља се због 

великог броја чинилаца који делују на доношење одлуке о избору поједине туристичке 

активности, односно код доношења оцене квалитета поједине услуге.  

Разлике међу потрошачима, које их сврставају у релативно хомогене групе, могу се 

базирати на следећим основним карактеристикама: демографским, психолошким, 

географским и факторима понашања туриста на туристичком путовању. 

2.1.1. Демографски фактори 

 

Демографски фактори обухватају демографске карактеристике становништва у 

оквиру једне земље. Ту спадају: старосна структура, полна структура, величина породице, 

фазе у животном циклусу породице, религија, раса, лични приходи, образовање, занимање 

и национална припадност. Упознати старосну структуру туристичке тражње, значи 

промишљати о значењу и могућностима појединих старосних група унутар тог сегмента 

тражње. Када су у питању млади, они теже активностима, забави, спортској рекреацији, 

ноћном животу... Насупрот њима старије генерације дају примат богатству културних 

збивања, упознавању подручја и локалитета, обичаја, традиције... 
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Управо због тога на туристичком тржишту су се појавили специјализовани 

туроператори који се баве организовањем путовања за туристе различите старосне доби. 

Они креирају пакет аранжмане разврставајући их у дечије аранжмане, омладинске и 

студентске, аранжмане за одрасле и аранжмане „трећег доба“.  Типичан пример јесте 

туроператор из Велике Британије „Saga Holiday“ који се специјализовао за тржишни 

сегмент сениора. 

Једна од структура која представља први корак у проучавању различитости 

туристичке тражње је структура према националној припадности. Управо због тога свака 

рецептивна туристичка земља има стратешки циљ, развитка и интезивирања иностраног 

туризма, што захтева анализирање особитости одређених иностраних туристичких 

тржишта за која се опредељују. 

Анализа платежне или куповне способности потенцијалних туриста се користи за 

оцену успешности пословања с неким емитивним тржиштем. То значи покушати 

извршити сегментацију неког тржишта на процени вишка слободних новчаних средстава 

намењених туристичкој потрошњи. Овде треба тражити „хомогену“ групу потрошача на 

одређеном тржишту, која има приближно исту куповну снагу, према којој се може 

прецизно одредити квалитет одређене понуде, цене услуга, односно групе за које треба 

припремити одређене промотивне механизме, којима ће се жељени сегмент потрошача 

привући за долазак у одређене објекте. Уобичајено је да се ова проблематика анализира и 

приказује коришћењем графичког приказа пирамиде потражње. 

Пирамидалним приказивањем туристичке тражње указује се пре свега на величину 

појединих сегмената потрошача, тј. број туриста и величину куповне моћи појединих 

сегмената потрошача (цене). Растом куповне моћи појединог сегмента тражње опада 

његова величина, односно број потенцијалних туриста који припадају том сегменту. 

Оно шта требамо напоменути јесте да у пирамиду туристичке тражње улази само 

онај део становништва који поседује слободно време и слободна новчана средства који су 

намењени за задовољење туристичких потреба. Према томе, пирамида туристичке тражње 

показује укупну масу потенцијалног туристичког тржишта, односно величину оног дела 

тржишта који поседује претпоставке за поседовање туристичке тражње, али се још увек  
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није одлучио за туристичко путовање. 

Туристичка тражња се може сегментирати и посматрати као идеална, потенцијална, 

реална и ефективна маса туристичке тражње. 

Идеалну маса туристичке тражње чини укупно становништво једног одређеног 

простора (емитивног) који гравитира ка одређеном туристички рецептивном подручју, уз 

нека ограничења. Та ограничења огледају се у изузимању оних људи који због 

објективних могућности нису у стању да путују из туристичких разлога (немоћни, 

непокретни, стари, војници, новорођени, болесни...)  

Треба правити разлику између туристичке тражње и тражње локалног 

становништва, због тога што у њему постоје они које не занима туристичка тражња, које 

зовемо апстинентима туриста. 

Идеална туристичка тражња се повећава: 

- ако долази до пораста броја становника; 

- ако расте број, а самим тим и учешће становника локалне заједнице; 

- ако је начин живота у урбаним целинама различит од онога у очуваним деловима  

  животне средине; 

- ако се повећава тежња да се напусти устаљени начин живота, односно повећа 

обим туристичке рекреације. 

Потенцијалну маса туристичке тражње представљају сви они који имају могућност 

да задовоље своје туристичке потребе, али још нису донели одлуку о потрошњи. На те 

људе треба деловати промотивним порукама да би се одлучили да вишак својих 

слободних средстава потроше у туристичке сврхе. 

Потенцијална се разликује од идеалне по томе што сви туристи не могу да 

задовоље све потребе. Задовољење тих потреба зависи од саме способности локалне 

заједнице да осмисли нове облике понуде (гастрономија, културно манифестациони 

карактер...) 
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Потенцијална туристичка тражња се повећава: 

- ако се повећава БДП и НД, а самим тим и ниво животног стандарда 

становништва; 

- ако се повећава број становништва који располаже већим обимом слободног 

времена; 

Потенцијална туристичка тражња брже расте од идеалне. 

Реална маса туристичке тражње је део потенцијалне масе туристичке тражње која 

може да се оствари у зависности од понуде дестинације, и која је обично умањена за износ 

потенцијалне тражње. Ту спадају потенцијални туристи који су донели одлуку како ће 

утрошити своје слободно време, и за то имају новчана средства, а касније могу донети 

одлуку када и где ће реализовати ту своју одлуку.  

Реална туристичка тражња расте у зависности од раста туристичке понуде и њеног 

прилагођавања стално растућим захтевима туристичке тражње. Реална туристичка тражња 

брже расте од потенцијалне. 

Ефективна маса туристичке тражње део је реалне туристичке тражње, односно онај 

део тражње где се зна место, време, и начин задовољења туристичких потреба. У овој 

тражњи људи већ имају одабрану туристичку дестинацију. Код ове тражње значајно је 

постојање слободних средстава из дохотка и слободно радно време, које може да се 

искористи на туристичком тржишту. Ефективна тражња је коначан облик неког тржишног 

деловања. 

Туристичко тржиште се одређује према ефективној и потенцијалној тражњи, на 

основу којих се формирају цене, количине добара, структура туристичких производа, 

отварање нових дестинација и тржишта, одређују инвестиције у туризму, као и могући 

економски ефекти.
8
 

                                                           
8 

С.Миленковић, Туризам и економија, Економски факултет Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2009, 

стр.109. 
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Ефективна туристичка тражња своје повећање налази у сталном расту реалног 

дохотка потенцијалних туриста, слободног времена за туристичка путовања, економска 

стабилност, како емитивних тако и рецептивних земаља, политичка стабилност у 

иницијалним и рецептивним земљама, модернизација дестинација, саобраћаја и других 

фактора. 

Однос између идеалне, потенцијалне, реалне и ефективне туристичке тражње 

можемо представити шематским приказом. 

Шема бр. 2: Однос између идеалне, потенцијалне, реалне и ефективне туристичке тражње 

Извор: В. СтефановићЖ. Глигоријевић, Економика туризма, „SVEN „ Ниш, стр. 170. 

2.1.2. Психолошки фактори 

 

Психолошки фактори су везани за животни стил појединца, његов идентитет, 

степен свести и перцепције о самом себи и друштву коме припада. Све ове одреднице 

одређују начин на које људи проводе своје слободно време, шта је за њих важно, и каква 

су њихова мишљења и искуства у погледу туристичких путовања. 

Разликујемо три организационе форме путовања на које се одлучују туристи. А то 

су:  

1. индивидуално  (путовање према личном избору); 

2. организовани (групно путовање) у организацију посредника или туроператора; 
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3. мешовито путовање – код којег се у индивидуално путовање укључују елементи 

делова пакет-аранжмана путничких агенција.
9
 

2.1.3. Географски фактори 

 

Када говоримо о географским факторима мислимо о емитивним и рецептивним 

туристичким дестинацијама.  Емитивне десинације су оне дестинације које емитују 

туристе, тј. оне из којих туристи крећу на путовање ка рецептивној дестинацији. 

Рецептине дестинације су дестинације ка којима је усмерена туристичка тражња из 

емитивних простора.  

У једне од највећих емитивних земаља света спадају Немачка, САД, Велика 

Британија, Јапан и Француска. Што се тиче рецептивних, водећу позицију дуги низ година 

држи Француска, за њом следе Шпанија, САД, Кина  и Италија. 

Географски критеријум, поред сегментације простора може подразумевати и друге 

географске факторе, као што су: климатски услови, хидрографски услови, тип насеља из 

којих туристи долазе и сл.  

2.1.4. Понашаање туриста на туристичком путовању 

 

Понашање туриста на туристичком путовању је један од елемената хетерогености 

туристичке тражње. На основу кага је могуће формирати релативно хомогене сегменте 

потрошача. Узимају се ставови и знања туриста о конкретној туристичкој дестинацији, 

понашање појединца при доношењу одлуке о куповини и реализацији туристичких 

путовања, понашање туриста током боравка у туристичкој десинацији, као и њихово 

понашање током самог путовања и др. Требамо споменути и типологију туриста према 

различитости понашања на туристичком путовању, које је дао Ерик Коен. Он је издвојио 

организоване масовне туристе, индивидуалне масовне туристе, истраживаче и луталице. 

 

 

                                                           
9 
М. Ћосић, Економски аспекти туризм, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 2013, стр.62. 
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2.2. Дислоцираност туристичке тражње од туристичке понуде 

 

Туристичка тражња је по правилу просторно одвојена од туристичке понуде. 

Одвојеност може бити од неколико километара до неколико хиљада километара. 

Растојање зависи од удањености места сталног боравка и жељеног туристичког места. 

Односно удаљеност између емитивних и рецептивних места. Најчешће су емитивни 

туристички центри управо велики градови. 

Постигнути животни стандард, омогућава појединим категоријама становништва 

да задовоље своје туристичке потребе. Управо то становништво тражи места, која се 

разликују од њиховог домицила. Они су најчешће у потрази за разним антропогеним или 

природним ресурсима, који им пружају могућности за рекреацију, спорт, забаву, одмор, 

мир, односно траже места која ће им омогућити макар и кратак бег од свакодневнице и 

места сталног боравка. Нужност путовања од места сталног боравка до места привременог 

боравка, тј. туристичке дестинације потврђује дислоцираност туристичке тражње од 

туристичке понуде. 

2.3. Сезонски карактер и мобилност туристичке тражње 

 

Туристичка тражња је мобилна односно покретљива у сваком временском 

тренутку. 

Мобилност туристичке тражње је повезана са развојем и диверсификацијом 

превозних средстава, који омогућавају доступност и најудаљенијих туристичких места. 

Код туристичког тржишта туристичка тражња је усмерена ка туристичкој понуди. 

Мобилност туристичке тражње је повезана са развојем и употребом транспортних 

средстава, који омогућавају доступност и најудаљенијих крајева као што смо малопре 

поменули. Увођење млазних авиона 60-тих година, као и широкотрупних у 70-им 

годинама, значајно је омасовило туристичка путовања.  

Поред тога једно од битних обележја туристичке тражње  испољава се у њеној 

сезонској концентрацији. Сезонски карактер је усресређеност туристичке тражње на 
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одређено доба године, првенствено летње месеце, који је условљен међуделовањем између 

фактора туристичке тражње и природних фактора туристичке понуде. 

Сезонски карактер условљен је климатским условима и коришћењем годишњих 

одмора. Дакле издвајају се две велике туристичке сезоне а то су - летња туристичка сезона 

и зимска туристичка сезона. Модеран начин живота све се више своди на разбијању 

великих годишњих одмора на више мањих. С тим туриста најчешће жели ону туристичку 

дестинацију која неће нимало личити на место његовог сталног боравка. Зато је 

туристичка тражња подложна сталним променама што захтева варијабилност туристичких 

услуга. 

У међународном туризму од бројних карактеристика туристичке тражње, уз 

масовна туристичка путовања издвајају се још три облика туристичких путовања и то 

према: 

  - топлим морима 

 - планинским центрима 

 - великим градовима
10

 

Туристичка тражња према топлим морима карактеришу туристи који одмор 

користе у периоду летњих месеци, у току дечијег школског распуста. Они најчешће 

посећују туристичке центре Медитерана, Флориду, острва Океаније, Хавајска острва, 

Сејшели и друга топла мора.  Најчешће су то туристи који, када је реч о смештајним 

капацитетима, показују све већи интерес за туристичка насеља у којима се уједно могу 

организовати смештај или храна у сопственој режији, али и уз могућност коришћења 

услуга разноврсних капацитета за исхрану. Зато у оваквим туристичким местима треба 

обезбедити богат садржај за активну рекреацију и забаву. Треба понудити производе 

широке потрошње и производе специфичне потрошње. У оваквим туристичким центрима 

тражња за хотелским смештајем се релативно смањује, а од превозних средстава највише 

се користе аутомобили и авиони. Овакве туристичке дестинације најчешће посећују 

                                                           
10 

В. Стефановић, Ж. Глигоријевић, Економика туризма, “Свен“,  Ниш, 2010, стр.174. 
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туристи млађе животне доби у току летњих месеци, док старије особе (нарочито 

пензионери), имају значајнију улогу током зимских, пролећних и јесењих месеци. Они 

углавном користе хотелски смештај и пун пансион, и сам боравак је оријентисан на посети 

и обиласку културно-историјских богатства и природе у оваквим туристичким 

дестинацијама. 

 Туристичка тражња према планинским центрима  у последње време добија на 

значају са аспекта повећања туристичке тражње. Односно све су више туристи који се 

опредељују за посету и боравак у планинске центре. У питању су две сезоне: а) туристи 

који у току зимских месеци користе зимске спортове на снегу и б) туристи који у летњим 

месецима користе повољне услове за одмор у овим центрима. 

 Туристичка тражња према великим градовима се односи на коцентрацију 

туристичке тражње на велике градове, који као туристички центри све више бележе већи  

туристички промет. Поред туристичких садржаја за које се туристи веома интересују 

(културно-историјске, уметничке вредности тих средина), велики градови су веома 

значајни за одржавање великих скупова као што су сајмови, изложбе, конгреси, 

конференције, манифестације... У Европи то су Париз, Лондон, Беч, Рим, Барселона, 

Фиренца, Будимпешта... који су богати понудом разних производа и услуга. 

2.4. Еластичност туристичке тражње 

 

 Еластичност туристичке тражње је динамичан однос између туристичке тражње и 

других зависних појава, у коме се тражња мења брже или спорије што наступају промене 

у другој појави. 
11

 

                                                                                промене (%) у тражњи 

Е (еластичност туристичке тражње)  =  ------------------------------------------------------- 

                                                                промена (%) фактора који утичу на тражњу 

 

                                                           
11 

Б. Вуконић, Н. Чавлек и др., Рјечник туризма, Загреб, 2001, стр.86.  
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 Еластичност се изражава кроз промене туристичке тражње у односу на приходе 

носилаца туристичких потреба, цене туристичких услуга и ванекономске факторе 

(психолошки фактори и фактори из друштвеног и природног окружења). 

 У туризму еластичност би се могла изразити као промена у понашању, тј. промена 

у обиму туристичке тражње за одређеном услугом услед дејства економских и 

ванекономских фактора. 

 Ванекономски фактори коју утичу на еластичност туристичке тражње могу бити: 

традиција, природни амбијент, мода, ратни сукоби, елементарне непогоде, политички 

услови, епидемије, кризе и слично. Тако је 26. Децембра 2004 године, изазван земљотрес у 

Индијском океану, цунами је погодио обалне државе, погинуло је на десетине хиљада 

људи, а међу њима и велики број туриста. Овај цунами је нанео велике штете острву 

Малдиви у Индијском океану где је уништена инфраструктура и  привремено заустављен 

и успорен развој туризма.  Брзо након овог догађаја десио се ураган Катарина који је 

разорио многа подручја на југу Сједињених америчких држава, посебно град Њу Орлеанс 

(New Orleans). Снажан ветар уништио је највећи део туристичких атрактивних делова 

града, где је преплављена позната улица Basin Street који су посећивали милиони 

љубитељи јаза из целог света. 

Поред природних непогода на туристичку тражњу јак утицај имају и негативни 

политички догађаји и околности, поготово када је у питању угроженост и безбедности 

земље. То се пре свега мисли на политичке немире, протесте, етничке конфликте, 

грађанске ратове, тероризам, као и озбиљна криминална дела против туриста попут 

убистава и силовања.  

Управо сазнања која туристи добијају из медија и других извора о политичким 

немирима и кризама утичу на њихове (не)доласке.  

Нпр. врхунац кризе туризма десио се 2015-те године у сред сезоне у Тунису када је 

терористичким нападима џихадиста у граду Сусу убијено на једној приватној хотелској 

плажи 37/40 страних туриста. Након чега су значајнији туроператори обуставили продају 

туристичких аранжмана за Тунис. Локални цивилни ратови у неким популарним 

подручијима спречавају даљи развој туризма као што је Непал, где је забележен драстичан 
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пад туристичких долазака праћен растом активности Маоист револуционара у земљи. 

Амерички туристи се више од Европљана опиру да путују у земље где постоји могућност 

да доживе било какву врсту претње, док су Европљани еластичнији по том питању. Након 

догађаја 11. Септембра 2001. године, бележи се пад броја путовања америчких туриста у 

иностранство. 

Туристичка тражња је еластична и када су у питању појаве различитих болести, 

поготово када је у питању појава AIDSA или  SARS-а. Тако је 2003. године према 

подацима WTTC, због кризе изазване том болешћу 2002. године у земљама Југоисточне и 

Североисточне Азије драстично смањио број долазака страних туриста, а три милоиона 

људи је изгубило радна места у земљама најугроженијим од SARS-а. Тежину ове болести 

(нетипичан облик упале плућа) свет је схватио тек када је гост у једном хотелу у Хонг 

Конгу заразио већи број гостију, а највећи проблем је настао када су се седморо туриста 

вратили у своје земље (Канада, Вијетнам и Сингапур) и унели у њих SARS. Туристи су 

изузетно осетљиви на ову врсту фактора и најчешће избегавају долазак у заражена 

подручја. 

Економски фактори који утичу на туристичку тражњу су: доходак потрошача, цене, 

ниво животног стандарда, промоциона политика, девизни курс и слично. Промене у 

економским категоријама од којих зависи туристичка тражња могу се разврстати на 

примарну и секундарну еластичност. 

Под појмом примарна еластичност обухваћен је раст или пад количине туристичке 

тражње, с обзиром на промену висине личних примања или с обзиром на промену нивоа 

цена туристичких услуга. У том смислу постоје: доходовна и ценовна еластичност 

тражње.
12

 

Секундарна еластичност је степен промене количине туристичке тражње за неком 

туристичком услугом, ако се догоде становите промене у туристичкој понуди. 

 

 

                                                           
12

  В. Стефановић, Ж. Глигоријевић, Економика туризма, „Свен“, Ниш, стр. 172 
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2.4.1. Доходовна еластичност 

 

 Доходовна еластичност туристичке тражње подразумева брз пораст издатака за 

туристичка путовања у односу на пораст дохотка. Раст издатака за туристичка путовања 

манифестује се и у степену међузависности ових издатака и висине националног дохотка. 

Степен корелације је изузетно висок код многих развијених земаља као што су нпр. 

Сједињене Америчке Државе, Француска, Немачка, Јапан и др., при чему се запажа и 

релативно бржи пораст издатака за туристичка путовања од раста националног дохотка.
13

 

 ЕI = проценат (%) промене туристичке тражње (изражен бројем посета, ноћење или 

потрошње) / проценат (%) промена у дохотку туристе (изражен величином националног 

дохотка или личне потрошње)  

 Склоност потрошњи је стабилна економска функција, што значи да количина 

укупне потрошње зависи од укупног дохотка, али постоје одређени фактори психолошке 

природе који делују на склоност потрошњи. Наиме, људи су по природи склони да 

повећавају своју потрошњу ако им се повећа доходак. Туристичка пракса је показала да 

потрошња намењена задовољењу туристичких потреба може у одређеним околностима 

расти по стопи вишој од оне по којој расте доходак. 

  Степен корелације између промена у обиму издатака туристичке тражње у односу 

на промене у дохотку најчешће се изражава коефицијентом еластичности. Уочено је да са 

растом прихода, издаци за туристичка путовања расту по стопи која је већа од стопе раста 

прихода.  Што су лична примања виша, односно што је стандард становништва виши, то 

су веће могућности за укључивање у туристичка кретања. Па се може закључити да 

еластичност туристичке тражње опада са растом стандарда. 

2.4.2. Ценовна еластичност 

 

 Ценовна еластичност је везана за постојећи доходак којим располажу носиоци 

туристичких потреба, што значи да се ради о доходовној еластичности која онима са 

                                                           
13

 М. Ћосић, Економски аспекти туризма, Висока туристичка школа струковних студија,  Београд, 2013, 

стр.70. 
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релативно вишим животним стандардом, омогућава нпр. пребацивање са других видова 

превоза на авио превоз (као скупљи). Туристичка тражња испољава и висок степен 

еластичности на цене услуга. Ценовна еластичност туристичке тражње изражава промену 

тражене количине туристичких добара изазвану променама цене истог добра или цене 

неког другог добара. 

 Специфичности цена у туризму произилазе из специфичног односа понуде и 

тражње и специфичности туристичке услуге, при чему се истиче симултаност производње 

и потрошње туристичких услуга и њихова немогућност складиштења.
14

 

 Еластичност тражње одређује горњу границу, тј. максимални потенцијал за 

куповину туристичког производа по одређеној цени.  Са порастом цена туристичких 

услуга издаци за туристичка путовања расту, али испод нивоа раста цена (дегресивни 

раст). 

Коефицијент ценовне еластичности туристичке тражње показује да се за 1% 

промене цене тражња мења за x%. Ако је коефицијент еластичности 1, то значи да се за 1 

% промене цене туристичких аранжмана тражња за туристичким аранжманима мења за 

1%. Ако је коефицијент еластичности већи од 1, тражња је еластична, а уколико је мањи 

од 1, тражња је нееластична и неће се мењати са променом цена.
15

 

2.4.3. Еластичност туристичке тражње на степен инфлације 

 

 Туристичка тражња је еластична и на степен инфлације, тј. на однос степена 

инфлације у земљи у којој живи и оног у рецептивној земљи.  

Може се десити а и чест је случај да рецептивна земља има виши ниво инфлације 

од оног у емитивној земљи, што отвара проблеме који се најчешће односе на преговарање 

око цена и утврђивање њиховог нивоа (нпр. између рецептивних туристичких предузећа 

која нуде услуге смештаја, превоза и др. и иностраних организатора путовања). 
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 М. Ћосић, Економски аспекти туризма, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 2013, 

стр.72. 
15 
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 Девалвацијом и ревалвацијом валуте мења се интервалутни однос, односно курс, 

чиме се мења куповна снага страних валута у земљи која је извршила службену промену 

паритета сопствене валуте.
16

 

 Девалвација је службено смањење вредности новчане јединице неке земље - валуте 

у односу на друге валуте, као и на злато, сребро и друге стабилне вредности. Ревалвација 

је службено повећање новчане јединице неке земље у односу на њен стандард. 

 Цена туристичког производа, са којом нека земља конкурише на међународном 

тржишту, формира се у условима различитих националних интервенција, чиме се таква 

цена удаљава од свог слободног формирања.  

3. САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ И МОДЕЛИ 

ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

 Фактори који утичу на туристичку тражњу су међусобно повезани и различити, по 

квалитету, обиму и снази туристичких мотива. То су фактори: доступност, тј. саобраћајна 

повезаност дестинације са местом формирања туристичке тражње, климатске 

карактеристике и друге природне карактеристике, културно-историјске знаменитости, 

ниво индустријализације, ниво урбанизације, како земље из које долазе туристи, тако и 

оне у којима бораве, рекреативне потребе локалног становништва, мотивација локалног 

становништва, висина друштвеног бруто производа, дужина слободног времена и његова 

временска прерасподела, обим и структура капацитета за  смештај, цена туристичког 

производа, навике туриста, мода, обим и структура капацитета за смештај, ниво 

развијености привреде... 

  Да би се добро испланирала и предвидела туристичка тражња, потребно је избрати 

најквалитетније, тј. најстабилније  споменуте факторе који у сваком тренутку могу да 

утичу на повећање те тражње. У том смислу користе се две групе модела валоризације 

изабраних фактора туристичке тражње.  
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 Један од општих модела  туристичке тражње дао је Jost Kripendorf.  Он као темељ 

посматра техничко - технолошки и научни утицај развоја туризма на обим и структуру 

туристичке тражње. У својој анализи укључује лако мерљиве факторе туристичке тражње: 

повећање животног стандарда становништва, развој урбанизације и повећање обима 

слободног времена, осавремењавање саобраћаја. 

 Цицварић у својој анализи уводи поред лако мерљивих фактора и теже мерљиве 

факторе који су често ирационални и директно су везани за субјектно понашање туриста, 

туристичких радника и локалног становништва и објективне утицаје из окружења, који су 

у многим случајевима непредвидиви. У објективне факторе  убраја пораст броја 

становника, развој индустријализације, развој урбанизације, повећање животног стандарда 

становништва и повећање обима слободног времена. Док у субјективне убраја моду, 

религију, престиж, промену мишљења, гостопримство и навике. Цицварић под 

објективним факторима уврстава све оне који су измерљиви, лако се контролишу, сви су 

евидентирани и означавају сигурне и чврсте факторе за креирање туристичке тражње. Са 

друге стране у субјективне уврстава све оне који су резултат личних особина свих 

учесника у туризму и његовог психичког стања. 

 Јанез Планина повезује Крипендорфов и Цицварићев модел у јединствени, и 

укључује потребе за туристичким путовањима, атрактивност дестинације и цене за све 

врсте услуга које туристи користе. 

 У савременој светској литератури још увек не постоји јединствени теоријски 

модел, који би прихватили сви учесници у туризму, Економски савет UN, WTO, и друге 

организације и удружења које се баве туризмом. Због тога свако прихвата онај који 

највише одговара анализираним факторима туристичке тражње.
17

 

 Емпиријски модели се разликује од ових  теоријских наведених по томе што 

оперишу са конкретним подацима и конкретном тражњом за конкретним туристичким 

дестинацијама. Они исто укључују конкурентност дестинација, трошкове транспорта у 

зависности од удаљености, тако и места формирања туристичке тражње, места 

реализације туристичке понуде као и оне супституте који ће у сваком тренутку да замене 

                                                           
17  

В.Стефановић, Економика туризма, „Свен“, Ниш, 2010, стр 158. 



                                                                                            Психолошке одреднице туристичке тражње 

22 
 

непредвидиве промене формирања туристичког производа, несигурност транспорта, 

нестабилност дестинација, итд. 

 Општи емпиријски модел туристичке тражње обухвата туристичку тражњу 

емитивне државе за туристичком дестинацијом, промене дохотка у емитивној држави, 

промена цена у дестинацији, промена цена у конкурентској дестинацији, девизни курс 

валута емитивне земље и земље у којој се налази туристичка дестинација, девизни курс 

валута емитивне земље и земље у којој се налази конкурентска туристичка дестинација, 

промена дохотка изазвана непредвидивим ситуацијама... 

 Middelton све детерминате туристичке тражње систематизује у девет група: 

економске, компаративне, демографске, географске, социо-културне, мобилност, државна 

регулатива, однос с јавношћу, информациона и комуникациона технологија.  

4. ПРОГНОЗИРАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

4.1. Приступи прогнозирању туристичке тражње 

 

 Теоретичар туризма који, у решавању проблема туристичке тражње, није посегнуо 

за применом одређених модела и техника прогнозирања, као неизоставним деловима 

планског процеса тешко се може наћи. 

 За прогнозирање туристичке тражње веома су битни следећи индикатори: 

 1)  карактеристике потенцијалних туристичких корисника; 

 2) економске, демографске и социолошке; 

 3) начин организовања путовања; 

 4) величина појединих сегмената туристичке тражње; 

 5) понашање туриста у месту сталног боравка, за време туристичког путовања и, 

нарочито у туристичкој дестинацији и слично. 
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 Управо за истраживање ових наведених индикатора неопходно је разрадити 

одређене методе, које ће касније под именима различитих модела бити прихваћене као 

средства предвиђања будућих токова туристичке тражње. 

 Постоје бројни методи и технике за прогнозирање туристичке тражње, међутим 

због тешкоћа у прикупљању, а потом и валидности података и самих информација, неки 

од тих метода самостално су неупотребљиви. 

 Широко су прихваћене три групе метода које је урадио N. Vanhove, који је методе 

сврстао у три групе и то:  

1) математички и економетријски методи и технике 

2) методи које користе мишљење групе експерата и 

3) класични приступ прогнозирању. 

4.2. Методи прогнозирања туристичке тражње 

 

4.2.1. Математички и економетријски модели 

 

 Међу овим методама најчешће се користе две групе метода: 

    1) мултиваријабилни модели и  

    2) гравитациони модели 

 Мултиваријабилни регресиони модели тражњу виде као функцију великог броја 

фактора и околности ( политичке прилике, пропаганда, елементарне непогоде и сл.) и 

специфичних параметара у емитивним просторима ( број становника, девизни курс, време 

и трошкови путовања итд.). 

 Познати аутори ових модела су B. Archer, J. Artus и H. Askari. Модел који се 

користи за прогнозирање броја туриста који из неког емитивног подручија путују у 

одређену туристичку дестинацију, при чему је искључен било какав утицај рецептивног 

простора је дао B. Archer. J. Artus  у свом моделу представља анализу економетријских 
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фактора који утичу на ниво туристичке потрошње, односно на прорачун висине прилива 

од туризма између емитивне и рецептивне земље у одређеном будућем времену. Док H. 

Askari прорачунава тражњу за одређеним агенцијским аранжманима у емитивној земљи, 

при чему показује да на број особа који купују одређени аранжман, у највећој мери, утичу 

на висину дохотка по становнику, дневни трошак аранжмана и број атракција у једном 

дану које у свом садржају нуди аранжман. 

 Међутим главни проблем коришћења ових мултиваријабилних регресионих модела 

у предвиђању туристичке тражње је то што се они темеље на претпоставкама да ће 

вредност сваке независне варијабле остати константна, а то је нереално за дугорочна 

предвиђања, па зато треба прорачунати будуће вредности сваке независне варијабле. 

 Гравитациони модели се темеље на начелима Њутњовог закона гравитације. Да би 

се дошло до тражње из одређеног пребивалишта ка некој туристичкој дестинацији 

користи се величина популације одређене земље (подручја), величина популације у 

туристичкој дестинацији, удаљеност између пребивалишта и дестинације.
18

 

 Овде требамо издвојити Crampton-Tan-ов модел, који полази од тога да је број 

туриста у једној дестинацији једнак збиру свих туриста који долазе из већег броја извора 

тражње током неког временског раздобља, што говори о његовој динамичности. Laberov 

trip generation model- који анализира детреминате путовања између двеју земаља, а такође 

се користи и за предвиђање излетничке тражње. Armstrongov model- утврђује однос броја 

становника и броја долазака туриста из емитивног у рецептивно туристичко подручије 

прогресивним увођењем одређеног броја независних варијабли, као што су сличност 

језика, слободно време, удаљеност туристичке дестинације, атрактивност итд. Ови 

наведени гравитациони модели се најчешће користе за она туристичка места која немају 

никакве статистичке показатеље о претходном развоју туризма и кретању броја туриста. 

 Ако се анализирају математички и економетријски модели туристичке тражње, 

може се закључити да је сваки модел конструисан за конкретну употребу, цена као 

варијабла је укључена само у неке моделе, сви модели користе варијабле (популацију, 

национални доходак по становнику у емитивној земљи, фактор удаљености), а део 
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гравитационих модела користи варијаблу атрактивности и погодности у рецептивним 

просторима. 

 Недостаци ових модела су: сви модели као резултат прогнозе имају аморфну масу 

туристичке тражње, скоро сви модели су статичког карактера, већина њих се не респектује 

у емитивним подручијима, само неки модели респектују значење фактора дестинације 

итд.  

4.2.2. Методи који користе мишљења групе експерата 

 

 Када се говори о методама и техникама које користе мишљења групе експерата, 

пре свега се мисли на Делфи (Delphi) метод. 

 Делфи метод се заснива на прикупљању, анализирању и усаглашавању одговора 

одређеног броја стручњака - експерата за одређена питања науке, технологије и 

кадриологије. Добио је назив према старом грчком храму где су се окупљали богови из 

грчке митологије да би прорицали будућност. Разлика је само што Делфи метод окупљује 

стручњаке чије је мишљење најмеродавније за поједина питања науке. Њихова се 

мишљења након унапред одабраних питања и унапред утврђеног поступака, прикупљају 

на централном месту, где се анализирају и обрађују. 

 Примену Делфи метода карактеришу два значајна обележја: експертност и 

компетентност. 

 Основне карактеристике Делфи метода према William K. Hall-у су три принципа: 

анонимност између учесника, употреба итеративног поступка при развијању предвиђања и 

објављивање статистичке збирне оцене након сваке итерације. Према Roy Amar-у, 

респоденти су експерти, има више од једне рунде и обезбеђена је контрола повратном 

спрегом. 

 Главни циљ Делфи поступка је да се добију мишљења групе експерата 

одговарајуће структурне делатности. Три начелна постулата су начело првог задатка, 

нечело првог експерта и начело првог компетента. Најповољније је када су испуњена сва 

три начела. Садржај Делфи метода утврђује одбор тј. тим за планирање. У анкету се уносе 
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питања, при чему не би требало да их буде више од десет. Такође треба изабрати одређени 

број експерата, отприлике десетак који дају интервју, који се спроводи више пута, све док 

се не ускладе мишљења. 

Поступак предвиђања Делфи методом пролази кроз неколико повезаних фаза. Прва 

фаза је организационо - припремна где се дефинише проблем, формира група, прикупљају 

информације о експертима, формира листа потенцијалних експерата и врши избор 

експерата.  

 У процесу спровођења формирају се две групе, где прву групу чине експерти, а 

другу групу доносиоци одлуке и штабни чланови. Задаци друге групе су да формулише 

предмет предвиђања, прикупи податке о експертима, формира групу експерата, 

формулише упитнике и табеле и изради упуство за упитнике. Она такође координира рад, 

преузима конкретне акције за организовање, спровођење, обраду и анализу резултата 

анкетирања. Доносиоци одлуке доносе закључке о студији. Чланови штаба припремају, 

шаљу и обрађују упитнике и врше анализу резултата. Прикупљају се информације о 

потенцијалним експертима који би требало да учествују у панелу. На основу тога формира 

се листа потенцијалних експерата. Док избор експерата врши доносилац одлуке. 

 Поступак примене Делфи метода, најчешће се завршава у три рунде. У првој рунди 

треба формулисати питања, која требају бити јасна, са циљем да се добију недвосмислени 

одговори. Истовремено припрема се и упутство респодентима. Такав упитник доставља се 

експертима. Када се прикупе упитници почиње статистичка обрада материјала од стране 

носиоца истраживања. У току обраде може се очекивати да временски распон настајања 

прогнозе након прве рунде буде већи.  Временски распон се дели на два једнака дела. 

Екстремни делови сачињавају доњи и горњи квартил и интерквартилно подручје, које 

представља меру централне тенденције. У другој рунди, при конципирању анкетног 

упитника, респодентима се презентује средња вредност и доњи и горњи квартил. Уколико 

се некио од респодената налазе ван међуквартилне зоне, од њих се тражи да дају накнадне 

аргументе као образложење својих мишљења. Након тог експерти враћају упитнике 

носиоцу пројеката са критичком оценом разлога и аргумента који су неприхватљиви за 

експерте. Упитници се статистички обрађују и компонује се нов, трећи упитник, на којем 
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требају бити приказане промене настале у току постизања консензуса између прве и друге 

рунде. 

  Систематизовани аргументи друге рунде, дистрибуирају се респодентима за 

рестепеновање узорка и одговора за време настајања прогнозе. Информација у трећој 

рунди је да се рафинирају мишљења експерата, што ће довести до смањење распона 

процена, као и добијање што тачнијих прогноза. Постигнут консензус је уствари 

мишљење највећег броја експерата о средњој величини. Средња величина представља 

заједничко мишљење. Након завршене процедуре, носилац пројекта сумира коначне 

емпиријске резултате студија. 

 У току примене Делфи метода за предвиђање будуће делатности фактора рада и за 

процењивање исхода намераване појаве срећу се неколико проблема. Проблеми, по својој 

природи, имају организационо-методолошки карактер. Проблеми се јављају у вези са 

упитницима, бројем рунди, експертима, као и групом за спровођење Делфи метода. Други 

проблеми везани су за анкетни лист, где питања требају бити јасна и недвосмислена. 

Пожељно је да се приликом спровођења анкете, да упутство, као и образложење о начину 

попуњавања упитника. Треба дати и могућност за варијантне одговоре. Једно од великих 

проблема јесте одлука о броју рунди. Број рунди зависи од мишљења експерата, с једне 

стране, и од жељног консензуса, с друге стране. Време трајања од почетка до краја 

процедуре, треба бити што краће, јер могу настати промене у условима под којима раде 

експерти. 

4.2.3. Класични приступ прогнозирању 

 

 Класични методи су трећа група метода за прогнозирање туристичке тражње. То 

су: 

 - истраживање туристичког тржишта у емитивним земљама и подручјима; 

 -анализа статистичке грађе о тенденцијама физичког промета у туристичкој 

дестинацији и о општим кретањима домаће и иностране туристичке тражње; 

 -квантификација туристичке тражње на темељу утврђивања капацитета ресурса. 
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 Основна карактеристика ових метода је да се не примењују једнако успешно у свим 

туристичким просторима. 

5. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

„Пут од хиљаду миља почиње првим кораком“ 

- Кинеска пословица 

 Постоји велики број унутрашњих и спољашних фактора који утичу на поједница да 

се одлучи и укључи у туристичка путовања. Унутрашње претпоставке обухватају 

туристичке потребе и туристичке мотиве о којима ће касније бити више речи. Док 

спољашне претпоставке обухватају објективне и субјективне факторе.  

5.1. Објективне спољне претпоставке 

 

 Објективне претпоставке су оне које произилазе пре свега из личног стандарда 

појединца, а затим из слободног времена и вишка слободних новчаних средстава. Као 

најутицајнији овде се могу издвојити фактори који делују на формирање туристичких 

потреба (као што су радна и животна средина) и фактори који делују на могућности 

задовољења тих потреба (слободно време и слободна новчана средства). 

 Перцепција околине у којој потенцијални туриста живи, биће детерминанта за 

схватање шта су то туристичке потребе и шта би за њега значило „квалитетно“ 

задовољавање својих туристичких потреба. Општи услови у којима појединац 

свакодневно живи и ради биће значајна одредница понашања потенцијалног туристе. 

 Када је реч о радној и животној средини, истиче се да је степен индустријализације 

у највећој мери утицао да се промени радна и животна средина људи. Значајан утицај на 

појаву туристучке тражње имала је и интензивна урбанизација која се задржала и дан 

данас.  
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 Данас у свету постоји велики број милионских градова преоптерећени како бројем 

становника, тако и различитим загађењима животне и радне средине. Потреба да се 

побегне из таквих услова живота прерасла је данас до димензије „бег од цивилизације“.  

 Поред ових наведених објективних фактора који утичу на туристичку тражњу ту су 

и општи културни ниво становништва, демографски раст, класна структура друштва, 

социјални, економски и политички услови у земљи у којој се формира туристичка тражња, 

привредна развијеност, природни услови, развијеност навика за путовањем, услови рада 

идр. 

 Слободно време се дефинише, као део укупног „буџета“ времена од 24 часа које 

остаје на располагању човеку као појединцу, после времена проведеног на радном месту и 

времену које је посвећено радним обавезама. То је време неопходно човеку да се одмори 

од процеса рада и да се припреми за његово даље обављање. Дакле поставља се питање 

колико је то слободног времена који појединац може користити по сопственој жељи.  

 Многи социолози сматрају да у анализи слободног времена треба увести и појам 

доколице као времена у коме се испуњавају туристичке потребе. 

 Француски социолог  J. Dumazedier дефинисао је доколицу као скуп занимања 

којима се појединац препушта по милој вољи да се одмара или забавља, развија нова 

знања или способности, слободно делује у друштвеном животу или да се бави 

стваралачким радом, јер се ослободио својих професионалних, породичних и друштвених 

обавеза…
19

 

 Убрзан животни ритам има своје корене још у VI веку пре нове ере, Бенедиктинци 

су водили један начин живота на које би данашњи менаџери били поносни. Све је било 

мерено примитивним сатовима и сигнализирано звуком звона. Једни друге су пожуривали 

у свему што су радили. Године 1374. У Келну, у Немачкој градски сат је почео да означава 

почетак и крај радног времена као и једносатну паузу за ручак, што је тешко пало 

грађанима. Развитком производних снага и производње дошло је до поделе  времена, у 

којој је предвиђено да се 8 сати ради, 8 сати спава и да се 8 сати проведе у складу са 

жељама и могућностима појединца. Слободно време је резултат савремене цивилизације. 
                                                           
19

  В. Стефановић, Ж. Глигоријевић, Економика туризма, „Свен“, Ниш, 2010, стр. 160. 
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Социолошке студије показују да се дневни квантум времена од 24 сата дели на време за 

рад, време за спавање и време за одмор. Данас привредно високоразвијене земље света 

покушавају да пређу на 35-часовну недељу, што би, свакако, омогућило и да се квантум 

слободног времена још више одрази на туристичка путовања. Првим Законом о годишњим 

одморима, из 1936. године у Француској знатно је омогућио да се добије и слободно време 

за туристичка путовања. 

 Слободна новчана средства су неопходна за предузимање туристичких путовања и 

задовољење туристичких потреба. Сваки појединац сам за себе или у оквиру породице 

доноси одлуку о томе на шта ће потрошити слободна новчана средства. Често, таква 

калкулација  резултира констатацијом, да нема објективних могућности за било какво 

озбиљно трошење, тј. куповање „потребних ствари“, штеди се и чекају боља времена. 

Степен задовољавања туристичких потреба у директној је вези са нивоом развијености 

земље из које туристи предузимају путовања, тј. са степеном животног стандарда 

становништва. Што је земља економски и технолошки развијенија, тамо где је степен 

запослености висок, реално је очекивати да ће већински део становништва бити 

финансијски довољно јак да своје секундарне потребе третира као примарне.  

5.2. Субјективне спољне претпоставке 

 

 Код ових претпоставки за формирање туристичке тражње, пре свега се мисли на 

субјективно понашање сваког појединца у вези са доношењем одлуке да ли ће своје 

расположиво време и слободна новчана средства утрошити на туристичко путовање. 

Логично је да појединац прво задовољи своје унутрашње претпоставке, а онда и да има 

објективне могућности за одлазак на туристичко путовање, а тек онда ће његова коначна 

одлука зависити од низа субјективних фактора и перцепције ситуације у којој се налази.
20

 

 Када појединац, напокон донесе одлуку о томе да заиста жели да оде на туристичко 

путовање, та одлука може бити темељна на рационалном промишљању: како организовати 

своје путовање, где и колико далеко путовати, којим превозним средством, коју врсту 

смештајних капацитета користити, са ким путовати, итд.? Поред рационалних 

                                                           
20

 М. Ћосић, Економски аспекти туризма, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, 2013, 

стр.59. 
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промишљања важно је и ирационално премишљање о туристичкој потрошњи. Такве 

одлике, најчешће, зависе од тога какви трендови владају на туристичком тржишту 

тражње. Да би се добио одговор на питање „ зашто људи путују“, поред друштвених и 

културних фактора, треба имати у виду и бројне психолошке разлоге јер се одлука о 

путовању ипак доноси на индивидуалном нивоу. До изражаја долазе психолошки фактори 

којима се појединац руководи у доношењу одлуке, пре свега они који се односе на утицај 

из околине, као што су нпр. навике, мода ( нпр.данас је модерно отићи са мањом групом 

пријатеља на крстарење изнајмљеном јахтом), опонашање (нпр. ако нам пријатељ сваке 

године одлази на крстарење по Медитерану, и ми желимо друштву да покажем да смо 

били на сличном таквом путовању иако нисмо у финансијским могућностима себи тако 

нешто да приуштимо), престиж, статус, љубав, наслеђе, туга, радост, чежња, 

демонстрација снеге и моћи, снобизам, религија ( религијски туризам, посета религијских 

храмова, манастира, катедрала, нпр Рим, Мека, Медина, Јерусалим, Света гора, Лурд, 

Фатима…), и друга духовно-психолошка и интелектуална стања. Често се појединци 

опредељују за путовања која превазилазе њихове платежне могућности. Па се често у 

туризму јавља демонстрациони ефекат, што значи да се један део тражње усмерава ка 

најексклузивнијим местима, користи смештај највиших категорија, пре свега због 

престижа, снобизма и дугих ефеката. Такође они који су материјално богатији често 

избегавају просечан боравак на дестинацијам за које је карактеристичан масовни туризам, 

пре свега због престижа. Навике за туристичким путовањима су такође  снажан 

психолошки фактор, о којима ће више бити речи у другом делу. 
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6. ТУРИСТИЧКИ МОТИВИ 

 

„Мотивација је једноставна ствар. 

 само елиминише оно што вас демотивише“ 

Lu Holc 

 

6.1. Туристички мотиви и жеља за путовањем 

 

 Сама реч мотивација је латинског порекла „motivation“, и значи образложење, 

образлагање, навођење побуда или разлог за нешто, односно мотивација је основни 

психолошки процес. 

 Мотиви извиру из потреба и жеља потрошача, али се и разликују од њих. Потреба 

је осећање недостатка или неугодности. Мотиви су управо исто такво осећање прожето 

намером да се постигне одређени циљ. Човек није присиљен осећањем неугодности, већ 

намером да оствари одговарајући циљ. И жеље су осећања, али осећања која не извиру из 

недостатака и неугодности, и оне немају карактер обавезе, као што је то случај са 

потребама. Оне саме по себи нису потребе, ни мотив, али могу бити основа мотивације.  

Жељу за посетом Колосеума, задовољавамо одласком у Рим и разгледањем 

највећег амфитеатра на свету. Жеља није свесна психичка манифестација, она постаје 

свесна чим је усмерена на одређени објекат или догађај.  

 Жеља је снага која у физичком смислу поседује правац и интензитет. То није слепа 

нити апстрактна сила, већ је мотивациона енергија конкретно доживљена. Остварење 

жеље нема инстиктиван карактер – оно је резултат индивидуално мотивисане одлуке.
21

 

 Са становишта психологије, предмет жеље је објекат који желимо имати или 

догађај у коме желимо учествовати. Док са становишта туризма предмет жеље је путовање 

у тачно или делимично одређеној туристичкој дестинацији. 

                                                           
21

 С. Илић, Психологија потрошача, Издавачка агенција „Драганић“,Београд, 1995, стр.9. 
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Жеље су психолошке категорије, рађају се по властитим специфичним 

законитостима, и ако у њиховој основи леже објективна неурофизиолошка стања и 

процеси у организму, односно друштвене ситуације у којима се појединац налази. 

 Мотивација је такође одређена врста подстицајне снаге која покреће и управља 

активности потрошача према различитим циљевима. Мотив је појам који означава 

невидљиву унутрашњу снагу човека која стимулише и усмерава особу на одређено 

понашање, а поред тога одређује и посебан правац њеног реаговања. Мотив је заправо 

разлог зашто одређена особа нешто ради. Када се говори о мотивацији увек се указује на 

покретачке силе у појединцу. Те покретачке силе могу бити позитивне и негативне. 

Међутим иако су у суштини различите, обе силе покрећу и подржавају одређено 

понашање код човека. Односно разликујемо позитивне и негативне мотиве у зависности 

од циљева које потрошачи желе остварити куповином одеђених производа и услуга. 

Позитивни мотиви воде позитивној мотивацији потрошача, заправо у њиховој основи 

налазе се незадовољене потребе, жеље и захтеви потрошача. Док негативни мотиви у 

основи имају страх, па се тиме ствара негативна мотивација потрошача која се одражава 

на уздржавање или избегавање куповине производа и услуга. 

 Мотивима називамо за туристе атрактивне појаве и предмете у природи и друштву. 

Туристички мотиви су основни подстицаји туристичких кретања чијим се дејством 

задовољавају културне и рекреативне потребе.
22

  

 Према економској и пословној енциклопедији, мотив је фактор који подстиче, 

усмерава и интегрише човеково понашање. Мотив је унутрашња покретачка снага човека. 

 Мотиви су у блиској вези са потребама, али и са испољавањем понашања 

потрошача - туриста, они узрокују али и покрећу одређено људско понашање. У 

примењеној психологији, појам мотива се дефинише као својеврсна свесна акција 

појединца (или групе људи) на одређене животне ситуације.  

Мотив је шири појам од потреба, јер поред њих обухвата и идеје, осећања, 

веровања, склоности, различита људска стања и сл. 

                                                           
22

  Ж. Јовичић, Д. Јовичић, В. Ивановић, Основе туризма, Туристичка штампа, Београд, 2005, стр.89 
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 Мотивација туристе узрокована је стањем тензије као последицом незадовољене 

потребе. Особа у стању тензије је потенцијални купац одређеног туристичког производа и 

услуга. Мотивациони процес почиње активирањем потребе, односно у оном тренутку када 

потенцијални туриста постане свестан одређене потребе. Активирана потреба кроз процес 

мотивације води одређеном понашању потрошача у куповини производа и услуга. 

Потрошач настоји да куповином одговарајућег производа и смањи покренуту тензију 

задовољавањем потребе. Задовољавањем те потребе туриста смањује тензију. Мотивација 

се може описати као  покретачка снага унутар појединаца која га  подстиче на акцију. Та 

покретачка снага је резултат тензије, које постоје као резултат незадовољене потребе. 

Појединци настоје да смање тензију путем понашања од кога очекују да ће задовољити 

(незадовољене) потребе. Изабрани циљеви и активности за постизање циљева су резултат 

индивидуалног размишљања и учења. Према томе, незадовољене потребе, жеље и захтеви 

потрошача стварају тензију која подстиче на понашање (куповину производа) ради 

остваривања циља – задовољавања потребе (смањења тензије).
23

 

Шема бр. 3: Модел процеса мотивације 

Извор: Ракић Б. Понашање потрошача, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2002, стр. 33. 

 

                                                           
23

 Б. Ракић, Понашање потрошача, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2002, стр33 
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Овај модел објашњава да незадовољене потребе, захтеви и жеље проузрокују 

тензију, која ствара порив на акцију (понашање) потрошача. Она има за циљ да задовољи 

потребе и тиме смањи тензију. У којој мери ће се остварити статисфакција, тј. смањити 

тензија зависи од смера и интензитета мотивације.  Постизање циљева потрошачи 

остварују куповином производа и услуга на разне начине. Достизањем тих циљева 

потрошачи су задовољени само у ограниченом периоду, где се након одређеног времена 

јављају нове потребе. Тако се мотивационо понашање одвија у круг, који су психолози 

назвали „мотивациони циклус понашања“. Разлози зашто ова акција никада не престаје су: 

 1) многе потребе нису никада потпуно задовољене и оне континуирано подстичу на 

акцију ради одржавања задовољства; 

 2) Када је једна врста потреба задовољена, на видело долазе нове потребе, које су 

на вишој хијерархијској лествици и које узрокују напетост која подстиче деловање; 

 3) Потрошачи који остваре своје циљеве, настављају себи постављати нове и више 

циљеве. 

 Предузимање туристичких путовања може бити мотивисано различитим 

факторима, нпр. потреба за упознавањем природних лепота, одмором, забавом, ловом, 

разонодом, гастрономијом... Мотиве за предузимање путовања због природних одлика 

разврставамо у три најважније групе:  

 1. мотиви који се налазе у сплету различитих врста загађења (бука, киселе кише, 

урбанизација, моторизација, отровни гасови и сл.); 

 2. мотиви који се налазе у домену релативно неповољних природних одлика 

подручја из којих туристи долазе (нпр. подручја са хладнијом климом, непостојање морске 

обале, мањом осунчаношћу и сл.); 

 3. мотиви који произилазе из релативно добре очуваности природних фактора у 

рецептивним туристичким земљама у односу на земље из којих туристи долазе (чистији 

ваздух, топлије море, богатија флора и фауна, боља разуђеност морске обале и сл.). 
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 Својства мотива којима се задовољава туристичка потреба називамо атрактивним 

атрибутима, постоје четири атрактивна атрибута: 

 - рекреативни атрибут је својством мотива да преко одређених агенаса (вода ваздух 

светлост), делује првенствено на физиолошке функције: дисање, крвоток, метаболизам и 

сл.; 

 - куриозитетни атрибути изражавају атрактивност реткости и вредности разних 

врста (појаве, предмети, догађаји, остварења); 

 - знаменити атрибути су везани за предмете, појаве и места од посебног 

историјског, политичког или културног значаја, као што су историјски споменици, 

архитектонска остварења чувених мајстора и сл.; 

 - естетски атрибути се односе на хармонију облика, боја и тонова и поседују их 

уметничка остварења, природни пејзажи, уметничке манифестације и сл. 

 Куриозитетни, знаменити и естетски атрибути делују првенствено на психичке 

функције - пажњу, машту, емоције, мишљење итд. 

6.2. Подела туристичких мотива 

  

 Др Живадин Јовичић,  др Добрица Јовичић  и  мр Вања Ивановић туристичке 

мотиве разврстали су према одређеним критеријумима. 

 а) Према атрактивном дејству мотиви могу бити рекреативни и културни. 

 Рекреативни мотиви су комплекси природе које карактеришу различите 

комбинације основних компонената њеног састава - вода, рељеф, флора, фауна, клима. 

Они повољно делују на физиолошке функције човека, а најзначајнији мотиви су: море, 

планина, река, језеро, шума, клима. 

 Културни мотиви задовољавају културне потребе туристичких кретања и делују 

стимулативно на психичке функције. Они могу бити монументални (тврђаве, музеји, 

природне реткости), спектакуларни (сајмови, ревије, фестивали), креативни (музика, 

сликарств, скулптура) и др. 
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 б) Према генези мотиве су разврстали на природне и антропогене.  

 Природни мотиви као посебне појаве у природи настале су  без деловања човекове 

воље, дејством природних сила на Земљи - ендогених и егзогених. У природне мотиве 

убрајају: 

  - геоморфолошке (планине, вулкани, клисуре, кањони, пећине); 

 - климу као тиристички мотив; 

 -  хидрографске туристичке мотиве (океани, мора, језера, реке, ледници, гејзери, 

термоминерални извори); 

  - биогеографске туристичке мотиве (биљни и живптињски свет). 

 Клима је један од најзначајнијих туристичких мотива. Значај климе је изражен у 

непосредној атрактивности поднебља, али и посредном утицају на атрактивности других 

мотива.  

 в) Према степену атрактивног дејства мотиви могу бити самостални, комплексни и 

комплементарни.  

 Комплексни мотиви поседују више атрактивних мотива што значи и разноврсније 

могућности туристичког активирања, док комплементарни не могу самостално деловати 

на туристичку посету и углавном појачавају атрактивност самосталних мотива.  

 г) Према степену атрактивности, мотиви могу бити потенцијални, активирани и 

афирмисани, како су их наведени аутори издвојили. 

6.3. Типологија туристичких мотива 

 

 Теорија мотивације заузима централно место у психолошком и маркентишком 

истраживању туризма. Оне покушавају да утврде основне мотиве, односно узроке 

туристичких кретања. Постоје бројне теорије мотивације. 



                                                                                            Психолошке одреднице туристичке тражње 

38 
 

 Амерички аутор Томас (Thomas, 1964) наводи четири групе мотива за које сматра 

да побуђују на туристичко путовање;
24

 

 а) образовни и културни мотиви; да се види како живе, раде и играју се људи у 

другим земљама; да се обиђу посебна места; да се боље схвате вести из света; да се 

присуствује посебним догађајима; 

 б) релаксација и задовољство: да се побегне од свакодневнице и да се проведе 

пријатно време; да се доживи неко сексуално или романтично искуство; 

 в) етнички мотиви: да се посете места одакле потиче породица; да се посете места у 

којима су били рођаци или пријатељи; 

 г) остало: климатски и временски услови; здравље; економски разлози; авантура; 

развој сопствене личности; конформизам; учествовање у историји; социјални мотиви.  

 Греј (Gray 1970) сматра да се као доминантне мотивације јављају чежња за 

лутањем и чежња за сунцем, како их је романтично назвао:
25

 

 а) чежња за лутањем, скитањем се описује као жеља да се познато замени 

непознатим, да се напусте познате ствари, да се оде и виде различита места, људи и 

културе или остаци прошлости на местима чувеним по историјским споменицима и 

асоцијацијама или текућој моди и доприносу друштва; 

б) чежња за сунцем мотивише путовања са жељом постојања негде другде, бољих 

могућности за остваривање специфичних циљева; то је важно за активности као што су 

спортови, а посебно у вези са тражењем сунца.  

 Према Мекинтошу (McIntoshu, 1972) основни мотиви за путовањем могу бити 

груписани у четири велике категорије:
26

 

                                                           
24

 Ђ. Чомић, Г.Јовић, И. Поповић, Основе туризма, Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву 

Пале, 2008, стр.15 

 
25

 Ђ. Чомић, Г.Јовић, И. Поповић, исто, стр.15 
26 

Ђ. Чомић, Г.Јовић, И. Поповић, исто, стр.13 
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 a) физички мотиви, који се односе на физичку релаксацију и одмор, спортске 

активности и специфични медицински третман, а сви су везани за телесно здравље 

индивидуе; 

 б) културни мотиви који су у вези са жељом појединца, да путује с циљем 

упознавања других земаља, њихових народа и културног наслеђа израженог кроз 

уметност, музику, литературу, фолклор, итд; 

 в) интерперсонални мотиви, који су у вези са жељом да се посете рођаци и 

пријатељи, да се побегне од сопствене породице, колеге са посла и комшија, да се сретну 

нови људи и склопе нова пријатељства или да се једноставно побегне од монотоније 

свакодневног живота; 

 г) статусни и престижни мотиви, који се индетификују са потребама за личним 

самопоштовањем и развојем; они су у вези са путовањима подстакнутих пословним и 

професионалним интересом с циљем образовања и бављења хобијима. 

 Ослањајући се и разрађујући претходну класификацију мотива Робинсон (Robinson, 

1976.) сматра да постоји осам основних група разлога због којих људи путују:
27

 

 а) релаксација и освежење тела и духа, што постаје све неопходније у модерном 

животу са његовом брзином, стресовима и напорима; 

 б) здравствени разлози, ради подвргавања специјалним медицинским третманима и 

купању у лековитим водама; 

в) учествовање у бројним спортским активностима као што су планинарење, 

скијање, једрење, пецање, роњење, јахање, тенис, голф, итд; 

 г) уживање, забава и узбуђење - индивидуална потреба за чистим задовољством је 

заиста веома снажна, а путовање и годишњи одмор представљају једноставно прилику да 

се задовољи ова потреба; 

                                                           
27

 Ђ. Чомић, Г.Јовић, И. Поповић, исто, стр.14 
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 д) радозналост, интересовање за непознате крајеве и културу, посебно за места, 

која побуђују историјске и културне асоцијације или за места у којима се одржавају 

специјални уметнички, драмски и музички фестивали и сл.; 

 ђ) професионални и пословни разлози - нпр. учествовање на конгресима и 

семинарима у вези са струком; у извесним случајевима „стручни разлози“ су само покриће 

за туристичке мотиве, а у највећем броју случајева професионални и туристички мотиви 

се прожимају; 

 е) духовни циљеви као нпр. ходочашће до светих религиозних места, градова или 

храмова;  

 Поред поменутих фактора који стимулишу туристичко путовање, аутор наводи и 

оне који га дестимулишу: трошкови, недостатак времена, физичка ограничења, породични 

разлози, недостатак интересовања и психолошке кочнице. 

 На питање зашто се путује, како истиче Крипендорф (Криппендорф, 1986) не може 

се добити одговор анкетирањем туриста јер они дају површне одговоре, наводе управо оне 

разлоге које непрестано понавља туристичка пропаганда. Крипендорф издваја следеће 

туристичке мотиве: 

 а) одмор и обнова телесних и друштвених снага које су се истрошиле у 

свакодневном животу; 

 б) компензација: путовање треба да надокнади оно што човеку недостаје, чега се 

током живота одриче; 

 в) бекство: путовање може бити  и бекство од стварности, масовно бекство из 

свакодневнице у замишљено царство слободе, али и бекство од самог себе; 

 г) комуникација: тежи се вези са људима насупрот анонимности и усамљености у 

свакодневном животу; путовање као могућност успостављања нових контакта, људске 

топлине, заједништва; 

 д) ширење видика: жеља да се учини нешто за сопствено образовање, да се доживе 

друге земље и упозна становништво, да се стекну нови утисци; 
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 ђ) слобода и самопотврђивање: путовање је облик слободног времена који човека 

највише ослобађа јер напушта околину у којој свакодневно живи; човек не ради и није код 

куће - двострука слобода; 

 е) откривање и доживљавање самог себе: човек постаје свестан сопствене 

стварности тамо где је све ново и непознато. Путовање је могућност проналажења пута до 

самога себе; 

 ж) срећа: од путовања се очекује нека представа среће; онај ко путује тежи да 

оствари животну радост и срећу. 

 Аустријски истраживач туризма Берникер (Bernecker, 1962.) утврдио је туристичке 

мотиве, класификовао их у групе и довео у везу са одговарајућим туристичким групама и 

врстама туризма . 

Шема бр. 4: Класификација туристичких мотива по Бернекеру 

Мотивационе групе, 

тј. Мотивације 

Одговарајуће туристичке групе, 

тј. врсте туризма 

 

Физичка мотивација 

 

            -одмор (физичка регенерација снаге) 

            -оздрављење (успостављање телесног 

здравља) 

            -спорт (телесне активности) 

 

Психичке мотивације 

  

             -излазак из свакодневне изолације 

             -разонода 

             -жеља за доживљајима 

 

Интерперсоналне мотивације 

 

              -посета пријатељима и познаницима 

              -дружење 

              -ескапизам (удаљавање од сувише 

цивилизоване свакодневнице и повратак 

природи) 

 

Културне мотивације 

 

             -упознавање других земаља, њихових 

 

Туризам ради одмора 

Бањски туризам 

 

Спортски туризам (такође и у пасивном смислу) 

 

 

 

Туризам доживљаја који се појављује у току 

образовања и опоравка и клубском туризму 

 

 

 

 

Породични туризам 

Клубски туризам, доживљајни туризам 

кампинг туризам 

 

 

 

 

 

 

Образовни туризам 
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обичаја и језика 

             -интересовање за уметност 

             -религиозна путовања 

 

Статусне и престижне мотивације 

 

             -лични развој (даље образовање) 

             -жеља за признавањем и уважавањем 

 

Ходочашће 

 

 

 

Пословни и конгресни туризам 

Доживљајни али и конгресни туризам 

Извор:Ђ.Чомић, Психологија туризма, Туристичка штампа, Београд, 1990, стр.10 

 

Поред наведених аутора, швајцарски теоретичар туризма Каспар (Kaspar, 1980.) 

наводи следеће групе мотива туристичких кретања:
28

 

 а) физичке мотивације: одмор (обнављање физичке снаге); оздрављење 

(успостављање телесног здравља); спорт (телесне активности);  

 б) психичке мотивације: излазак из свакодневне изолације; разонода; жеља за 

доживљавањем; 

 в) интерперсоналне мотивације: посета пријатељима и познаницима; дружење; 

ескапизам (удаљавање од сувише цивилизоване свакодневнице и повратак природи);  

 г) културне мотивације: упознавање других земаља, нових обичаја и језика; 

интересовање за уметност; путовање из религиозних разлога; 

д) статустно - престижне мотивације: лични развој (даље образовање); жеља за 

признањем и уважавањем (путовање ради престижа).  

 Једну од најпрецизнијих класификација мотива и потреба предложила је Светска 

туристичка организација која обухвата следеће мотивационе групе, тј. потребе:
29

 

 А) Социјалне мотивације 

 а) потреба за имитирањем или како се поставити у групи; 

                                                           
28

 Ђ.Чомић, Психологија туризма, Туристичка штампа,  Београд, 1990, стр.11. 
29

 Ђ.Чомић, исто, стр.12. 
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 б) потреба за посебношћу или како се разликовати од групе; 

 в) потреба да се буде прихваћен или како препустити своје одговорности; 

 г) потреба за одговорношћу или како се наметнути; 

 д) потреба за самоостварењем или апстракција према култури или псеудокултури; 

 ђ) потреба за контактима са различитим цивилизацијама; 

 е) потреба за разумевање света и догађаја у њему; 

 ж) потреба да се лично види и додирне оно што нам информација приказује или 

комплекс неверног Томе;  

 з) потреба за извесном масовном естетиком; 

 и) потреба да се побегне из уобичајеног оквира свакодневне егзистенције или 

промена декора; 

 ј) потреба за променом свакодневног људског, хуманог окружења или тражење 

нових особа; 

Б) Породичне или племенске мотивације 

 а) потреба да се пронађе одређен стил породичног живота који свакодневни живот 

онемогућава или разара; 

 б) потреба за окупљањем породичне ћелије, са поновним успостављањем структура 

и ауторитета; 

 в) потреба да се напусти породица уколико је преуска или представља стегу; 

 г) потреба да се учествује у животу детета у току његовог формирања, на следећи 

начин: образовањем или демонстрацијом ерудиције одраслог, демонстрација снаге и 

вештине. 

 В) Личне или егоистичке мотивације 
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 а) потреба за поновним успостављањем контакта са природом или Антејев 

комплекс; 

 б) потреба да се побегне од притиска, пресија: колективних, професионалних, 

породичних, религиозних, социјалних, или потреба за „деомпресијом“; 

 в) потреба за сазнањем, упознавањем; 

 г) аспирација ка самореализацији: посредством културе, у контактима са другим 

цивилизацијама, преко уметничких активности другим средствима; 

 д) комплекс Тарзана или нарцизам или истовремено потреба да се допада другима 

и себи (а да одговара представи коју појединац има о себи); 

 ђ) потреба и право на сан или како изаћи из своје свакодневне личности, нпр. 

живети три недеље изнад својих могућности; 

 е) инфатилизам или комплекс бебе које омогућава да се чини оно што се нормално 

не може остварити, као и одбацивање забрана: носити бермуде на цветиће, померати 

време оброка, лизати сладолед на сред улице и сл.; 

 ж) потреба за активношћу или неопходност игре не само у смислу необавезних, већ 

едукативних активности; 

 з) номадска потреба или комплекс Атиле или како побећи од свакодневног света, 

развоја примењених уметности и заната; 

 и) потреба да се побегне од сметњи и притиска свих врста или успостављање, 

рекреација нервне, психичке равнотеже; 

 ј) психолошка потреба која може да поприми следеће облике: добровољне и праве 

активности, потпуни одмор, а према стању и расположењу индивидуе; 

 к) потреба да се заводи или комплекс змије, секс стављен на своје место са наводом 

за флерт и авантуре; 

 л) потреба да се побегне од свакодневних одговорности.  
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7. ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ 

 

„Разумевање људских потреба је  

половина задатака задовољавања тих потреба“ 

- Confucius 

 Сваки појединац током  живота тежи остварењу различитих потреба. Потребе нису 

бројно ограничене, по задовољавању тзв. нижих потреба, јављају се нове потребе, тако да 

је целокупна људска историја непрестана борба за задовољавање различитих потреба.  

 У најширем теоријском смислу потреба се тумачи као „захтев појединаца или 

друштвених група за постизање одговарајућег нивоа благостања“.
30

 

У психологији потреба се дефинише као објективно стање независно од наших 

мисли, хтења и идеја, које се јавља услед недостатка нечега, односно као стање нарушене 

социјалне или биолошке равнотеже. Праћена је жељом да се тај недостатк одстрани, да би 

се смањио притисак и нелагодност, а жеља задовољила. 

Шема бр. 5: Ланац потребе – жеље – задовољство

 

Извор: http://www.znanje.org/psihologija/ 

Човекове потребе се разликују од појединца до појединца, а такође од његовог 

животног стандарда, традиције... Порекло човекових потреба налази се у друштвено -

                                                           
30

 Ж. Јовичић, Д. Јовичић, В. Ивановић, Основе туризма,Туристичка штампа,  Београд, 2005, стр.49 
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економском развоју и самој природи човека и његовом односу према окружењу у коме 

задовољава потребе. 

 Стварање потреба може бити подстакнуто факторима телесне средине, факторима 

из менталне сфере личности, тј. из тока идеације и факторима везаним за објекте и услове 

из спољашне средине. Фактори из менталне сфере личности и фактори телесне средине су 

унутрашњи или биолошки фактори који изазивају биолошке потребе. Типичан пример је 

осећај глади, који доводи до поремећаја равнотеже у организму и ствара потребу за јелом. 

Фактори који се везују за услове и објекте из спољашне средине су спољни или 

друштвени фактори који стварају социјалну потребу. Пример је читање књиге, куповина 

производа, путовања, одлазак у биоскоп и сличне потребе. Када говоримо о потребама, 

неопходно је узети у обзир и њено испољавање. Потребно је видети да ли задовољење 

конкретне потребе доприноси развитку појединца.  

 Наука о потребама назива се „хреиологија“, која настоји да интердисциплинарним 

приступом објасни феномене мотивације и понашање човека. Термин води порекло из 

грчке речи „chreia“- потреба и  „logos”- наука. 

 Туристичка путовања се јављају ради задовољења туристичких потреба. У суштини 

оне могу бити рекреативне и културне. Ове потребе као и све остале су физиолошки, 

историјски и културно условљене. Туристичке потребе, задовољавају се туристичким 

добрима или услуга економског значаја. То је трајно неисцрпна потреба, па као таква не 

може достићи тачку сатурације. Она је по свом испољавању индивидуална, а по својој 

важности друштвена. 

 Потребе се у економској науци истражују на два различита нивоа. Први ниво 

настоји да одговори на питања, зашто и како потребе настају, какве су и како се мењају и 

развијају, тзв. теоријски ниво. Други ниво, тј. емпиријски усмерен је према туристичкој 

тражњи и потрошњи. У овом нивоу присутна је тежња да се истражи величина, динамика 

и структура потреба, пронађу носиоци и спознају чиниоци који утичу на туристичку 

тражњу и потрошњу. 
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7.1. Теорије о појави и развоју туристичких потреба 

 

„Људи не полазе на путовање. Путовања полазе од њих.“ 

- Џон Стејнбек 

 Данас су се развиле многе теорије које се могу користити за објашњење 

туристичких потреба. Најзначајније место међу теоријама заузимају: 

а) хедонизам; 

б) алијенација; 

в) конзумеризам. 

 Једна од првих потреба као природно извориште потреба је хедонизам. Аустријска 

психолошка школа истиче се у коришћењу претпоставки о хедонистичкој природи човека 

и на основу тога објашњава систем потреба. Остале економске школе истичу да хедонизам 

или уживање које изазива поседовање и трошење добара, јесте основна покретачка снага и 

основна човекова потреба. Истакнути представник ове школе је Госен (H. H. Gossen), који 

је на тим предпоставкама формулисао познате Госенове законе. „Закон опадајућег 

ужитка“ познат је као први Госенов закон. Знао је да се поновним  коришћењем неког 

добра ужитак корисника смањује. Други Госенов закон је „закон избора ужитка“. Овде 

човек тражи разноврсне ужитке и након одређене количине једног, прелази на друге, да би 

се поново вратио првом и тражио нове. 

 Савремени друштвени развој отвара многа питања отуђености човека. Човек се 

пореди између онога што јесте, и онога што он може бити по својој природи, тј. оно што 

би он требао бити према критеријумима друштва у коме живи. Појам алијенације често се 

поистовећује са појмом отуђености. По Хегелу, производећи ствари и сам човек се 

постварује, опредмећује у физичком свету, друштвеним институцијама и тако даље, а 

свако такво постварење је уједно и отуђење. Хегел је говорио о отуђењу човековог 

мишљења од реалности, и према њему алијенација је стављање духовне стварности као 

објекат.   
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 У најширем смислу, отуђење је нешто одвојено од или страно нечем другом. 

Алијенација објашњава развој туристичких потреба. Чиљеница да данас све  више људи 

учествује у туризму објашњава се ситуацијом у којој се нашао човек због савременог 

развоја, отуђења у процесу развоја, од природне средине, од производа свог рада, од 

других људи и отуђења од себе, своје природе. Где се на основу тога туризам јавља у 

позитивној функцији реалијенације човека, а сам развој туристичких потреба се тумачи 

утицајем алијенираног стања. 

 Конзумеризам (покрет потрошача) у најширем смислу представља израз којим се 

описује став према којем срећа неког појединца зависи о конзумацији добара и услуга, тј. 

поседовању материјалних добара. У економској науци конзумеризам представља 

економске политике којима је циљ подстакнути потрошњу. 

 Једноставније речено конзумеризам представља бег у потрошњу у чему све 

значајније место заузима туризам, с циљем компензације отуђења, један је од облика 

човековог понашања. Сам појам конзумеризам означава „човека потрошача“. 

 Човек, бежећи к себи, бира пут на којем се бег чини могућим. Тај пут за бег к себи, 

није производња и рад, јер је  управо у тој сфери човек и отуђен. Није то ни политичка или 

друштвена сфера, већ је то сфера према којој се бег чини могућим, односно време које 

човеку остаје за слободно располагање након рада и друштвених обавеза. А то је 

потрошња у слободном времену према слободном избору.  

 Битна карактеристика конзумеризма није „бити“, него „имати“. Нпр. када човек 

купује јахте и викендице које ретко користи. Сам човек се идентификује према 

способностима потрошње, док комформозмом настоји да задовољи свој хедонизам и 

егоизам. 

 Кипендорф (J. Kippendorf), познати швајцарски истраживач туристичких 

манифестација у савременом друштву поставио је образац друштвеног понашања – “у 

нашем друштву вредности „имати“ потиснуле су вредности „бити“. Такође многи аутори 

који су  проучавали туризам, описали су га као „ретки излаз за нужду“, простор где човек 

проналази себе, своје самоодређивање и/или самоостварење. Крипендорф је уочио да су 

узроци конзумеристичког модела задовољења потреба у туризму изван сфера у туризму и 
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додаје: „...слободно време и туризам, као један од његовог облика, нису засебан свет, који 

следе властите законе“. Уочавајући глобалне процесе закључује да homo turisticus је само 

привид, а да је његова бит homo consumens. И да као такав конзумеризам постаје 

доминантан извор стварних и наметнутих туристичких потреба, а сам начин понашања 

туриста у масовном  туристичком покрету, следи општи образац понашања „човека 

потрошача“. 

 Потреба за привременим напуштањем места сталног боравка искључиво због бега 

од „свега што нас окружује“, може се сматрати једним од многобројних примера 

туристичке потребе. Јер пре свега особа напушта, на релативно кратко време, своје место 

сталног боравка и путује и борави у неко друго, по својој вољи, где се притом не бави 

никаквим привредним занимањем, него на супротан начин користи своје слободно време 

него што га користи код куће. 

 

7.2. Однос потреба – жеља 

 

„Ако имаш жељу, ти си на пола пута“ 

- Непознати аутор 

 Да би се потребе задовољиле, оне морају бити преведене у жељу. Постоје бројни 

фактори који утичу на то да се потреба претвори у жељу. Између потреба и жеља постоје 

разлике. Потреба је оно што особа мора задовољити, док  жеља имплицира нешто што 

особа преферира између јасно дефинисаних алтернатива. Жеље су врсте манифестације 

потребе, оне су те које недостају, а не потребе. Појединац није увек свестан својих 

потреба. Постоји могућност да потрошач буде несвестан својих потреба, али свестан 

својих жеља. Јер желети, значи да потрошач прави разлику између онога што јесте и онога 

шта треба да буде. Потребе су сталне (константне), док се мењају или се могу мењати 

начини његовог задовољавања.  

 Жеља је снага која у физичком смислу поседује правац и интензитет, она није слепа 

нити апстрактна сила, већ мотивациона енергија  конкретно доживљена.  
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 Жеље могу бити постојане и изненадне. Изненадне су оне које резултирају из 

постојећег сплета околности у којима се налази потрошач и које опредељују његов избор 

производа или услуга. Постојане жеље су жеље које одражавају сталне циљеве које 

испољава потрошач у куповини производа и услуга.  

 Такође жеље могу бити латентне и пасивне. Пасивне су најчешће без одговарајуће 

намере да се нешто заиста купи, док за остварење латентних жеља потребно је да купац 

буде информисан о постојању и карактеристикама одређеног производа или услуге. 

 Општи циљ сваке жеље јесте њено задовољење. То је емоционални доживљај 

пријатности. Када одређени фактор изазове једну жељу у нама, ми тада своју активност 

усмеравамо у правцу њеног остварења. Задовољавање жеље је многим чиниоцима на које 

у једном случају можемо, а у другом не можемо да утичемо, зависно од конкретних услова 

у којима се у датом тренутку налазимо. Док је механизам настанка жеље психолошког 

карактера, дотле је остварење жеље неупоредиво више подвргнуто непосредном утицају 

средине у којој се појединац налази.
31

 

7.3. Класификација туристичких потреба 

  

 Подела човекових потреба, која уједно укључује и туристичке потребе, може се 

посматрати са различитих гледишта. Уједно са тим човекове потребе се могу посматрати: 

 - са антрополошко – историјског гледишта; 

 - са економског и емпиријског гледишта; 

 - са социо – психолошког гледишта; 

 - на основи карактеристика добара, којима се потребе задовољавају. 

 Антрополошко – историјски аспект потребе препознаје у људској природи, која је 

обликује у процесу човековог духовног и материјалног развоја. 

                                                           
31

 С. Илић, Психологија потрошача, Издавачка агенција „Драганић“, Београд 1995, стр.56. 
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 Економски и емпиријски аспект током класификације потреба имају за циљ да 

упознају потребе, како би се према њима организовала производња или продаја производа 

и услуга, усмеравале пропагандне и политичке акције, развиле културне и друштвене 

делатности... Приликом класификовању туристичких потреба, класични приступи полазе 

од анализе појавних облика. Заправо овде се туристичке потребе истражују како би се 

уочиле потребе одређеног сегмената туриста, њихова понашања... Уколико се на потребе 

гледа са економског аспекта, лако се може уочити да је свака потреба предуслов 

привређивања. Реч је о томе да су саме туристичке потребе предуслов развоја делатности 

које производе туристичка добра, културна добра, док физиолошке потребе подстичу 

развој делатности које производе храну, обућу, одећу, станове...  

 Социо – психолошка класификација потреба се најчешће примењује у литератури. 

Већина аутора сматра да се систем човекови потреба темељи на хијерархији тих истих 

потреба, па се зато издвајају  три велике групе: 

 а) примарне биолошке (потребе за храном, потребе за елиминацијом организму 

непотребних ствари, сексуалне потребе, потреба са спавањем и одмором, потреба за 

очување физичког стања организма); 

 б) примарне социјалне потребе (потребе за афирмацијом, потребе за променом, 

потребе за симпатијом, потребе за друштвом и контактом, потребе за истраживањем новог 

и непознатог...); 

 в) секундарне потребе (нису повезане са људском егзистенцијом, то су 

индивидуалне потребе, нпр. интереси, навике, ставови, и сл.). 

 Према садржају добара, које се тим добром задовољавају, потребе се деле на: 

материјалне и нематеријалне.
32

 

7.3.1. Масловљева теорија потреба 

 

 Једну од најбољих класификација потреба, применљиву и у туризму дао је управо 

Абрахам Х. Маслов (1943.). Његова хијерархија људских потреба је теорија из 

                                                           
32

  В. Стефановић, Ж. Глигоријевић, Економика туризма, „Свен“, Ниш, 2010, стр.48. 
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психологије, која истиче да се потребе могу разврстати у групе, и да постоји јасна 

хијерархија између тих група потреба. Нижи нивои потреба се морају задовољити пре 

него шро се активирају потребе виших нивоа. 

 Маслов је своју теорију први пут изнео у чланку „Теорија људске мотивације“ ( A 

Theory of Human Motivation),  1943. године. Његова хијерархија људских потреба се 

састоји од пет група потреба, а то су, од најниже до највише: 

1) физиолошке потребе човека; 

2) потребе за сигурношћу; 

3) потребе за припадањем и љубављу; 

4) потребе за поштовањем – самопоштовањем; 

5) потребе за спознајом, самоактуализацијом и самоуважавањем. 

 Обично се приказују у виду пирамиде подељена на пет нивоа, где свака група 

преставља по један ниво. Као што је приказано на слици бр. 1. 

Слика бр. 1: Пирамидални приказ Масловљеве теорије хијерархије људских потреба, са 

физиолошким потребама на њеном дну 

 

Извор: sh.wikipedia.org 
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Физиолошке потребе су најмасовније, најјаче и најочигледније од свих човекових 

потреба. То су потребе везане за биолошко функционисање и оне се пре свега морају 

задовољити пре него што се појаве потребе вишег реда у хијерархији потреба. Ако неке од 

њих нису испуњене, физиолошке потребе постају највиши приоритет. Оне заправо могу 

утицати на мисли и понашање, па чак могу да учине да се особа осећа болесном и да осећа 

нелагодност и бол. У ову групу потреба спадају потребе за храном, дисањем, водом, 

сексом, кисеоником, спавањем, заштитом од екстремних температура, потреба за 

излучивањем и потребе за сензорном стимулацијом. Маслов је овде уврстио и потребу за 

сексом као телесно задовољство, активност... Данас задовољење ових наведених потреба у 

савременом друштву је осигурано. 

 Туриста ће на свом путовању своје физиолошке потребе задовољити на много 

вишем хијерархијском нивоу. Нпр. висококвалитетна пића, гурмански доживљај, 

јеловници богати најразноврснијим националним специјалитетима, нудизам, већи степен 

слободе у погледу понашања... Од осталих физиолошких потреба које се задовољавају у 

туризму су одмор и исцрпљеност, опоравак од болести, рехабилитација и побољшање 

нарушеног здравственог стања, рекреација, разонода и побољшање физичке и психичке 

кондиције. 

 Потреба за сигурношћу су потребе за физичком и психолошком сигурношћу, 

односно безбедношћу – када особа не трпи ничије насиље, сигуран посао, здравствена 

сигурност, морална сигурност, ресурсна сугурност, родитељска сигурност и имовинска 

сигурност. Када се задовоље физиолошке потребе, јавља се потреба за сигурношћу. И овде 

као и код претходних, уколико нису задовољене, особа је преокупирана њиховим 

задовољењем. Понекад потреба за сигурношћу постаје преча од потпуног задовољења 

физиолошких потреба. У стабилним друштвима потреба за сигурношћу слаби, као на 

пример и осећај глади код ситог човека. У друштвеним кризама, тероризму, ратним 

опсаностима, елементарним непогодама, грађанским немирима, ове потребе се 

потенцирају.  

 Потребе за припадањем и љубављу јављају се тек након релативног задовољења 

физиолошких потреба и потреба сигурности. Појединац тада тражи однос са другим 

људима пре свега на темељу оданости, љубави и привржености. Заправо он тражи своје 
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место у групи у којој владају такви односи, то је његова породица и све остале групе у 

којима припада или у којима се укључује. Припадање таквој групи може задовољити те 

потребе. Усамљеност не може задовољити те потребе и она постаје болна. Ситуације као 

што је социјална изолација, социјално кажњавање и одбаченост се избегавају. Траже се 

другови, момак, девојка, рођаци, очекују се деца. Јер сваки појединац настоји да се у некој 

групи афирмише и да буде вољен.  

 Незадовољавање ове групе потреба најчешће се манифестује у понашању човека, 

тзв. „лоша прилагођеност“. Па је управо узрок великог броја туристичкихх путовања 

незадовољење ове потребе. Бројни облици туризма настају, управо, зато што човек – 

туриста није задовољио ове потребе укључивањем у масовни туризам. Разлог је зато што 

је туризам функционисао по истој друштвеној матрици која је довела до отуђења 

савременог човека и потенцирала његове потребе за „припадањем и љубављу“. У складу 

са тим, настају разне групе туре, туристичка села и „туристичка гета“, у којима дубоке 

честе склоности траже задовољење и поново наилазе на проблем „лоше прилагођености“, 

зато што су „правила друштвене игре“ за време одмора, остала иста као и током рада и 

живота у граду. Туристички садржај у овој групи потреба односи се на обнављање и 

јачање блискости породичних, љубавних и пријатељских односа, ослобађање осећања у 

новој средини кроз нова познанства, пријатељства... Независност, поштовање начела 

етике, слобода, истинска гостољубивост, отвореност за комуницирање, жеља и способност 

за широко комуницирање су вредности које се и путем туризма могу задовољити. Типичан 

пример је тражење корена, које је данас у савременом друштву веома модерно. 

 Потребе за самопоштовањем - према Маслову, сви људи имају потребу 

самопоштовања, потребу да их други људи поштују, и да поштују друге. Људи желе да 

учествују да би их други људи уважавали, да раде оно шта им пружа осећај корисности. 

Поремећај код овог нивоа може довести до недостатка самопоштовања и осећај ниже 

вредности или осећај превелике важности и снобизам. Ове потребе се манифестују као 

жеља за снагом, постигнућем, самопоуздањем, компетенцијом, жеља за независношћу и 

слободом, жеља за добрим гласом, престижом, статусом, пажњом, признањем, важношћу, 

влашћу, уважавањем и достојанством. 
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 Туриста на свом путовању носи потребу за самопоштовањем и жели да је 

задовољи. Он тежи боравку с богатим доживљајем и задовољством, који испуњава или 

надмашује очекивања. Такав боравак  сваког испуњава осећањем самопоуздања, 

сигурности и самоуважавања, а такође значајно утиче и на исказивање поштовања од 

других. Ове потребе се у туристичким дестинацијама задовољавају остваривањем 

независности, слободи кретања, поштовање достојанства, уважавање личности, 

сусретљивости у комуницирању, поштовање етнички начела, културном комуникацијом, 

уважавањем, поштовањем и др. способности које се темеље на начели „Своје волим, твоје 

– ваше поштујем“ 

 Овде се треба анализирати и однос туриста и домицилног становништва. Код 

домицилног становништва ове потребе су у почетку туристичког развоја присутне. 

Уколико код становништва у слабије развијеним подручијима и код туриста који то 

подручије посећују нису задовољене наведене потребе, може доћи до конфликта. Облици 

овог сукоба су латентни и најчешће се дешавају у почетку као ретке појаве. Али са друге 

стране, узроци су им дубоки, и једино се могу решити избегавањем сервилности и 

гостопримљивости и комуницирањем на начелима толеранције, равноправности и високог 

нивоа професионалности. Решење треба тражити у подизању општег културног нивоа у 

коме ће се поменута начела обликовати до професионализма. 

 Потребе за самоуважавањем и самоактуализацијом – А. Маслов дефинише на 

следећи начин: „Оно што човек може бити, он мора бити. Он мора бити веран својој 

природи“.
33

 

 Према Маслову то нису потребе које у савременом друштву човек лако остварује. 

Чак и кад су све ове потребе задовољене, ми још увек можемо очекивати да ће се ускоро 

развити ново незадовољство и немир, осим код оних особа које већ раде оно за шта су као 

јединка подобна. Песник мора да пише, сликар мора да слика, ваљар да ваља, музичар да 

се бави музиком, ако желе да коначно живе у миру са самим собом. 

                                                           
33

 В. Стефановић, Ж. Глигоријевић, Економика туризма, “Свен“, Ниш, 2010, стр.53. 
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Човек мора бити веран сопственој природи. Ова потреба се тиче човекових жеља за 

самоупотпуњивањем, односно његова тежња да оствари оно што у њему постоји као 

могућност. Ова тежња може се исказати као жеља да постане све оно за шта је способан да 

постане. Размљиво је да ће се ове потребе разликовати од особе до особе. Код једне особе 

она може имати облик жеље да се буде успешан уметник, код друге може се испољити као 

жеља да се буде успешна пословна жена, а код неке треће особе може се изразити 

истраживањима или проналасцима. 

  Туристички садржаји ових потреба се манифестује као радозналост, продубљивање 

сазнања, привлачност непознатог, самопознање, трагање за ширим везама и значењима, 

или пак као жеља за учењем и ширењем спознаја. 

Табела бр. 1: Потребе и мотивације наведене у туристичкој литератури према А Маслову. 

ПОТРЕБЕ МОТИВИ НАВОДИ У ЛИТЕРАТУРИ 

Физиолошке Релаксација Бег 

Опуштање 

Ублажење (олакшање) напетости 

Жудња за сунцем 

Ментално опуштање напетости 

Сигурност Осигурање Здравље 

Рекреација 

Одржати се активним и здравим за 

будућност 

Припадност Љубав Породично заједништво 

Појачање сродствених односа 

Друштвеност 

Олакшати друштвене односе 

Одржавање особних веза 

Међуљудски односи 

Корени 

Етнички 

Приврженост члановима породице 

Одржавање социјалних контаката 

Поштовање Остварење Уверење о нечијем достигнућу 

Показати нечију важност другима 

Престиж 

Друштвена препознатљивост 

Појачавање властитог „ја“ 

Професионалност /посао 

Лични развој 

Статус и престиж 

Самоостварење Истина према властитој 

Природи 

Истрааживање и лична оцена 

Властито упознавање 
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Задовољавање властитих жеља 

Знати и разумети Знање Култура 

Образовање 

Жеља за лутањем 

Занимање за друга подручја 

Естетске Уважавање лепоте Околине 

Пејзажи 
Извор: В. Стефановић, Ж. Глигоријевић, Економика туризма, „Свен“, Ниш, 2010, стр.54. 

 

Упркос критикама, Масловљева хијерархија је корисно средство за схватање 

мотивације потрошача са једне стране, као и дефинисање маркетинг стратегија са друге 

стране. Посебно зато што се потрошна добра често користе да задовоље сваки од нивоа 

потреба. Главни недостатак Масловљеве теорије хијерархије потреба је да се не може 

емпиријски тестирати, јер није могуће прецизно измерити у којој мери једна потреба мора 

бити задовољена пре него што потреба вишег реда постане актуелна. 

7.3.2. Милова и Морисова теорија потреба и остале теорије 

 

 R. C. Mil и A. M. Morison издвојили су седам нивоа у хијерархији потреба: 

1) физиолошке потребе, 

2) потребе за сигурношћу, 

3) потребе за припадношћу, 

4) потребе за поштовањем, 

5) потребе за самоостварењем, 

6) потребе за знањем и разумевањем и  

7) потребе за естетиком. 

 Свака од основних људских потреба може се наћи и у објашњавању туристичких 

потреба. Туристичке потребе се јављају као надоградња на основне, примарне потребе. 

Тако да туристичке потребе спадају у секундарне појаве, тј. потребе вишег реда.  Из 

секундарног карактера туристичких потреба произилази и отежано доношење одлуке 
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појединца о приоритету избора.  Па се често са тим у везу доводи појам супституције, 

односно мисаони процес доношења одлуке, у коме се задовољење одређених потреба 

замењује задовољењем неких других, приоритетнијих потреба. У вези са тим можемо 

разликовати вертикалну и хоризонталну супституцију. 

 Вертикална супституција подразумева да се потенцијални туриста одлучи да 

уместо туристичке потребе најпре задовољи неку другу секундарну потребу (нпр. 

зимовање се замени за полагање возачког испита). 

 Хоризонтална супституција подразумева да се потенцијални туриста определио да 

замени једну туристичку потребу другом такође туристичком ( новац потроши на некој 

другој туристичкој дестинацији, зимовање замени летовањем).  

 Комплекс туристичке потребе може се посматрати кроз две основне групе потреба: 

 а) „неопходне“ туристичке потребе – везане за саму природу туризма и укључене у 

туристичка кретања (смештај, исхрана, превоз); 

 б) допунске туристичке потребе – условљавају одређени начин искоришћавања 

слободног времена у туристичке сврхе (одмор, забава, куповина и др.).
34

  

7.4. Социопсихолошке основе туристичких потреба 

 

 Психолошки и социолошки моменти имају важну улогу у туристичким кретањима. 

Неки од њих су веома значајни за настајање туристичке потребе и само туристичко 

кретање, док су други последица кретања. Најважније социопсихолошке категорије за 

формирање и задовољавање туристичке потребе су личност, култура, језик као средство 

споразумевања, емоције и др. 

 

 

                                                           
34

 Ј. Попеску, Маркетинг у туризму,“Чигоја штампа“,  Београд, 2002, стр.17 
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7.4.1. Култура 

 

 Култура и личност су основне социопсихолошке категорије у формирању и 

задовољавању туристичке потребе.  

Веома је битно познавати понашање појединца, група као и њихове међусобне 

односе који се успостављају у туристичком промету, јер је то веома битан предуслов за 

планирање и усмеравање токова туристичког развоја. 

  Људске заједнице се разликују по начину живота који се назива културом. У 

културу спадају језик, начин исхране, симболи, ритуали, исхрана, одевање, становање, 

духовно стваралаштво, међуљудски односи, организација друштва и друге манифестације 

живота једне заједнице. Култура се састоји од „објеката“ друштва, док се друштво састоји 

од људи који деле заједничку културу. Кроз културу људи или групе дефинишу сами себе, 

прилагођавају се заједничким вредностима и учествују у друштву. Култура такође 

укључује сазнања, вредности и норме понашања у некој групи или зајдници. Управо из 

тог разлога култура као ниво стеченог знања је покретачки фактор кретања туриста али и 

предмет њиховог интересовања. 

 У најширем смислу, култура се описује као начин живота људи. Утицај културе на 

понашање туриста је снажан, некада се тај утицај тешко запажа и разуме. Разликујемо 

експлицитну културу, која се односи на спољашне манифестације живота неке заједнице и 

имплицитну културу која се тиче мотива и особина припадника заједнице, њихових идеја, 

норми, веровања... 

 Основне карактеристике културе су: култура врши базичан утицај на понашање 

људи у друштву, она одређује начин задовољења потреба и жеља потрошача, односно 

садржи стандарде и норме које важе у одређеном друштву. Култура су учи и преноси са 

генерације на генерацију, култура је динамична, она није статична, него се споро мења 

временом. Она је прилагодљива, односно способна је да се суочи са новим изазовима 

којима је изложено одређено друштво. 
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7.4.2. Личност 

 

 Личност је производ кутуре, тј. јединка која својим рођењем постаје члан одређене 

друштвене заједнице. Важну ставку у поступку упознавања туристичких потреба 

припадника одређених нација представља проучавање културних карактеристика нација. 

Култура и личност су тесно повезане, проучавајући културу неког народа можемо 

упознати и понашање њених припадника у улогама учесника туристичких кретања. 

 Личност има велики утицај на понашање особе као потрошача, а уједно и као 

потенцијалног туристе. Већи део људског понашања је одраз личности. На основу 

интерперсоналних карактеристика особе анализира се личност. Сматра се да личност 

настаје као резултат узајамног деловања биолошких, социјалних и психолошких фактора. 

Људи се рађају без или са мало личности, па се личност развија кроз интерперсоналне 

односе, због чега људи имају неке заједничке карактеристике личности. Карактеристике 

личности одражавају ставове, особине и обичаје потрошача. Личност дефинишу оне 

психолошке карактеристике које одражавају и одређују начин на који особа реагује у 

окружењу. Свака особа има свој лични концепт. Лични концепт је под великим утацејем 

процеса којима особа (потрошач) пореди своје стварно мишљење према неком идеалном. 

У том смисли разлкују се идеални концепт личности, који представља лични став о томе 

каква би особа желела да буде и актуелни лични концепт који одражава реално стање у 

вези позитивних и негативних карактеристика особе. Потрошач купује одређене 

производе зато што се уклапају у његов актуелни лични концепт, док друге производе 

купује према стандардима формираним на основу идеалног личног концепта. У вези са 

тим, остали аутори сматрају да се могу разликовати и друштвени лични имиџ, односно 

како потрошачи осећају да их други доживљавају и идеални друштвени лични имиџ, тј. 

како би волели да их други доживљавају. 

 Личност дефинишу оне унутрашње психолошке карактеристике које одређују и 

одражавају начин на који особа реагује на своје окружење.
35
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 Б. Марић, Понашање потрошача, „Савремена администрације“, Београд, 1994, стр 135. 
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 Постоје четири основне теорије личности: Фјордова теорија, Јунгова теорија 

неофројдијанска теорија, и теорија особина.
36

 

 Према теорији Фјорда Сигмунда (психоаналитичке теорије), личност је резултата 

динамичне борбе између унутрашњих психолошких порива (глад, жеђ...), и друштвено 

прихватљивих норми (закони, морал...). Према њему, човекова личност се састоји из три 

повезана елемента: 

1) ид (оно) – „резервоар биолошких и импулсивних потреба“. То је биолошки 

потпуно подсвестан елемент човекове личности који се наслеђује рађањем и укључује 

инстикте.  

 2) его (ја) – је психолошки елемент човекове личности који му омогућује сусрет са 

објективним светом стварности. То је човекова свесна контрола понашања. Его настоји да 

кроз перцепцију, одлучивање, памћење и размишљање повеже потребе, услове и 

могућности, на начин да исте буду задовољене без нежељених последица по појединца. 

 3) суперего (над ја) – означава унутрашње схватање појединца о друштвеном 

моралу и етничким нормама, па је то друштвени елемент човекове личности. Његова улога 

је да усмерава понашање човека у правцу задовољавања потреба на друштвено 

прихватљив начин, како би се избегли конфликти, и он омогућава човеку да одлучи да ли 

је нешто добро или лоше. Суперего тежи савршенству, његов утицај је прејак, он изазива 

страх и повлачење. 

 Неофројдијанска теорија се назива још и социјална или друштвена теорија. Ова 

теорија истиче да су друштвени односи основни за формирање и развој личности, као и то 

да су свесни мотиви далеко важнији од несвесних, односно да је понашање људи резултат 

испољавања познатих потреба и жеља. 

 Према швајцарском психијатру Јунгу, личност се формира сопственим развојем и 

на основу усвојеног искуства претходних генерација. Његова теорија типова личности 

заснована је на паровима психолошких димензија:  
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 1) чула (сензори) – интуиција, 

 2) размишљање – осећања, 

 3) екстравертност – интровертност и  

 4) процењивање – примање. 

 Теорија о особинама, данас су најчешћи приступ у покушајима мерења личности 

потрошача. Покушавају да мере специфичне особине личности по којима се потрошачи 

међусобно разликују. 

 Човек је од свог рођења изражен процесу социјализације, где се „трансформише“ 

од биолошке јединке са одеђеним нагонима и рефлексима у друштвено биће са развијеним 

понашањем и навикама. Многобројни фактори (породица, школа, радно окружење, 

институције...) утичу да се човек као биолошка јединка трансформише у личност 

одређеног нивоа културе, коју са једне стране карактеришу особине заједничке за читав 

људски род, док са друге стране специфичне за сваку јединку понаособ. Поред ових 

фактора на формирање личности утиче друштвени систем преко својих институција 

(војска, судство, здравство, просвета, црква, културне установе). Међутим овде се не 

требају занемарити ни генетске предиспозиције, јер спектар понашања личности и 

типолошка разноврсност представљају веома битне социопсихолошке моменте преко 

којих се може утицати на туристички промет и на тај начин управљати развојем туризма. 

 Традиција, међу факторима социјализације личности спада у најзначајније факторе, 

чиме се наглашава улога породице. Породица је универзална људска заједница где се 

формирају навике значајне за цео живот, па тако и навике за укључивање у туристичка 

кретања. Међутим, породица као социопсихолошка целина није имала адекватну улогу у 

туризму, како у погледу пропагандног наступа, тако и у погледу прихвата туриста, како су 

досадашња искуства показала. Ово потврђује улога школе као снажан фактор 

социјализације, са аспекта њеног утицаја и значаја за настанак туристичке тражње, која 

није довољно истражена. У вези са тим, школске екскурзије су више настале као резултат 

тражње него понуде. Битни су и остали фактори социјализације, као што је улога 

„вршњака“, занимања којима се појединци баве или средства масовног комуницирања, 
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преко којих се значајно може утицати на хомогенизацију туристичких група и истаћи 

значај и улогу туризма као посебног фактора социјализације.  

 Ефекти социјализације огледају се у понашању личности. Јаче социјализоване 

личности се лакше укључују у туристичка кретања, због обиља дражи (боје, мириси, укус, 

време...), које се нуде као и могућност да се изврши њихова селекција. Ово потврђује 

искуство, јер се у друштвено и културно развијенијим срединама, туристичка потреба 

брже формира. 

 Развој личности – туристе ослобађа појединца од навика које теже да кретање, 

понашање и свакодневне идеје ограниче на стереотипе и клише. Он омогућава шире, 

слободније друштвено учешће, развој духа, као и слободно употпуњавање афективних или 

интелектуалних знања, неговање способности стечених у младости. Развој личности је 

веома амбициозан заједнички циљ ка коме конвергирају слободно време и туризам.
37

  

 

 

7.4.3. Емоције 

 

„Емоције су боја живота. Али њих морамо 

надзирати јер ће у противном оне надзирати нас“ 

- Непознати аутор 

 Туристи нису само рационална бића која своје поступке и хтења предузимају 

искључиво на основу умног мишљења и закључивања. Њихови поступци изазвани су 

емоцијама (осећањима). Па се у вези са тим емоције могу дефинисати као доживљај 

вредновања и субјективног односа према стварима, људима, догађајима и према 

сопственим поступцима.  

 Емоције су снажна, релативно неконтролисана осећања која утичу на понашање. 

Емоције су снажно везане за потребе, мотивацију и личне карактеристике особе. 
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Неиспуњене потребе стварају мотивацију која је повезана са узбуђујућом компонентом 

емоције. Незадовољење потребе доносе негативне емоције, док задовољене потребе 

генерално доносе позитивне емоције.
38

 

Осећања људи су веома индивидуална и разноврсна, нпр. љубав, радост, симпатија, 

понос, жалост, охолост, стид, захвалност, брига, стрепња, нада, очекивање, саучешће, 

гнев, патња, усхићење, уважење, итд. Емоције су током свог развоја пропраћене 

спољашним и унутрашњим променама. Значајни спољни знаци емоција су изрази лица, 

проширење зеница, телесна напетост, повећано знојење, гласовне реакције и сл. Код 

снажнијих емоција јављају се промене код дисања, убрзано куцање срца, промене  у раду 

жлезда, повећање нивоа шећера у крви, повећање крвног притиска и др. 

 На развој емоција битно утичу наследни али и социјални фактори, који имају 

велико дејство поготово када је туризам у питању. Досадашња истраживања показују да 

социјални фактори утичу на величину и интензитет емотивне реакције. Код неких народа 

сматра се нормалним да исказују своје емоције, док нпр. „источни народ“ је веома 

суздржан у својим реакцијама. 

 Преко емоција, људи изражавају однос према спољном свету, па је управо због тога 

начин и јачина емотивне реакције зависе од особина предмета из спољног света и њиховог 

значаја за наш живот. Код туристичке потребе, емоције се испољавају у виду, 

задовољства, радости, среће због срдачног пријема и боравка у туристичком месту, тј. 

дивљења атрактивним, привлачним објектима и културним вредностим, али и 

незадовољства, разочараности неадекватним квалитетом пружених услуга. 

 Туристичка кретања имају обележја вољног кретања, па се у вези са тим пријатне и 

непријатне емоције много лакше испољавају, где носиоци туристичке понуде морају 

посебно водити рачуна о томе.  

 Емотивни туриста је модел потрошача чија ангажованост у процесу куповине 

одеђеног туристичког производа и услуга зависи од наглашеног интересовања и осећања. 
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 Б.С. Миленовић, Понашање потрошача - Маркетиншки исходи и перспективе, Удружење нишких 
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Нема човека који у куповину не уноси до одређеног степена емоције (радост, љубав, наду, 

очекивање...). Емотиван туриста мање полаже на прикупљање информација о туристичким 

производима и услугама, а много више на расположење и осећања у куповини. То не 

значи да емотиван човек доноси нерационалне одлуке, шта више избор између два 

туристичка производа  исте категорије нема много везе са рационалношћу, али је сигурно 

повезан са личним афинитетом. 

 Узбудљиве емоције се често користе у туристичкој пропаганди. Емоционални 

садржај у туристичкој пропаганди повећава пажњу потенцијалних учесника у туризму и 

атрактивност саме поруке. Пропагандне поруке које изазивају емоционалне реакције, као 

што су радост, топлина и неизвесност, биће радије праћене него неутралније поруке. 

 

7.4.4. Језик као средство споразумевања у туризму 

 

„Човек је утолико вреднији колико језика говори“ 

- Карло В. 

 

Човек, као најсавршеније биће на Земљи, разликује се од осталих бића разумом и 

говором. Језик је инструмент човековог понашања, јер се помоћу језика мисли, осећа, 

просуђује... Комуницирање између људи омогућава управо језик, које је друштвена појава 

јер је његова појава везана за постанак и развој људског друштва. 

 Поред речи, људи  у међусобном комуникацирању користе и друге симболе, нпр. 

покрети руку, главе, рамена, очију. Код интерперсоналног комуницирања који је  веома 

изражен у туризму, важно је да се туристи и домицилно становништво разумеју. У 

комуницирању битно је да порука коју једно лице преноси другим особама буде тачно 

примљена и да се протумачи на исти начин.  

 Језик и култура су тесно повезани, јер је језик огледало културе али и њен важан 

чинилац. Управо због тога особе које припадају различитим културама теже остварују 

комуницирање.  Заправо туризам је својеврсно прожимање језика, културе и личности.  
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 Услов, а често и циљ туристичког кретања је комуницирање, док је језик у 

туристичком промету основно средство комуницирања, које је незаменљиво и у 

туристичко - водичкој служби и у услужним делатностима. Велику важност представља и 

ниво културе запослених у туризму како би се на адекватан начин схватиле туристичке 

потребе туристичке тражње. Односно што више представника домаћина говори језик 

земље из које долазе туристи и што више познају њихове обичаје и културу, 

комуницирање ће лакше и јасније бити, а самим тим и туристичке потребе бити на вишем 

нивоу задовољене. 

7.5. Услови настанка рекреативне потребе 

 

 У првој фази развој индустрије изискивао је много радне снаге што је довело до 

повећања градског становништва.  Настали су нови „милионски градови“ - са великим 

бројем становника, пуно солитера, асфалтним булеварима, фабричким постројењима, 

великим бројем аутомобила и сл. Све је то довело до повећања аерозагађености, буке и 

замора. Три штетне последице савремене цивилизације, које прате висок степен развоја 

саобраћаја и индустрије. На поменуте и друге појаве у спољном свету  људски организам 

нужно реагује. Те реакције се манифестују на различите начине. Почевши од лакшег 

замора, па до тешких професионалних обољења. 

 Аерозагађење је присуство гасова, пара и чврстих материја (аеро-соли) у 

атмосфери, односно оних састојака и материја које нису својствене саставу ваздуха и чије 

повећане концентрације штетно делују на човеков организам. Једни од највећих 

загађивача ваздуха су котлане, термоелектране, индивидуална кућна ложишта, као и др. 

објекти за загревање просторија и производњу паре. Поред њих истичу се индустријски 

објекти и саобраћај, нарочито аутомобилски. Колики су аутомобили загађивачи показују 

истраживања у Чикагу, једном од индустријски најразвијенијих градова света, где на свака 

два становника долази по један аутомобил,  показала су да је аерозагађеност знатно већа 

на булеварима, у индустријским зонама, железничким рејонима, него у парковима и 

другим зеленим површинама. 
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 Аерозагађеност неповољно утиче на здравље људи, посебно на респираторни 

систем, чула, смањује видљивост, смањује дејство сунчевих зрака, угрожава вегетацију… 

Утицај на здравље човека може бити акутни и хронични.  Симптоми акутног загађења су 

осећај недостатка ваздуха, отежано дисање, кашаљ. Пример за акутни утицај на здравље је 

амброзија као узрок – окидач обољења органа за дисање или дејство полена и изазивач 

атматичног напада. Код хроничног утицаја ради се о концентрацији која је често близу 

граничних вредности или мало веће од дозвољених. Неки од канцерогена који се налазе у 

ваздуху и животној средини су, дувански дим, бензин, једињења никла, полициклични 

ароматични угљоводоници, емисије дизел мотора, кадмијум... 

 Још једна од штетних последица савременог развоја људске цивилизације је бука.  

То је нежељени звук који вишеструко угрожава људско здравље. Извори буке у животној 

средини из природе су удар грома, водопади, јаки ветрови.... Ови извори мање су 

значајнији од антропогених као што су саобраћај (генерише око 80% буке), индустрија, 

грађевински и јавни радови, комунални уређаји, забава... У затвореном простору извори 

буке су кућни уређаји, аелектроакустични уређаји за емитовање музике и говора, бука из 

суседства... Бука штетно делује на човеков слух, ремети пажњу и концентрацију, напреже 

нервни систем и може довести до различитих неуротичних поремећаја. Улична или 

велеградска бука дају специфично психофизичко обележје градском становништву. 

 Замор – најпотпунијa штетна последица савремене цивилизације. Може се 

дефинисати као „пролазно, нормално, физиолошко стање у виду привременог слабљења 

радног потенцијала после јаче или дуже активности“. Може бити физичког или 

психолошког карактера. Код физичког замора, наши мишићи не могу урадити ствари 

онако како иначе раде. Док код психичког замора постаје тешко да се скоцентришемо 

онако како смо то могли раније. 

 Код услова настанка рекреативних потреба треба разликовати акутни и хронични 

замор. Акутни замор настаје при великим и наглим напрезањима и испољава се код 

тешких физичких послова. Хронични замор је последица дуже активности коју, у већини 

случајева прати повећано напрезање нервног система, најчешће се јавља код 

интелектуалаца и индустријских радника, због израженијег нервног напрезања. Замор је 
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укупно гледано више психичка појава, што туристичкој рекреацији даје велики значај као 

облик активног одмора. 

 Дакле, аерозагађеност, бука и замор су три најзначајније штетне последице 

савремене цивилизације, које су значајно довеле до настанка рекреативне потребе, чијим 

задовољавањем настају рекреативни елементи као посебни психофизички ефекти 

туристичких кретања. 

 Освежење на чистом ваздуху представља један од кључних рекреативних 

елемената уколико се пође од чињенице да аерозагађење делује штетно по људски 

организам. Паркови и неурбанизоване целине садрже мање количине загађујућих материја 

и велике количине кисеоника који је значајан за људски метаболизам. Заправо повећане 

количине кисеоника делују освежавајуће на нервни систем, а поред тога значајни су и 

повољни психолошки ефекти чистог и свежег ваздуха. 

 Други значајни рекреативни елемент је чулни опоравак или реституција, који 

подразумева како опоравак чуло слуха замореног штетним дејством буке, тако и опоравак 

чула вида замореног нпр. напрезањем на радном месту који изускује велику прецизност 

или бљештавост светла под којом се обавља одређена активност. Чулни опоравак је 

предуслов за нервно и психичко смиривање и уравнотежење. 

 Трећи, нимало мање значајни рекреативни елемент туристичких кретања је одмор, 

који представља нормалну потребу људског организма. То је фаза у животу организма 

којим се успоставља равнотежа између активности и замора. Активни одмор је један од 

најбољих начина неутралисања замора који настаје у савременом друштву, развоју 

индустрије и интензивирања интелектуалног рада. Активан одмор активира оне мишиће 

који су за време рада били пасивни. Нпр. шетња поред реке, пливање, вожња бицикла, 

планинарење, лагано трчање и друге рекреативне активности у природи. Одмор с обзиром 

ритму и темпу замора и савременој организацији рада  може се поделити на дневни, 

недељни и годишњи. 

 - Активни дневни одмор одређује се према раду, спавању, физиолошким и 

хигијенским потребама. Када се одбије укупно време предвиђено за ове наведене потребе, 

добија се период од 6 до 8 часова који остаје за дневни одмор. Ово време се најчешће 
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препоручује да се искористи за шетњу у праку или другој ненарушеној природној 

средини, кратак излет у околним местима и сл. 

 - Недељни или празнични одмор се одређује и планира према трајању радне недеље 

која данас у савременим условима обично траје 5 или 6 радних дана. То значи да за овај 

одмор остаје један дан, дан и по или два дана. Препоручује се да се овај одмор проведе на 

излету, обиласком руралних средина и сл. Управо због дужег расположивог времена, 

недељна, поготово излетничка кретања имају већи радијус кретања. 

 - Годишњи одмор има веома значајно место у туристичким кретањима, и он је у 

већини земаља законски регулисан и просечно траје око 20 дана. Међутим овај вид 

туристичке рекреације нема одговарајући здравствени ефекат у односу на дневни и 

недељни одмор. Поред рекреативних, годишњи одмор у туристичким кретањима 

карактеришу и културни елементи. Данас све више људи користе годишњи одмор за 

обилазак културних споменика, упознавање традиције и начина живота и рада локалних 

заједница. Такође годишњи одмор са друге стране пружа могућност за путовања у 

удаљена места, за шта је потребно више времена и више финансијских средстава. Па ова 

туристичка кретања имају више наглашен културни него рекреативни карактер. Могуће 

рекреативне активности на годишњем одмору су пливање, веслање, сплаварење, 

планинарење, скијање, алпинизам и сл. Велики утицај на годишње одморе имају и 

климатски елементи (температура ваздуха, влажност ваздуха, радијација, инсолација, 

брзина и јачина ветра, ваздушни притисак...), односно годишње доба у коме се он користи. 

Управо повољни климатски услови и лепо време условљавају већу туристичку 

покретљивост. 

7.6. Културни елементи туристичког кретања 

 

 Под културиним елементима подразумевамо све оне ефекте који културно 

обогаћују човекову личност у туристичком кретању. У односу на рекреативне, културни 

елементи су обухватнији (ширег обима) и постојанији. Другим речима, свако културно 

туристичко кретање садржи у себи рекреативне елементе који су везани за повољан 
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психолошки доживљај одређене средине или за упознавање природних туристичких 

мотива и објеката.
39

 

Информисаност, упознавање, контактирање и доживљавање су културини 

елементи туристичких кретања. Потреба да се о нечему шта нас интересује информишемо, 

да нешто детаљно упознамо, упоставимо контакт или нешто лепо и необично доживимо, 

је повезано за нашу личност. Та потреба варира од обичне радозналости код 

необразованих или примитивних људи, до жеље да се нешто научно истражи или 

уметнички доживи и представи. Другим речима, културне потребе путовања и културни 

елементи туристичких кретања су јако повезани и условљени културним нивоом човека. 

 Информисаност је најзаступљенији културни елемент туристичких кретања. 

Туристи се о објектима, догађајима, појавама у местима која посећују, могу информисати 

и путем различитих медија (интернет, штампа, телевизија), међутим непосредним чулним 

перцепцијама у току туристичких кретања стичу се комплексније и реалније представе. За 

туристе је веома битно да посете и виде мотиве и објекте који су већ стекли туристичку 

афирмацију (Колосеум, Акропољ, Нијагарине водопаде, Криви торањ у Пизи, Национални 

парк Банф, пирамиде у Гизи...) док свој субјективни суд о тим мотивима и објектима 

доносе у складу са својим културним нивоом, личним афинитетима и другим 

околностима. Туристи се могу информисати и преко пропагандних проспеката и 

разгледница, па из тог разлога  проспекти требају бити добро илустровани са квалитетним 

фотографијама у боји са мало пратећим текстом. Они морају садржати атрактивне, 

специфичне, једноставне и упечатљиве информације, истичући најзначајнија обележја 

туристичких мотива и објеката.  

 Информисаност је, генерално гледано, веома масован и по чувању представа у 

свест људи и по трајању утисака. Веома ефикасан елемент туристичког кретања, који је у 

пракси најчешће везан за транзитна и екскурзиона туристичка кретања. 

 Стабилнији културни елемент, који изускује веће ангажовање туриста у опажању и 

расуђивању јесте упознавање. Оно је јаче везано за културну потребу туристичких 

                                                           
39

  Ж. Јовичић, Д. Јовичић, В. Ивановић, Основе туризма, Туристичка штампа,  Београд, 2005, стр. 64. 
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кретања. Упознавање за разлику од информисаности изискује знатно активнији однос 

према мотивима и укључује поред саме информисаности, свестраније и потпуније 

ангажовање рецептивне оперативе. Овде је неопходан виши културни ниво туриста. Поред 

тог културног нивоа, битно је и само дуже време за разгледање и посматрање. Туристи 

који хоће нешто да упознају, нпр. традицију неког места културу, културно – историјске 

споменик и сл., траже монографије и захтевају шира објашњења од стручних водича.  

 Насупрот њима туристи који посећују неки објекат ради информисаности 

задовољавају се једноставним проспектом или кратким натписом. 

 Контактирање је заступљено како код рекреативних, тако и код културних 

туристичких кретања. Код културних је много изразитије, јер има основни циљ 

информисање или упознавање нечега. Контактирање захтева непосредан однос, 

приближавање и додир са различитим категоријама појава. Такође контактирање уједно 

изражава културну улогу и значај мешања људи са различитим моралним, културним, 

естетским и политичким уверењем, што туристичким кретањима даје велики социолошки 

значај. 

 У контактирању разликујемо додире и мешање туриста и локалног становништва, 

као и међусобно мешање туриста, што у стручној литератури аутори називају 

акултурацијом. Током туристичке посете одређеног подручја установљено је да су утицаји 

културе туриста на културу домаћина много израженији него обратно. Мање су 

вероватноће да ће туристи прихватити утицај својих домаћина, него да ће домаћини 

подлећи утицају својих гостију. Типичан пример асиметрије у односу гост – домаћин 

изражен је у лингвистичкој (језичкој) акултурацији. Ово се огледа у чињеници да се 

туристи углавном уздржавају од учења језика земље домаћина, док домаћини настоје 

научити језик својих туриста. Нпр. масован долазак туриста на острву Бали из Европе и 

САД-а проузроковао је значајне промене у начину исхране домицилног становништва. Та 

промена се испољава у све већу наколност ка „западним јелима“. Акултурација је 

изражена и у супротном  смеру, и она се огледа у утицајима културе домаћина на туристе. 

Велики број туриста има жељу да испита и испроба начин живота и рада домицилног 

становништва, као и да учествује у њиховим церемонијалним и ритуалним активностима. 

Током туристичког путовања туристи контактирају са водичима, возачима, особљем у 
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угоститељским објектима, царинарницима, службеницима туристичких агенција и сл. 

Заправо то су најнепосреднији представници домаћина и управо из таквог сусрета туристи 

долазе до закључка о комуникативностима, пријатности, срдачности, гостољубивости и 

другим карактеристикама домаћина. Што налаже потребу вишег нивоа стручности у 

изградњи туристичке културе услужног особља и домицилног становништва.  

 Доживљавање је најкомплекснији културни елемент туристичких кретања, јер 

показује најактивнији однос према мотивима и објектима. Потреба асимилације 

културних вредности, односно потреба кретања као значајног облика култивирања 

снажније је израженија код туриста високог културног нивоа. Сви туристички мотиви не 

могу се у истој мери и на исти начин културно доживети. Туристички доживљаји 

остављају значајне трагове у човековој психи и имају велики значај у културној 

трансформацији и интеграцији. Данас савремене аудио-визуелне технике које се користе 

током презентације културно-историјских вредности због самог повећања њихове 

атрактивности, значајно доприносе повећању интензитета доживљаја туриста.  

 Доживљавање као културни елемент туристичких кретања веома је везан за 

путовања, јер сваки други начин представљања туристичких мотива и објеката 

(литература, сликарство, филм, музика) у односу на непосредно чулно опажање, не 

оставља у сећању снажну, уверљиву и трајну слику. 

8. ПСИХОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ТУРИСТЕ КАО ПОТРОШАЧА 

 

8.1. Психолошки фактори понашања потрошача – туристе 

 

„Понашање је огледало на коме свако 

приказује сопствену слику“ 

- Geotbe 

 Психолошко објашњавање понашања потрошача највише је усмерено на 

истраживање индивидуалног понашања. Психологија у овом случају проучава унутрашње 

(интраперсоналне) променљиве које се односе на ментално стање и карактеристике 
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личности појединаца. Према психолошком објашњењењу, на људе делују екстерни и 

интерни фактори, с обзиром да је немогуће непосредно анализирати процесе које се 

одигравају у човеку, психологија се служи методама и техникама посредног закључивања.  

 Психологија је дала значајан допринос објашњењу мотива и понашања туристе као 

потрошача. Посебно се то односи на мотивациона истраживања, која су дала 

најкомплетнији одговор на питање зашто се потрошач у куповини производа и услуга 

понаша тако како се понаша.  Карактеристике личности предмет су психолошког 

истраживања понашања потрошача, ставови, оцене и емоције појединаца такође 

представљају суштинску компоненту мисаоне структуре појединаца.  Такође значајни су 

ставови потрошача као и карактеристике производа и конкретне ситуације у куповини, и 

сам начин како их доживљава појединац, формирају психолошки профил потрошача.  

 Утицај психолошких фактора на понашање потрошача постају видљиви током 

куповине производа и услуга у овом случају на туристичком тржишту. Да би се објаснило 

индивидуално понашање потрошача дају се разне психолошке теорије и концепти. 

 

8.2. Процес информисања потрошача 

 

 Информисање потрошача се дефинише као процес путем којег људи примају, 

слушају, разумеју и памте (меморишу) и користе разне податке, информације, процене, 

предвиђања и др., а који утичу на њихове одлуке о куповини производа и услуга.  Састоји 

се из два примарна система: сензорског и концептуалног. Сензорски систем се односи на 

функционисање сензорских рецептора (чула) и представља потрошачев одговор на утицаје 

(стимулансе) из спољашњег света (окружења). Концептуални систем је окренут 

унутрашњем свету потрошача и односи се на менталне процесе размишљања и 

расуђивања.
40

 

 

                                                           
40 

Б. Маричић, Понашање потрошача, „Савремена администрација“, Београд, 1994., стр. 117. 
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Шема бр.6: Фазе процеса информисања потрошач 

 

Извор: Маричић Б., Понашање потрошача, „Савремена администрација“, Београд, 1994, стр.118. 

Сам процес информисања потрошача може се поделити у пет фаза: изложеност 

утицајима, пажња, разумевање, прихватање и памћење. Изложеност утицајима, пажња и 

разумевање су прве три фазе процеса информисања потрошача и називају се перцепција. 

У најширем смислу перцепција значи превођење спољњег света у ментални свет особе, тј. 

потрошача. Односно то је процес путем којег појединац бира, организује и интерпретира 

спољне стимулансе како би у себи креирао логичну слику света. Она се може описати као 

„начин на који видимо себе“. Изложеност утицајима почиње када стимуланси активирају 

сезонске рецепторе потрошача. На  потрошача истовремено делује више стимуланса из 

окружења, они примају стимулансе за које верују да ће највише допринети остваривању 

његових циљева. Активирањем чула, утицај стимуланса преноси се до човековог мозга. 

Следећа фаза је пажња, која почиње када се осећање, изазвано активираним чулима, 

доведе у везу са интересовањем и способностима потрошача. Потрошачи пажњу 

задржавају на неким стимулансима, док остале занемарују. Разумевање које је наредна 

фаза у процесу информисања потрошача је индивидуално објашњење или схаватање 

утицаја стимуланса који условљавају понашање потрошача. тј. процес којим се утицај 
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стимуланса преводи у осмишљене категорије значајне за остваривање циљева потрошача. 

Разумевање поруке уједно значи и њено прихватање. 

 Потрошач – туриста може савршено добро да схвати поруку туристичке агенције, 

али из много разлога он не мора да је прихвати и да купи њихове туристичке производе. 

Међутим прихватање порука највише зависи од способности потрошача – туристе у фази 

разумевања утицаја стимуланса. Последња фаза у процесу информисања је памћење које 

подразумева преношење информација у меморију потрошача. Процес памћења се одвија 

кроз три фазе – примање информације (кодирање), чување и повлачење информација из 

меморије. Способност меморисања зависи од капацитета (способности) људског мозга. 

Човеков велики мозак је састављен из леве и десне церебралне хемисфере, за које 

научници сматрају да су одлучујуће за различите врсте и учинке размишљања и памћења 

појединаца. У уској вези са памћењем је заборављање. Проток времена највише утиче на 

заборављање као и када се примањем нове информације потискује или замењује 

претходна информација, где се  овај процес назива „мешање информација“. 

8.3. Одлучивање потрошача о куповини 

 

 Човекова егзистенција се састоји од доношења одлука у свакодневном животу. 

Одлучивање потрошача подразумева избор између две или више алтернатива, односно 

доношење одлука о куповини производа и услуга. Иако на први поглед процес 

одлучивања изгледа једноставно, оно је прилично сложен процес, који је повезан са 

слободном вољом.  

 Када располажемо знањем о најбитнијим особинама жељеног производа и о 

условима његове продаје, већа је слобода одлучивања, односно ослањамо се на чињенице 

везане за производ за који се одлучујемо. И обратно, наша слобода при одлучивању 

куповине је мања када су нам карактеристике производа који желимо и услови његове 

продаје недовољно познати. Према томе степен слободе одлучивања зависи од нивоа 

знања о предмету куповине. Након краћег или дужег времена размишљања о жељеном 

производу следи одлука о куповини. 
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8.3.1. Теоријска објашњења процеса куповине 

 

 Према Милосављевићу постоје четири теоријска објашњења процеса куповине 

производа и услуга на тржишту. 

 1) Теоријско објашњење стимуланс – према Павлову свако понашање, односно 

акција потрошача на тржишту резултат је деловања одређених спољних и унутрашњих 

стимуланса који подстичу потрошаче на конкретне акције. Унутрашњи стимуланси се 

односе на основне мотиве који подстичу потрошњу и који су производ биолошких и 

психолошких потреба човека. Док су спољашни стимуланси бројнији нпр. пропагандне 

поруке, породица, пријатељи, изложбе, сајмови...  

 2) Теорија менталног стања посматра куповину као процес, а не као чин (акт). Да 

би донео одлуку потрошач пролази кроз различите фазе процеса, од препознавања 

потребе, трагању информацијама о производима и услугама, процене алтернатива до саме 

куповине. Претпоставка је да са сваком следећом фазом кроз коју потрошач пролази 

приликом процеса одлучивања, расте вероватноћа или жеља да купи одређени производ. 

 3) Теорија потреба – сатисфакција сматра потрошача као особу која куповином 

услуга или производа решава своје проблеме. Према овој теорији једино купац може 

оценити вредност производа кроз испуњење својих нада или очекивања које су 

претходиле самој куповини. 

 4) Теорија проблема – решење је варијанта претходне теорије потреба – 

сатисфакција, која представља њено проширење. Овде је од велике важности планирање 

процеса куповине. Купцу поред потребних информација о производу треба указати и на 

предности и недостатке могућих алтернативних решења  и дати, односно предложити 

решење.  
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8.3.2. Фазе у процесу одлучивања о куповини 

 

„Ништа није теже, а стога и драгоценије, 

него бити способан донети одлуку“ 

- Наполеон I 

Процес куповине почиње знатно раније пре стварне куповине, док последице трају 

дуго после куповине.  

Наредна слика показује да потрошач постепено пролази кроз пет фаза у куповини 

производа. Међутим то није увек случај, потрошачи могу неке фазе да заобиђу или 

промене редослед.  

Шема бр. 7: Модел предфазног процеса одлучивања о куповини 

 

Извор: Ракић Б., Понашање потрошача, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2002, стр.138. 

 

Процес куповине почиње када купац препозна проблем или потребу. Уколико је 

потреба довољно јака потрошач се мотивише да приступи тражењу информација о 

производима и услугама којима може задовољити ту потребу. У следећој фази, потрошач 

је у могућности да на основу прикупљених информација, одреди алтернативе и 

критеријуме за избор најповољније алтернативе. У предзадњој, четвртој фази по реду, 

потрошач доноси коначну одлуку, односно опредељује се за једну од расположивих 

алтернатива. Сам процес одлучивања завршава се оценом обављене куповине, најчешће на 

основу степена сатисфакције. Односно, колико је задовољан куповином највише зависи да 

ли ће се потрошач поново определити за исти или слични производ у својој наредној 

куповини. 
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 Према расположивој литератури, најчешће се анализира класични (традиционални) 

модел процеса одлучивања, у ком се потрошач третира као особа која куповином 

производа и услуга решава своје проблеме. Класичан модел се састоји од следећих пет 

фаза:
41

 

 1) Свесност потребе; 

 2) Тражење информација; 

 3) Процена алтернатива; 

4) Куповина; 

 5) Оцена после куповине. 

8.3.3. Врсте процеса одлучивања 

 

„Ја нисам производ околности.  

ја сам производ својих одлука.“ 

- Stiven Kovi 

 Процес одлучивања потрошача зависи од типа куповине. Некада сами потрошачи 

реагују брзо да чак нису ни свесни обављене куповине. У другим случајевима потребно је 

да потрошач прође кроз све наведене фазе процеса одлучивања да би изабрао производ 

који му највише одговара. Сложеност понашања потрошача, резултат је врсте процеса 

одлучивања и типова куповине. 

 Три основне врсте процеса одлучивања потрошача односе се на продужени, 

ограничени и рутински тип куповине. Основна карактеристика продуженог начина 

одлучивања јесте да потрошач тражи велики број информација и притом споро доноси 

одлуку о куповини. Средњи ниво трагања за информацијама и умереном брзином процеса 

одлучивања потрошача одликује се ограниченим типом куповине. Док рутински процес 

                                                           
41 

Л. Беговска Радоњић, Водич за понашање потрошача,  Београдска пословна школа, Београд, 2010, стр 112. 
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одлучивања потрошача се одликује располагањем малим бројем информација и релативно 

брзим доношењем одлука. 

 Продужени процес одлучивања се односи на то да потрошач пролази кроз све фазе 

процеса одлучивања пре него што се одлучи за конкретан производ или услугу. У овом 

процесу неопходан је напор да се разуме потреба и начин како да се она задовољи, сам 

потрошач нема утврђене критеријуме за процену алтернатива. 

  Куповина се одвија са високим степеном ризика и неизвесности, и овај процес 

захтева доста времена и напора у прикупљању информација и процени алтернатива.  

 Ограничен процес одлучивања – потрошач већ поседује одређено искуство са 

одговарајућим производом. Он пролази кроз све фазе процеса одлучивања, али се у њима 

не задржава дуго. Овај процес временски краће траје од продуженог процеса и захтева 

мање напора од потрошача.  Ризик куповине је умерен, док брзина одлучивања зависи од 

претходног искуства. 

 Рутински процес куповине је начин куповине по навици. Потрошачи прескачу 

поједине фазе у процесу одлучивања, они нису активни у трагању информација и 

углавном не користе спољне или допунске изворе информација, тј. они не желе да губе 

време у куповини. 

9. ПСИХОЛОШКЕ ПОТРЕБЕ И УНУТРАШЊИ ПОДСТИЦАЈИ 

ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

„Буди промена коју желиш 

видети у свету“ 

- Gandhi 

 Људско понашање, друштвена и индивидуална активност условљени су тежњом да 

се задовоље разноврсне потребе. Уколико узмемо у обзир да потребе нису бројно 

ограничене и да се након задовољења такозваних нижих потреба, јављају нове, више 

потребе може се рећи да је целокупна људска историја заправо непрестана борба за 



                                                                                            Психолошке одреднице туристичке тражње 

80 
 

задовољавање потреба милијарди појединаца који су некада живели или живе на овој 

планети. Како је практично немогуће задовољити све индивидуалне и друштвене потребе, 

оне су биле и биће основни узрок људских активности и подстицај даљем развоју и 

прогресу. 

 Узроке због чега људи крећу на путовања пре свега треба тражити у потребама и 

различитим начинима задовољавања тих потреба или још боље речено у немогућности да 

се одређене потребе задовоље код куће или да се задовоље на одређени начин. 

 Многи теоретичари туризма указују да је туристичка потреба агрегатна потреба 

која се може задовољити само на идентичан „агрегатан“ начин. Односно ако већ говоримо 

о туристичкој потреби треба увек имати на уму да је у питању комплексна, агрегатна 

потреба, а не нека нова и јединствена потреба.  

9.1. Потреба туриста за променом 

 

 Потреба за променом прожима већину људских потреба, заправо тежња за новим 

људима, ситуацијама, догађајима, местима, и искуствима је својствена човеку. Уколико та 

потреба није задовољена јавља се осећај досаде и монотоније. Управо како би избегао 

стање досаде човек се налази у сталној трци за променом, од тежње за променом 

занимања, врсте забаве, друштва, сексуалног живота, исхране па све до тежње да макар 

привремено промени место и средину боравка. Тако да садржај слободног времена 

савременог човека чини путовање, односно одлазак негде другде, само кретање. 

 Потреба за променом је унутрашњи подстицај за путовање, која може бити 

различитог интензитета у односу на поједине факторе које се мењају посредством 

путовања (клима, природа, људи, обичаји, традиција, архитектура, храна...). У вези са тим 

могу се јавити захтеви за радикалном променом у облику инверзије, која се манифестује 

као захтев за оним што је супротно од уобичајеног, као нпр. зима – лето, урбано – 

рурално, сигурно – ризично, кишовито – сунчано, југ – север, савремено – традиционално, 

банално – егзотично. Туристи се обично опредељују за инверзију једног или више њих у 

складу са својим потребама. Један од успешних примера комерцијализације потребе за 
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променом, чак потребе за радикалном променом и инверзијом представља чувени клуб 

„Mediterane“. 

 Потреба за променом се не јавља само онда када је човек незадовољан стањем у 

којем се налази, већ и када је задовољан. Потреба за променом када је човек незадовољан 

стањем у којем се налази - потреба за променом, односно одласком је рационална, с 

обзиром да човек жели да привремено оде од куће, од свакодневнице која га чини 

незадовољним, да би се нашао у месту или земљи у којој ће моћи да задовољи своје 

потребе. Нпр. човеку је досадила стално хладна клима. Уколико он живи у некој од 

Скадинавских земаља желеће да две недеље ужива у промени коју доноси сунчана 

медитеранска клима. У овом случају жеља за променом произилази из тога да се одређена 

потреба не може задовољити код куће, већ се може задовољити негде другде, где је 

потребно тамо отпутовати. 

 У другом случају, човек жели промену и када му је сасвим добро код куће, односно 

када нема неких конкретних, незадовољених потреба које би се могле задовољити другде. 

Једино што недостаје оваквом човеку је промена, као супротност понављања у 

свакодневном животу, он више не тражи само промену на боље, већ промену ради 

промене. То чини с разлогом да би прекинуо монотони ланац понављања истих дана, 

недеља и месеци. Ова промена може довесто до одласка у земље и градове у којима влада 

масовно сиромаштво, глад, итд. Без обзира на количину материјалних средстава коју 

имају, туристи путују и у земље са незадравом климом, нехигијеном, заразним болестима, 

досадним инсектима и сл., а све то ради авантуристичког доживљаја и промене. Управо та 

промена представља одређени облик терапије савременог човека који упознавањем са 

бедом, неслободом, сиромаштвом и сл. утиче на њега да по повратку са путовања више 

цени оно што има и осети неку врсту самозадовољства. Код већине тај осећај не траје 

дуго, јер се ускоро поново јавља потреба за променом и путовањем. 
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9.1.1. Клуб „Mediteranе“ 

 

„Замисао о Клубу Медитеране стар 

је колико и први грех“ 

 Клуб „Mediteranе“ најбоље илуструје како туристиче потребе делују као 

одреднице туристичкој тражњи.  

 Клуб базира своју „филозофију одмора“ и пропагандне поруке на промену сивила 

свакодневног живота, за „прави живот“ који нуди. Основни антитетички парови, који се 

базирају на супростављању овога „овде“ са оним „тамо“ би били: 

Табела бр. 2: Филозофија клуба 

Овде Тамо 

Ружноћа (сивило урбане средине) Лепота (природа, повољна клима, споменици) 

Самоћа (темпо, замор, бриге) Дружење (размена, комуникација) 

Оскудица (штедња, ограничење) Опуштеност (безбедност, спонтаност) 

Неслобода (обавезе, норме, навике) Изобиље (обиље хране и пића, трошење) 

Неприродно (урбано, вештачко) Слобода (без обавеза и принуде) 

Лажни живот (наметнуте улоге, 

неаутентичност) 

Природно (шуме, море, цвеће, сунце) 

Досада (рад, свакодневница) Истински живот (аутентичност, истина) 

Спутани Ерос (репресија, породица) Забава (игре, спетакл, музика) 

 Ослобођени Ерос (без контроле) 
Извор: Ђ. Чомић, Психологија туризма,Туристичка штампа,  Београд, 1990, стр.17. 

 

Свој успех базира између осталог и на незадовољству широких маса људи животом 

„овде“. Он критикује друштво које га је створило и тежи да освести људе стално им 

говорећи да је живот овде ружан, напет, неслободан, неприродан, лажан, досадан, и 

сексуално репресиван. Поред тога клуб нуди радикалну промену света, у коме је све 

другачије. У том лепом, опуштеном, природном и забавном свету, све незадовољене 

потребе се могу задовољити уколико туриста пожели жељу.  
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9.1.2. Промена простора 

 

„Моје омиљено место, је тамо  

где никада нисам био“ 

- Oiane Arbus 

 Појам „промене места“ је повезан са путовање.  Путовање у модерном туризму се 

врши ради опоравка и разоноде. 

 Променом простора посредством туристичког путовања, тј. одласком у друго место 

или земљу мења се, пре свега пејзаж као визуелни одраз простора. Човек се временом 

визуелно засити увек истим познатим пејзажом, тежи да се ослободи увек истих улица, 

зграда, тргова, паркова, излога... Заправо он жели да промени не само место у којем живи, 

већ и читаву регију и земљу, јер му је „овде“ све познато, а „тамо“ у новом простору се 

доживљава промена свега што је другачије.  

 Потреба за променом простора најчешће је присутна код већине туристичке 

тражње. Туристи су жељни нових слика, несвакидашњих визуелних простора, који им 

могу пружити промене, односно жељни су путовања кроз различите земље и пределе. То 

је један од многих разлога што су све популарнија кружна путовања и путовања 

аутомобилом и што је просечни боравак туриста у једном месту све краћи (туристи желе 

све више да виде). Путовање аутомобилом омогућава промену пејзажа сталним кретањем 

нивим просторима. Туриста се брзо задовољи призором који му пружа нека планина, река, 

обала, град и сл., и иде даље тражећи нове, атрактивније пејзаже. Промена простора се у 

већини (због доминантне улоге чула вида) своди на промену пејзажа јер туриста мање 

активира остала чула у доживљавању простора. Када се један локалитет „види“, његова 

атрактивност је тиме исцрпљена, у њему нема више ничег интересантног, јер туриста није 

у стању да успостави дубљи контакт са простором и људима. 

 У промени простора туриста тражи земље и крајеве који ће му омогућити да види 

другачије, необичније, атрактивније пејзаже са свим својим садржајима. Отићи из Србије 

у Макединију не представља неку велику промену, али отићи, нпр. из Ниша у Бангкок 

свакакао представља значајну промену урбаног окружења. Није у питању само, за 
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европско око, недовољно позната архитектура ( пагоде, будистички храмови...), потпуно 

различити од традиције хришћанске архитектуре, или о бујној вегетацији, већ и о многим 

другим различитостима. 

9.1.3. Промена времена 

 

„Време је највреднија ствар коју човек  

може да потроши“ 

- Theophrastus 

 Вечни човеков сан је управо путовање кроз време. Туристичко путовање код 

појединих туриста може имати одређене карактеристике времеплова, тзв. доживљај 

враћања у прошлост, или долазак у неку будућност. Савремен човек има потребу за 

променом као за бекством, многи нису срећни како у својој земљи, простору, тако и у 

сопственом времену. Покушавају да нађу неко, према њима идеално место или време у 

које би побегли. Путовање у Египат или Индију за Американца или Немца може 

представљати путовање у прошлост, и обрнуто, за Египћана и Индуса путовање у САД 

или Немачку може представљати путовање у неку могућу будућност, ка којој тежи земља 

у којој он тренутно живи. 

 Доживљавање промене времена не долази одједном и не зависи само од промене 

пејзажа, већ и од психичких, субјективних фактора, индивидуалне способности 

појединаца, сензибилитета (појачана чула осетљивости), да се одвоји од сопственог 

времена, уживи се у прошлост коју му нуди одређена земља или одређени археолошки 

локалитет. Разгледање и обилазак пирамида у Гизи (Кеопсова, Кефренова и 

Микериносова), античких храмова итд. још увек не значи „доживљено“ путовање у 

прошлост. За то је потребно не само одговарајуће образовање, интересовање, склоности за 

место и одређену епоху и страст, већ занос да се заиста осети,  доживи и оживи прошлост. 
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9.1.4. Промена социјалног окружења 

 

 Последица промена простора је уједно и промена социјалне средине, која значи 

привремено напуштање људи међу којима се проводи свакодневни живот. Човек одлази 

од породице, пријатеља, комшија, колега са посла, родбине, шефова, у тежњи да се 

дистанцира од уобичајеног живота и постојаних проблема. Напуштајући познате, а често и 

досадне људе од којих је отуђен, човек трага за новим, другачијим, интересантнијим 

људима за остварење најчешће пролазних емотивних, интелектуралних, еротских и других 

контаката, без баријера, предрасуда и обавеза којима су оптерећени интерперсонални 

контакти код куће. 

 Међутим једна од правих истина је да истинску промену социјалног окружења 

масовни туристи нејчешће не доживљавају. Заправо већина туриста на путовање не иду 

сами, већ иду у пратњи брачног партнера, деце, породице, пријатеља, колега са посла или 

групе других туриста, па са њим на пут практично иде и део уобичајеног социјалног 

окружења и културе, што онемогућава потпуно ослобађање од познатих људи и 

комплетну промену. Са друге стране пакет аранжмани су тако организовани да туриста 

има веома мало времена и могућности да упозна локално становништво и да успостави 

дубље односе са новим људима. Па  на овај начин, истинска промена социјалног 

окружења представља за већину туриста више жељу него реалност. Мали број  туриста 

ипак успева да реализује овакве промене, нпр. егзистенцијални туристи. 

9.1.5. Промена сопствене личности 

 

 Промена времена, простора и социјалног окружења може утицати и на промену 

самог туристе. Данас у савременим развијеним условима рада већина људи обављајући 

одређене послове приморана је да већи део дана „игра“ или „глуми“ различите улоге које 

им намеће друштвени статус. Често због друштвених норми човек и у друштву породице 

или пријатеља не може да испољи свој прави идентитет.  Уколико оне не делују 

непосредно активира се супер-его о коме је било речи, који спутава манифестовање 

социјално неприхватљивих тежњи и понашања. Тако се личност временом све више 

отуђује од других људи и себе, губећи свој идентитет. У том моделу, чији су облик 
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одредили други, у подсвести остају трагови аутентичне личности, које макар привремено, 

могу избити на површину и овладати понашањем. Управо такву могућност пружа 

туристичко путовање у новој средини, где појединац почиње да се понаша у складу са 

сопственом природом, где на површину избијају скривене жеље и дуго потискиване 

потребе. 

 Туриста на свом путовању тежи да буде другачији, напуштајући сопствени 

друштвени положај, статус и улоге, обилазећи друге просторе и време, међу новим 

непознатим људима, ствара наду да ће тамо бити другачије и тамо лакше наћи свој, 

скривени и потиснути идентитет. Он је незадовољан собом и тежи за променом сопствене 

личности, проналаском правог идентитета, смисла и среће. Са друге стране постоје 

туристи који теже да буду оно што заиста јесу, а то не могу да остваре код куће, док има и 

оних који нису задовољни оним што су они у суштини, тражећи да реализују неки 

другачији жељени идентитет.  

 У сваком случају, човек тежи да буде неко други, да привремено игра нове улоге 

(верника, богаташа, заводника, спортисту, планинара ...) од оне која је наметнута 

правилима свакодневног живота којим живи ( добар грађанин, супруг, родитељ, радник...). 

Са друге стране у сусрету са новим, непознатим светом, туриста ће можда добити 

подстицај да више размишља о себи и свом положају, па се може јавити дубља свест о 

себи, спознати се бесмисао и тражити смисао. 

9.2. Потреба туриста за афирмацијоми самопотврђивањем 

 

„Ако путник посети бољу, богатију земљу, 

може да научи како да побољша своју. 

а ако оде у гору, сиромашнију, научиће 

како да ужива у својој земљи“ 

- Семјел Џонсон 

 Потреба афирмације манифестује се у тежњи и поступцима појединца да буду 

примећени, прихваћени и познати. То значи да се у туристичким групама мора посветити 
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пажња сваком појединцу, уз пружање могућности да исти афирмише своје способности и 

склоности.
42

 

 Средства за остваривање потребе за афирмацијом могу бити веома различита у 

одређеним друштвима, друштвеним групама, епохама и код појединих људи. Полазећи од 

позитивне афирмације и кроз различите облике уметничког и научног стваралаштва, 

друштвеног или производног рада, до потребе за поседовањем и малограђанском 

афирмацијом преко стицања ствари као статусних симбола. Могу нпр. бити аутомобили 

(негде је то шкода, другде је то Golf или BMW, а у најбогатијим срединама Bugati, 

Lamborgini, Ferrari, Koenigsegg, McLareni), мотоцикли (Yamaha, Harley Davidson Cosmic 

Starship, Kawasaki), сатови (Patek Philippe, Louis Moinet Meteoris, Hublot Diamond, Cartier 

Secret), мајице (La Coste, Benetton..), спортске патике (Nike, Puma, Air Max, Adidas…), 

парфеми (Armani, Chanel, Joy), итд. 

Туристичко путовање може бити једно од средстава за остваривање потребе за 

афирмацијом. Оно на различите начине у свакој својој етапи или фази развоја друштва 

може задовољавати потребу за афирмацијом.  

Неки од основних начина на које путовање може да задовољи потребу за 

афирмацијом су: путовање по себи као облик афирмације, туристичко одредиште, врста и 

категорија хотела, превозно средство и повратак кући. 

 Путовање само по себи може бити облик афирмације – у појединим земљама 

путовање може бити привилегија или облик друштвене афирмације. Нпр. у послератном 

периоду у нашој земљи и у другим земљама одлазак на море био је луксуз и привилегија 

малог броја људи. Односно људи који су за то имали новац или који су ишли преко 

синдиката као заслужни радници. У том периоду одлазак на море је био догађај о коме се 

причало, они који су путовали били су уважавани у друштву. Међутим данас у епохи 

масовоног туризма, када сви летују и путују у неким друштвеним групам, не путовати 

може бити „шик“. Овај облик афирмације је редак. 
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 Туристичко место као облик афирмације – са порастом животног  стандарда и са 

масовним развојем туризма, није више довољно отићи на одмор, већ све битније постаје 

„где се иде“. Постоје туристи који сматрају да одласци у егзотична места, са необичним 

називима, у удаљенијим крајевима, доприносе већем престижу од путовања до Рима, 

Лондона, Париза, Атине... Док поједини туристи сматрају да престиж представља земља 

или место где туриста одлучи да путује. Данас треба путовати у познате и чувене земље и 

места, који су у моди нпр. путовање у Ницу, Акапулко, Апсен, Лос Анђелес и сл., у које 

већина просечних масовних туриста себи не може приуштити таква путовања, или 

путовати у нека места за која нико није чуо, а камоли посетио. 

 Превозно средство као облик афирмације – за већину туриста није исто да ли током 

свог путовања путују нпр. возом до Париза, првом или другом класом, кушетом или 

спаваћим колима, или путују авионом, економском или првом класом. Данас, за већину 

становништва, путовање авионом у нашој земљи и у другим земљама, економски слабијим 

путовање авионом због имиџа скупог и елитног превоза још увек представља статусни 

симбол престижа. Док је путовање возом јефтино, „народско“ превозно средство. 

Међутим уколико неко нпр. путује колима до Агре (град у Индији), а не авионом, у 

одређеним круговима може доживети афирмацију и дивљење због своје храбрости и 

авантуристичког духа. Такође за поједине туристе није све једно приликом летења 

авионом, са којом компанијом лете, из простог разлога где је добро познато које су 

компаније најугледније, такође није исто ни којим се типом авиона лети, да ли је то 

обични, џамбо – џет или можда Airbus A380 - авион који може да прими преко 500 

путника. 

 Врста и категорија хотела као облик афирмације – поред тога где се путује и којим 

превозним средством, важно је и где се одседа, односно у каквом хотелу? Да ли су то 

хотели са две, три, четири или пет звездица, да ли су то обични локални хотели или су у 

питању хотели који припадају познатим светским ланцима (Hilton, InterContinental, 

Holiday Inn, Crowne Plaza, Marriott International...), или је најбоље да су то неки 

једноставни светски чувени стари „Palace“ хотели или нпр. Pierre, Waldorf Astoria, итд. 

 Демонстрациони ефекат – како, данас, већина туриста иде из богатих у 

сиромашније земље, то уједно представља и прилику да се богати туристи „покажу“ пред 
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сиромашним локалним становницима својим материјалним богатством или својим 

високим стилом живота. Путовање у сиромашнијим земљама омогућава им осећај 

супериорности захваљујући статусним симболима. Данас најчешћи статусни симболи су: 

луксузни одмор у некој егзотичној дестинацији, смартфон, ликсузни аутомобил, 

скупоцени сат, јахта, прадина торба, персонализоване регистарске табле аутомобила, 

скупоцена гардероба, итд. Односно све оно што локално становништво нема и није у 

могућности себи да приушти. Међутим, данас је све теже запањити и задивити локално 

становништво, јер је оно временом навикло на туристе, а и материјални статус им се 

знатно побољшао. 

 Повратак кући – ова етапа туристичког путовања представља кулминацију 

(врхунац) престижа, самозадовољства и друштвене афирмације. Туриста се јавља у центру 

пажње, главна тема разговора са пријатељима, познаницима и колегама са посла су управо 

утисци са путовања, доживљаји и авантуре. Неки доносе фотографије, сувенире, филмове, 

коментаришући сваки кадар или предмет. Не само што „преувеличавају“ (својствено за 

наш народ), већ доносе и „компетентне закључке“ и откривају слушаоцима „истину“ о 

одређеној земљи и народу коју су једино они спознали. 

9.3. Потреба за постигнућем и морална свест 

 

 Потреба за постигнућем је нагон да се постане оно што смо способни постати. Она 

је изражена у тежњи и поступцима да се постигне или оствари нешто што се сматра 

вредним. Управо из тих разлога, у туристичкој пропаганди или вођењу група треба 

фокусирати неку изузетну туристичку вредност, због које је вредело предузети туристичко 

кретање (нпр. црква Notrdam у Паризу, Coloseum у Риму…). 

 Свест је свеоукупност доживљаја и психичких процеса у појединцу (индивидуална 

свест) или друштвеној заједници (друштвена свест). У психологији свест је свеокупност 

властитих психичких доживљаја (осетити, опажаји, мишљење, сећање, осећања, потребе и 

сл.) које смо у стању непосредно да опазимо и релативно јасно опишемо или на други 

начин изразимо. Морал је облик друштвене свести, систем обичаја, навика и норми.  
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 Морална свест (моралност) као најмаркантнији ефекат социјализације пре свега се 

односи на начин понашања одређен нормама одређеног друштвеног система. Потребно је 

познавати специфичности моралне свести различитих друштвених средина из којих 

долазе туристи. 

Успешно управљање туристичким прометом укључује и познавање агрегарне 

(тежња за припадношћу некој групи) и афилијативне психолошке потребе (тежња да се 

буде у друштву других људи), које се снажно манифестују у туристичком промету. 

9.4. Потреба туриста за сигурношћу 

 

 Потреба сигурности изражена је током целог живота и односи се на потребу да се 

обезбеди сигурна егзистенција, сигуран и добар положај у друштву, да се безбедно путује 

или борави у неком туристичком месту и сл. Ова психолошка потреба мора се значајно 

уважити у креирању туристичке понуде, пре свега у погледу обликовања пропагандних 

активности. 

 Осећај несигурности код већине људи данас потиче више од свакодневних 

животних брига него од страха од различитих војних, нуклеарних претњи, рата и других 

претњи. Сигурност посла и прихода, здравствена сигурност, безбедност средине која нас 

окружује, заштита од насиља, данас су примарне окупације када је реч о људској 

безбедности широм света. 

 Поред потреба које стимулативно делују на туристичка путовања, постоје и 

потребе које дестимулативно делују, заправо оне коче или чак онемогућавају путовања. 

Једна од таквих потреба је потреба за сигурношћу. 

 Код појединих људи јавља се страх од непознатог и далеког, свака промена се 

доживљава као претња и угрожавање сигурности, па чак и туристичко путовање. Односно 

јавља се страх од повреда, заразних болести, саобраћајних несрећа, крађе, изгубљености, 

земљотреса, цунамија, временских непогода, ратова, политичких немира, неудобности, 

физичког и психичког напада, силовања, смрти...). Сам одлазак од куће, поједини туристи 

доживљавају као несигурност и неизвесност. Док са друге стране за мали број туриста, 
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путовања као опасност представља изазов који они управо траже. Страховање је веће 

уколико путовање дуже траје и уколико се одвија у далеке и непознате крајеве. Јављају се 

страхови од напуштености, страх од напуштања својих најближих, страх од одвајања, 

страх од смрти, страх од тога да ли ће се вратити с пута и да ли ће након повратка са 

путовања све код куће бити исто. 

 Ирационални страхови су страхови када се особа плаши ситуација које заиста нису 

опасне. Типичан пример су фобије које су узроковане бићима, стварима или ситуацијама 

које су објективно безопасне, али их особа ипак доживљава као паничан страх 

(клаустофобија - стах од затвореног и уског простора, акрофобија - страх од висине, страх 

од змија, мишева, инсеката, страх од заразе и бактерија, итд.). Овакве особе са неким од 

ових страхова у свакодневном животу избегавају ситуације које их плаше, док им се на 

путу  може догодити да буду приморани да се нађу у таквим ситуацијама. Управо из тог 

разлога теже се одлучују да крену на путовање, поготово на путовање у непознате крајеве 

и земље. 

 Поред потребе за сигурношћу у неким случајевима на путовање могу деловати и 

дестимулативно исте оне потребе које туристу и стимулишу, уколико туриста дође до 

закључка да ће те потребе бити задовољене на неки други начин, код куће. Постојање 

ових наведених потреба још увек не покреће човека на активност, наиме он претходно 

мора бити њих свестан, оне морају добити свој психолошки облик, тако да ће се 

трансформисати у одговарајуће осећаје, па након тога у жеље, и тек тада су створени 

предуслови за акцију.  

9.5. Потреба туриста за сазнањем 

 

„Човек је богат онолико колико путује“ 

- Непознат аутор 

 

 Потреба туриста за сазнањем нових и непознатих простора, појава у блиској је вези 

са потребом за променом чија је психолошка суштина радозналост. Радозналост је стање 

када желимо нешто сазнати. Наиме  радозналост проистиче из човекове унутрашње тежње 
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да нешто доживи, осети, разуме или постигне. Она се изражава без икаквог напора и 

причињава нам задовољство док се крећемо путем достизања циља. То је заправо мера 

човековог психофизичког здравља и гарант ефикасности да се нешто научи и нечим 

овлада - човекова покретачка снага која је од њега створила креативно биће. 

 У туризму радозналост људи усмерена је на упознавању других непознатих 

простора, градова, земаља, која омогућава човеку да упозна друге земље и градове, 

обичаје, начин живота и културу. Када се интересовање укорени у особи, она тежи да 

настави да истражује и спознаје, јер једно интересовање рађа друго интересовање, а 

путовање рађа путовање. Сам предмет интересовања могу бити људи, језик, географија, 

историја, манастири, храмови или путовања ради путовања.  

 Потреба за спознају света данас у савременом друштву се најчешће задовљава 

посредством медија (телевизија, интернет, штампа, филм, књиге...). Наша спознаја света је 

индиректно посредовна, јер се постиже преко медија: кроз слике или помоћу језика и 

писма. Медији стварност дереализују. Данас се публика због политичких, економских, 

идеолошких и других разлога свесно обмањује тако да телевизија, интернет и други 

медији приказују лажи и манипулације. Заправо уместо сазнања истине, они пласирају 

илизију и лажно сазнање. Без обзира на ове негативне аспекте, медији имају огроман 

значај у проширењу сазнања. У вези са тим туристичко путовање представља могућност 

директног сазнања. Савремени човек не може да живи са „сликама света“ које му 

презентују медији, као ни са својим имагинацијама света, визијама и менталним сликама, 

зато  одлази лично на место догађаја и тада „спознаје свет“ сопственим чулима.  

 Људи захваљујући медијима, на телевизији, филмовима, интернету и другим 

средствима су већ видели нпр. Париз, тако да свако има своју представу о земљи или 

граду у који долази. Књиге, штампа и интернет,  значајни су извори сазнања о начину 

живота у неком граду или земљи. Већина туриста је оптерећена претходном стеченом 

„спознајом“ тако да лично искуство на лицу места не доприноси много промени ставова 

или напуштања предрасуда и илизија. То доводи у питање спознајну вредност савременог 

туризма. 
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 Иако у већини случајева медији деформишу стварност, може се догодити да 

туристи доживе стварност у одређеној земљи лепшом од представе која им је 

презентована медијама у сопственој средини.  

 Када су у питању сазнања које туристи могу да добију путујући, то су сазнања 

заснована на перцептивном доживљају спољног света, наиме то је врста сазнања 

заснована на опажању предмета у одређеном простору и времену. Сазнање спољног света 

путем непосредног опажања у савременом свету се проширује са развојем саобраћајних 

средстава. Ову врсту туристичке спознаје карактерише визуелни карактер. 

9.6. Потреба туриста за дружењем 

 

„Најкорисније је путовати сам, 

јер имаш више времена за размишљање“ 

- Thomas Jefferson 

 Људи су социјална бића, неки су више друштвени, неки мање. Потреба за 

дружењем једна је од заједничких социјалних потреба свих људи, која се манифестује 

тежњом да се буде у друштву са другима и настојању појединца да буде прихваћен као 

члан породице. 

 Човек углавном на путовању не путује сам. Главни сапутници су углавном 

породица, пријатељи, колеге са посла, родбина итд. Поред њих туриста током путовања 

контактира са локалним становништвом, међутим дружење са њима је много мање. Ти 

контакти су најчешће површни и краткотрајни тако да немају већи психолошки значај и 

трајнији карактер. Тако се потреба за дружењем у туристичком месту не задовољава у 

оној мери у којој то туристи очекују. 

 Људи који на путовању путују сами, односно који су усамљени, код њих је ова 

потреба израженија уколико је појединац у свом месту становања незадовољава на 

одговарајући начин. Они у путовању траже прилику за упознавање и дружење, мотивише 

их нада да ће упознати нове људе, остварити контакте и односе у којима ће бити 

прихваћени. Неки од тих контаката могу прерасти у трајно пријатељство, романтичну 

љубавну авантуру, брак или слично.  
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 Групна путовања омогућавају онима који нису у стању да се носе са потешкоћама 

индивидуалног путовања да путују у удобности и сигурности групе. Човек се у групи 

осећа пријатно са себи сличним људима, јер у високо развијеним срединама човек се 

плаши самоће. 

9.7. Потреба туриста за игром 

 

„ Није битно ко започиње игру 

већ ко је завршава“ 

- Dzon Vuden 

 Игра није присутна само у животу детета, она на различите начине и у различитим 

облицима као потреба постоји у животу одраслих људи. То је нормална дубока, исконска 

потреба коју одрастао човек тежи да задовољи као и све друге потребе. Иако игра није 

увек стриктно одвојена од свакодневног живота, најчешће се схвата као антипод раду и 

озбиљном животу, као нешто необавезно, нешто секундарно, небитно, као одмор, 

опуштање, доколичење, забава којима се испуњава слободно време. Игра, међутим, није 

садржана само у чину игре, она постоји и ван њега, тако да није увек лако повући јасну 

границу између света игре и светла збиље.
43

 

 Полазећи од познате Хунцикине дефиниције игре, Кајоа  издваја следеће битне 

карактеристике игре: слобода, издвојеност, неизвесност, непродуктивност, прописаност и 

фиктивност.
44

  

 а) Слобода – игра не би била игра када не би била слободна, односно када играчи 

не би добровољно учествовали. Свака спољна принуда, било у облику награде или казне, 

лишава игру, њене суштине, наиме она у принуди престаје да буде привлачна разонода, 

извор радости и задовољства. 

 Туристичко путовање мора бити слободно да би било туристичко. Уколико је 

путовање резултат неке унутрашње нужде (болест) или спољне принуде (посао) оно није 
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туристичко путовање. Само туристичко путовање може бити слободан чин, уколико 

настане као одраз жеља појединаца, без унутрашње или спољне принуде, који путује 

искључиво због личног задовољства, где хоће, кад хоће, с ким хоће и који може да остане 

колико жели. 

Слободу је, када је реч о жељи за прекидањем, лакше реализовати када је у питању 

игра, него када је у питању туристичко путовање (нпр. туриста не може прекинути 

унапред уплаћен десетодневни пакет – аранжман и вратити се кући без икаквих додатних 

трошкова, наиме такву слободу мора платити). По прекиду такве игре, играчи се могу 

одмах варатити у свакодневницу, међутим туриста, по прекиду боравка треба још, мање 

или више времена, да се врати у стварност свакодневнице. 

 б) Издвојеност – свет игре је унапред ограничен утврђеним просторним и 

временским оквиром који га издваја од осталог живота. Постоје игре које не захтевају 

стриктно одређен простор за разлику од игара које се одвијају на стадионима, аренама, 

сценама, позорницама, итд., и које се могу играти практично било где без временских 

ограничења. Једна од таквих игра је туристичко путовање које не мора бити просторно 

ограничен. 

 Данас већина туристичких путовања је просторно ограничена. Туристи купују 

унапред припремљене пакет аранжмане и проводе одређено време у неком туристичком 

месту, граду... Чак и када путује сопственим аутомобилом, туриста такође најчешће 

унапред испланира где ће да путује, тако да у ретким случајевима скреће са свог 

испланираног итинерера, где сам себи свесно ограничава простор на којем ће се одиграти 

путовање. Са друге стране мали број туриста, тзв. луталица не планира унапред где ће 

путовати, или бар не планира круто и у потпуности. Њихова жеља је управо да лутају и 

буду препуштени случају. Чар путовања по њима лежи у тој неизвесности и у просторној 

„неограничености“ путовања, што омогућава доживљај потпуне, неограничене слободе. 

Ако је туризам игра, он није игра која тражи ограничен простор, заправо то је игра која се 

може играти свуда, на сваком простору на овој планети, и узбудљивија је уколико тај 

простор није ограничен. 
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 Туристичко путовање може бити и временски ограничено. Већини туриста 

путовање је ограничено временски, дужином слободног времена (годишњим одмором), и 

расположивим финансијским средствима. Пакет – аранжмани су временски ограничени. 

Мали број богатих туриста, који имају доста слободног времена, могу себи приуштити 

такво путовање које неће бити унапред временски ограничено. 

 Туристичко путовање је најчешће временски и просторно ограничено, и као такво 

слично је игри.  

 в) Неизвесност – је неодвојива од игре. Узбудљивост игре лежи у чињеници да су 

ток и исход игре неизвесни и да се не могу унапред предвидети. Чим даљи ток игре 

постане познат, игра престаје да буде занимљива. Савременом масовном туризму 

недостаје карактер неизвесности, који га чини занимљивијим и узбудљивим. Пакет – 

аранжмани су временски и просторно ограничени, па је и сам садржај боравка 

испланиран, тако да веома мало времена остаје за самоиницијативу и слободне 

активности. Све је унапред испланирано, тако да практично нема изненађења и 

неизвесности, па је такво путовање лишено авантуре и узбуђења које доноси сусрет са 

непознатим у игри. Како би било неизвесно, мора се више приближити игри. 

 У туризму тешко је замислити активност агенције која би успешно продавала 

путовања – авантуре, с обзиром на веома широк регистар могућих атракција. Туристичко 

путовање подразумева велике улоге, не само финансијске, већ и целог човека, тј. живот 

туристе. Како би се бар делимично задовољила жеља туриста за авантуром, данас се све 

више организују „авантуристичка путовања“., која туристима обезбеђује узбудљиве 

доживљаје. У свету постоји велики број туристичких агенција које су се специјализовале 

за „авантуристичка путовања“ (планинарење по Хималајима, путовање бродом до 

Антарктика, путовање кроз Схару на леђима камиле, лов на поларне медведе у Северној 

Канади, путовање бродом уз Амазон, савлађивање дивљине, путовање кроз џунглу, 

спуштање низ реке...). Међутим, туристичко путовање није увек сигурно и без ризика. 

Нпр. туристи се током путовања низ реку Замбези сусрећу са крокодилима, водопадима, 

већим таласима, једну туристкињу у Боцвани окружило је крдо од четрдесет слонов, па је 

морала да се попне на дрво, како би се спасила.  
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 Неизвесност на туристичком путовању најчешће не може бити потпуна као и у 

игри. Ипак број туриста – авантуриста расте. Туристи се, у ствари, играју авантуре, желе 

да њихово путовање има облик авантуре. 

 г) Непродуктивност – у суштини игра је непродуктивна , јер не ствара добит, већ 

унутар круга играча остварује пренос својине, тако што сума добитака може у 

 најбољем случају бити једнака збиру губитака осталих играча.  

 Аналогно игри, туристичко путовање је материјално непродуктивна активност, 

прилика да туристи троше новац, време и енергију. „Добитак“, тј приход рецептивних 

земаља од туризма, једнак је „губитку“, тј. туристичким расходима емитивних земаља, 

тако да је практично реч само о међунационалној или међурегионалној размени доходака, 

о преношењу власништва средстава између туриста и њихових домаћина. Ту, међутим 

аналогија престаје, јер туриста ипак за свој новац добијају одговарајућу материјалну и 

нематеријалну противредност (услуге, смештај, исхрана, забаву, превоз) и психолошко 

задовољење.
45

 

 д) Прописаност – већина игара се одвија према правилима, која за време трајања 

игре представљају једино важећу законитост. Међутим постоје игре које немају правила и 

подразумевају слободу импровизације. 

 Савремени масовни туризам, најчешће је временски и просторно ограничен, али 

уједно је и прописана активност, јер има одређена правила понашања унапред утврђена од 

стране организатора путовања, а туриста куповином аранжмана обавезује да ће их 

поштовати. Наиме он мора да се понаша на одговарајући начин у хотелу, авиону, на 

плажи, у ресторану, мора поштовати време доласка  и одласка, време вечере, ручка и сл. 

Заправо он један систем правила који важи код куће замењује другим, привременим 

системом правила на туристичком путовању. На овај начин једна неслобода се замењује 

другом, тако да туриста улази у свет фиктивне игре, нпр. мањи број туриста се слободно 
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понаша, без прописа и правила, из чега произилази да је туризам заправо норматизована 

слобода.  

 ђ) Фиктивност  игре је у суштини супротност правилима. Фиктивне игре су 

праћене специфичном свешћу о некој врсти другачије реалности, или нереалности у 

односу на свакодневни живот који човек живи. 

Како би се задовољила потреба за променом и друге туристичке потребе, 

туристички простор и време морају бити испуњени другачијом реалношћу, она мора бити 

потпуно другачија, ослобођена правила који би личили на свакодневни живот, сама 

могућност задовољења различитих потреба мора бити олакшана. Како сматра Кајоа, 

основна правила фиктивне игре је да се игра нека друга улога, да се понаша као неко 

други, или чак нешто друго, нпр. машина.  

 Лаурент сматра да играње улога  има важно место у туризму,  поготово за туристе 

којима се живот на годишњем одмору састоји више у томе да се изабере личност са којом 

ће се идентификовати и које ће се играти, него у самом одмору. Избором тих улога на 

површину излази права природа сваке индивидуе, па су те туристичке улоге ближе ономе 

што би појединци желели да буду од улога које су приморани да играју кући. Тако нпр. 

таксиста на свом путовању сопственим аутом (нпр. мерцедесом) може скинути таблу и 

глумити виши социјални слој, и да самим тим доживи поштовање и уважавање које му 

недостаје у свакодневном животу.  Играње фиктивних улога, није подвргнуто неким 

крутим правилима, већ се своди на успешно подражавање одређених узора. Уколико се 

игра своди на имитацији живота, играч не би могао да установи правила која не постоје у 

реалности којом је окружен, такође саму игру прати свест да је усвојено понашање 

привидно. Уживање у појединим улогама туриста је различит, неки туристи су стално 

свесни привида, док се други предају илузији и самообмани, уживљавајући се у улогу 

толико да се некад стварно тешко врате у реалност. 

 Тежећи да класификује игре, Кајоа предлаже поделу у четири главне категорије 

зависно од тога да ли у посматраним играма преовлађује такмичење, односно случај, 

претварање или занос. Којоа их респективно означава као agon (такмичење) где исход 

такмичења зависи од способности, снаге, вештине, одважности и сналажљивости 
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такмичара (тенис, фудбал, бокс, шах и слично); alea (коцка, тј. случај), која представља 

принцип супротан агону, јер исход игре не зависи од способности и напора играча, већ од 

случаја, среће (коцке, рулет, лото, бакара и слично); mimicry (претварање, подржавање), 

која задовољава склоност људи за прерушавањем, преоблачењем и опонашањем неке 

личности. Игра се састоји у томе да лично постанемо измишљена личност и да се сходно 

томе понашамо. Субјекат се претвара да верује, игра да би  

поверовао или да би други поверовали да он није он, него неко други. Привремено 

заборавља свој прави идентитет, односно уобичајену улогу и привремено одбацује своју 

личност да би опонашао неког другог; ilinx (вртоглавица, занос), представља све врсте 

игара које теже да изазову вртоглавицу, да за тренутак поремете нормалну перцепцију и 

да разуму наметну неку врсту хаоса и пометње. У свим случајевима долази до неке врсте 

грча, транса или вртоглавице, који за тренутак омогућавају потпуно бекство од 

стварности.
46

  

9.8. Еротска потреба туриста 

 

 Приликом задовољења основних потреба и порастом слободног времена туриста 

има већу могућност да се окрене задовољењу најдубљих индивидуалних потреба, једна од 

њих је еротска потреба.  

 Еротска потреба за разлику од сексуалне, нема искључиво репродуктивну функцију 

у човековом животу, због чега није инструментална вредност, већ је циљ сама по себи 

(извор задовољства и уживање по себи). Међутим, како су стварањем и развојем културе, 

према Фројду, базирани на репресији полног нагона, односно на потискивању и 

сублимацији еротских потреба, то се у савременом друштву јавља велики број неуроза и 

психопатолошких стања изазваних управо претераном принудом сублимацијом и 

гушењем либидинозне енергије.
47

 

 Потреба за уживањем, будући да представља стање духа, прожима све остале 

потребе. За једну особу уживање може бити задовољство, а за другу непријатност, оно 
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варира од индивидуе до индивидуе. Заправо, неко осећа задовољство и уживање у храни, 

неко у сексу, и слично, а неком је извор уживања сама промена простора и кретање. 

Туристи током путовања не путују само ради задовољења једне или две потребе, већ је 

цело путовање подчињено принципу уживања.  

За кратко време свог одмора човек жели да надокнади изгубљено и да се „наужива“ 

за целу годину. Овде битну улогу имају друге земље и места који се доживљавају као 

потенцијални извор низа нових и другачијих ужитака који се не могу наћи код куће.  

 Савремени свет данас карактерише неуједначен третман различитих облика 

испољавање еротске потребе у појединим земљама.
48

 Поред разлика међу појединим 

земљама у погледу еротских слобода постоје значајне разлике између социјалних средина 

унутар појединих земаља.  

 У оним срединама у којима еротска слобода није дозвољена, човек је спутан да се 

слободно понаша и у потпуности задовољи своје еротске потребе. Ту потребу тежи да 

задовољи одласком у неку другу еротску средину у којој је анониман, где може у 

потпуности задовољити своје еротске фантазије.  

 Типичан пример еротског туризма је клуб „Mediterane“ у Кефалу. За многе чланове 

овог клуба еротски сусрети су свесно или несвесно оно што траже и чему се надају.  

Тражи се лек од  фрустрирајуће свакодневнице. Клубу се преписује моћ задовољења 

потреба за топлином заједнице, дружењем, љубављу, личном афирмацијом и чулним 

уживањем. Многима је то сасвим довољно да буду срећни. 

 Посредством туризма не долази само до ослобађања еротског потенцијала, туриста, 

већ и до еротизације локалног становништва. Они се захваљујући контактима са 

туристима ослобађају традиционалног патријархалног морала, интелектуалне и еротске  

ограничености. Последица овога је да локални младићи заводе туристкиње на обострано 

задовољство. Локалне девојке су у нешто неравноправнијем положају и често више 

осуђиване од стране локалног становништва. 
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 Ипак, туризам је један од фактора који су знатно допринели ослобађању еротизма, 

тако да није без разлога речено да је доба туризма – доба еротизма.
49

  

 

9.8.1. Туризам и проституција 

 

 Поједини аутори саму делатност туризма сагледавају као одређени облик 

проституције, односно као продавања земље страним туристима, с обзиром на то да је 

основни, неприкривени мотив развоја туризма, са течке гледишта рецептивне земље, у 

новцу. Основне тезе на којима се базира слоган „туризам је проституција“ своде се на 

следеће:
50

  

 - Неразвијене земље имају мало алтернатива туристичкој индустрији у смислу 

остваривања девизног прилива од развјених земаља којима све више дугују. 

 - Рецептивне туристичке земље немају много тога на продају осим себе самих, 

своје „лепоте“, која се често нуди на продају и жртвује масовном туризму. Људи тих 

земаља су често приморани да играју улогу подводача. 

 - На психолошком нивоу ове земље су приморане да играју традиционалну 

„женску“ улогу услужности и да буду – „пенетриране“ за новац, често против своје воље. 

Туристи, из развијених земаља, са своје стране, су у улози „мужјака“, који тражећи 

задовољство, обавља „пенетрацију“ у утробу земље домаћина. 

 Листа мотива која покреће туристу на путовање може бити бесконачна, што је 

довело до формирање специфичних облика туризма. Једна од тих мотива која је у 

данашње време популаран, све више међу младим људима је - секс туризам. Секс туризам 

наједноставније речено је путовање у одређену дестинацију ради коришћења сексуалних 

услуга домицилног становништва или запослених у секс индустрији (проститутки). „Секс 

туристи“ углавном долазе из стабилнијих и економски јаких држава (САД-а, Канаде, 
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Западне Европе), док су дестинације које посећују углавном државе чије становништво не 

уважава висок статус. У питању су претежно маргинализоване земље са слабом 

економијом или земље у развоју (Тајланд, Кенија, Лаос, Барбадос, источноевропске земље 

итд.). 

Најчешћи разлози за практиковање овог алтернативног облика туризма су: јефтине 

цене услуга на дестинацији, легализована проституција (нпр. Амстердам), блаже законске 

и правне регулативе, лакши приступ малолетничкој проституцији, узбуђење које доноси 

авантура у егзотичној дестинацији...  

 Такође често је кључан разлог за одлазак у неку дестинацију анонимност која 

туристи пружа могућност слободнијег понашања, где је вероватноћа сусрета са 

познаницима, као и осуђивања њихових поступака, веома мала.  

 Секс туризам је растућа форма односа и забаве за мушкарце који путују. Постоје 

многе туристичке агенције у богатим земљама које рекламирају „туре за одрасле“ нудећи 

жене са Тајланда и Филипина. 

 Туризам као „проституција“, ипак представља проблем, односно једнострану 

концепцију која води оштрој подели улога између рецептивних земаља (које се 

„проституишу“) и емитивних земаља (које се јављају као „клијенти“), запостављају 

чињеницу да и најјаче емитивне земље истовремено „примају“ у себе велики број туриста. 

 Могућност задовољавања еротских потреба, која није поједнака у свим местима и 

земљама, усмерила је туристичке токове између земаља у којима је друштвеним нормама 

отежано или онемогућено еротско задовољство и земаља у којима је то могућно. Највише 

се цене земље у којима је велика „понуда“ младих, лепих и јефтинијих жена на 

туристичком тржишту. „Проституциони туризам“ је данас најразвијенији у сиромашним 

азијским земљама, јер дискриминација жена приликом запошљавања, сиромаштво, довели 

су до до тога да младе, необразоване девојке долазе у велике градове које посећују богати 

страни туристи и ту се добровољно или принудно проституишу. Од проституције немају 

финансијску корист само проститутке и макрои, већ и читав ланац институција (ноћни 

клубови, дискотеке, барови, ресторани, агенције, хотели, ваздухопловне компаније, 

туроператори...), а пре свега државе које на овај начин остварују значајан девизни приход. 
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 Тајланд је једна од веома атрактивних туристичких дестинација у Азији, поред 

тропске климе, одличне хране, прекрасне планине и плаже и друге природне и 

антропогене вредности, Тајланд је дестинација у којој је веома развијен „секс туризам“. 

Секс туризам и проституција Тајланда процвали су захваљујући великом сиромаштву и 

жељи за стицањем новца. Сматра се да Тајланд посети неколико стотине хиљада 

мушкараца из развијених земаља у потрази за женама и сексом. Од 1960. године 

проституција није легална, али се тврди да Бангкок има најмање сто хиљада проститутки. 

Влада пружа помоћ проституцији као делу свог туристичког „имиџа“. Проституција на 

Тајланду како смо навели није легална, већ је законски само делимично регулисана, и 

сматра се као нешто потпуно нормално и уобичајено. Већина Тајланђанки сматра да 

проституција смањује стопу силовања, те да је она одувек била и да ће заувек постојати. 

 Јужна Кореја је постала позната по „kisaeng“ туризму, која привлачи велики број 

најчешће јапанских мушкараца. „Кisaeng“ је својевремено био еквивалентан јапанској 

гејши, образованој женској забављачици и пратиоцу, док је данас синоним за 

проституцију. „Секс туризам“ се своди на то да се жене доводе мушкарцима у хотеле, као 

део „пакет аранжмана“ или као „награда“ предузећа функционерима малих или средњих 

компанија, као и од стране туристичких агенција, такси возача, портира, итд. Њихове 

услуге су знатно јефтиније него у Јапану. Јужна Кореја остварује значајне приходе од овог 

вида туризма. 

 Поред поменуте две државе, значајну улогу у овај врсти туризма имају Филипини, 

Тајван, Лаос, а нешто мању Индонезија, Хонг Конг, Сингапур, Камбоџа, и друге. На 

Филипинима проституција је илегална и предвиђена је драстична казна, има око 500.000 

секс радница, које се најчешће представљају као промотерке барова. Највећи број 

клијената долази из источне Азије и Западне Европе, а према неким подацима чак 60 % 

туриста долази искључиво због секса. Поред азијске земље, које представљају 

најизраженије примере у том смислу, проституција је развијена у Латинској Америци ( 

Колумбија, Бразил), Источној Африци (Кенија), Западној Африци, Средњем Истоку, Шри 

Ланца, Доминиканској Републици, Карибским острвима, Балију, Нови Зеланду, али и у 

медитеранске земље (Шпанија, Француска, Италија и велике градове Европе: Париз, 

Берлин, Лондон, Амстердам, Франкфурт и Америке: Њујорк, Чикаго, Лос Анђелес, итд.). 
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 Туризам у извесној мери подстиче развој проституције, поготово у неразвијеним 

земљама. Са једне стране, постоји „природна тежња“, која поучава на релативно богатим 

туристима жељним еротских уживања, с друге стране, развија се и „природна понуда“, 

младих и лепих девојака, којима је потребан новац. Било би погрешно сматрати да је увек 

реч о трагичним особама, које су на ивици глади и ништа друго не могу да раде, те се баве 

проституцијом. Истовремено, све је присутнији облик непрофесионалне проституције, 

којом се баве особе са сталним послом, али се повремено, у туристичкој сезони, 

проституишу, како би увећале приходе. Овом врстом проституције се најчешће баве 

студенткиње, удате жене, продавачице, али и мушкарци и малолетници, који се повремено 

баве овим „послом“. 

 Када је реч о „секс туризму“ највећа брига су ширење полно преносивих болести, 

али и злостављање и трговина људима. Без обзира што туризам подстиче проституцију, 

ова делатност не може бити стављена на оптуженичку клупу. Туризам је у овој сфери 

средство за задовољавање незадовољених потреба у овом случају еротских. Објашњење је 

у сексуално – репресивној суштинии културе друштва која нагони људе да путују у друге 

земље и градове да би задовољили потребе своје природе. 

10. ОСТАЛЕ ПСИХОЛОШКЕ ОДРЕДНИЦЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

 Одлука о томе да ли ће туриста да путује не зависи само од незадовољених 

потреба, већ и од својства личности потенцијалног туристе.  

10.1. Ставови, сугестије и предрасуде туриста 

 

„Пуно је теже разбити 

 предрасуду него атом“ 

- Albert Einstein 

 Под ставовима се подразумева трајно стечене предиспозиције да се на доследан 

начин реагује на особине, ситуације, објекте или догађаје. 
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 Ставове чине три компоненте: 

 1. Когнитивна компонента која подразумева познавање објеката према коме 

постоји став, због тога је боље претходно упознати простор и објекат према коме се жели 

усмерити туристичка потреба. 

 2. Емоционална компонента више истиче значај ставова за туристичка кретања. 

Емоције се везују за спољне дражи и преко њих се манифестује задовољство туристичке 

клијантеле.  

 3. Конативна компонента исказује тежњу ка акцијом, у туризму се то изражава 

жељом за путовањем, разгледањем, продужењем туристичког боравка, повећањем 

потрошње и сл. 

 Ставови се могу манифестовати уверењем, веровањем, мишљењем, интересом, 

навиком, вредностима и сл.
51

 

 Ставови и предрасуде имају велики утицај на реакције и понашање људи, што се 

односи на избор туристичке дестинације, наиме на представе о појединим земљама и 

народима.  

 Туристи често имају ставове према нацијама, расама, религијама и према 

идеологијама и друштвено – политичким системима. Сваки припадник одређене нације, 

има или негативне или позитивне ставове према другим нацијама. Ти ставови су 

првенствено засновани на предрасудама, стереотипима, на неким личним искуствима... 

Нпр. Италијани су весели, бучни и кукавице, Арапи су лењи, прљави и широке руке, Руси 

имају словенску душу, Јапанци су вредни, радни и дисциплиновани, Американци су 

комуникативни, Енглези су хладни, Немци су шкрти и други стереотипи о појединим 

нацијама. 

Данас још увек постоје расне предрасуде и стереотипи у туристичким кретањима. 

Типичан пример је када власник неког смештајног објекта не жели да прими припадника 
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друге расе на становање, или туриста не жели да дели собу са припадником друге расе, 

или избегава да посећује одређене земље јер у њима живе припадници друге расе, 

избегава ресторане у којима су кувари или конобари црнци или Индуси, и сл. 

 Поред ових наведених ставова, такође постоје толерантан или мање толерантан 

однос између религиозних и нерелигиозних људи, или између вреника, или припадника 

различитих религија, која знатно утичу на туристичка кретања. 

 Ставови туриста према идеологијама и друштвено – политичким системима се могу 

одразити на став према одређеним земљама који су представници појединих система 

(САД, Русија...). То, може утицати на избор туристичке дестинације, тако да ће оне земље 

у којима је друштвено политички систем према којем се заузима позитиван став бити 

префериране дестинације у односу на земље са супротним системом.  

 У савременом туризму већина туриста више тежи да потврди претходно стечене 

ставове и предрасуде него да их замени. Ипак туризам је могуће средство за рушење 

предрасуда и мењање ставова, будући да омогућава непосредан физички контакт 

представника различитих раса, религија и идеологија, за који се каже да је средство за 

рушење предрасуда свих врста. 

 У експертским круговима не постоји сагласност шта је тачно сугестија. Према 

неким ауторима то је понашање у маси и деловање пропаганде, док сам појам сугестије 

везује за ситуацију када се нека идеја чврсто угради у свест, изазивајући моторно 

понашање. Ипак најприхватљивије је да је сугестија понашање при којем се мисли или 

поступа под утицајем других без рационално оправданих разлога. 

 

10.2. Туристичи сентименти и интересовања 

 

 Сентименти су сложена осећања, која представљају специфичну врсту ставова. 

Сентименти покрећу „сентиментална путовања (у земље или градове који изазивају 

посебна осећања). У туризму нпр. неко може гајити сентименте према Венецији, јер је 

тамо провео незаборавне тренутке са вољеном особом, Париз јер је тамо годинама 
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студирао, Рим јер је тамо упознао садашњу супругу, Минхен јер је тамо живео извесно 

време, Фиренцу као град уметности и лепоте, или било која друга места за које су везана 

нека лична или колективна искуства, емоције или очекивања. Најчешће оваква места 

имају неко позитивно значење у туристичком доживљају, и представљају туристичке 

дестинације у које се не одлази једанпут, већ више пута у току живота. 

 Интересовања су веома бројна и тешко их је класификовати. Једну од најбољих 

класификација дао је немачки филозоф Шпрангер, који је издвојио шест основне врсте 

интересовања: 

1. за стицање материјалних добара – економски интерес; 

2. за оно што је складно и лепо – естетски интерес; 

3. за људе и помагање људима - социјални интерес; 

4. за сазнање истине – теоретски интерес; 

5. за постизање моћи и власти  – политички интерес; 

6. тежња да појединац доживи себе као део свеопштег јединства – религиозни интерес. 

 Туризам најчешће омогућава задовољавање потребе  за сазнањем истине, за склад и 

лепо, тј. задовољавање интерсовања за људе, а у веома ретким случајевима је да се 

путовањем доживи осећај свеопштег јединства са светом. Да ли неко има интересовање за 

путовање, зависи и од тога да ли ће да путује или неће. Особе које немају развијена 

интересовања неће бити наклоњене путовањима за разлику од радозналих особа са 

широким спектром интересовања. У вези са тим врста, ширина и дубина интересовања 

које има особа утиче на то да ли ће и колико често путује. Нпр. код оних потенцијалних 

туриста код којих доминирају уметничка или естетска интересовања путоваће нпр. у 

Фиренцу или Венецију, туристе које интересује религија путоваће или у Меку, Медину, 

Јерусалим, Ватикан... 
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10.3. Туристичке навике и животна ситуација туриста 

 

„Ми прво створимо навике;  

онда наше навике створе нас“ 

- John Drydew 

 Када је у питању утицај навике на понашања туриста, треба нагласити да не постоје 

нека релевантна истраживања, због чега се могу поставити неке хипотезе. Уколико је 

туриста осетио бар једном аутентичну потребу да путује (или је то учинио под утицајем 

друштва, породице...), извесно је да временом стиче навику да сваке године путује на 

одмор све док првобитна потреба која га је покренула више не постоји. Путовање по 

навици можемо означити као немотивисано понашање, јер често се код туриста јавља 

навика да се сваке године одлази у исту земљу или место. Одлазећи стално у исто место, 

које је добро упознао, избегава осећај несигурности и неизвесности, дакле постоје 

путовања која уопште нису мотивисана и представљају само навику.  

 Животна ситуација предствља специфичну констелацију психолошких, социјалних, 

биолошлих и геофизичких елемената у животу једног човека, који у том периоду утичу на 

његово понашање и активност. Животна ситуација без сумње може утицати на одлуку о 

путовању у одређеном тренутку живота човека, на пример младенци ће желети да сами 

негде отпутују, онај ко је болестан вероватно неће имати вољу за путовањем и слично. 

Насупрот томе, неко ко је управо преболео тешку болест пожелеће да путује, и да на 

известан начин надокнади изгубљено време. 

 Међутим људи не реагују исто на идентичне животне ситуације. Како се животна 

ситуација сваког појединца стално мења, тако се мења и став према путовању, као и 

избору могућих дестинација. 

 Поред ових поменутих фактора, на доношење одлуке о путовању и избору саме 

дестинације утичу и остали психолошки фактори, односно неке карактеристике личности, 

као што су, на пример темперамент, интелигенција, карактер, способност и слично. 

Међутим у науци о туризму њихови утицаји до сада нису испитани. 
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11. ТУРИСТИЧКИ ПРОСТОР КАО УСЛОВ ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ 

ТУРИСТИЧКИХ ПОТРЕБА 

 

 У ширем смислу под географским простором се подразумева површина земље 

насељена живим бићима и људима или потенцијално могућа за насељавање. У ужем 

смислу географски простор је уређен и трансформисан природни простор који обезбеђује 

људима услове за егзистенцију. Простор је егзистенцијалан и егзистенција простора. Он 

не пружа у свим тачкама једнаке услове за задовољавање људских потреба, заправо човек 

не може све своје потребе задовољити у једној тачки, тј. у месту пребивалишта, тако да се 

јавља потреба за кретањем. Управо једна од таквих потреба је и туристичка потреба.  

 Однос између човека и простора испољава се различито – простори могу 

условљавати не само доживљаје и емоције, већ и одређену врсту понашања, да утичу на 

односе међу људима, јер простор је увек присутан посредник у међуљудским односима.  

 Разликујемо два начина опажања далеких простора: директно, непосредно опажање 

које је доживљено приликом претходних путовања и меморисано у виду визуелних, 

менталних слика депонованих у сећању, и индиректно, посредно опажање посредством 

различитих медија или казивања оних који су тамо већ били. Индиректно опажање 

подстиче машту и утиче на стварање одређених менталних слика.  

 

11.1. Менталне слике туристичког простора 

 

 Стварањем менталних слика туристичких простора има веома важну улогу у 

процесу туристичке мотивације. Менталне слике представљају реконструкцију чулних 

искустава које се обликују на основу информација ускладиштених у памћењу. 

 Утицај опажања на стварање менталних слика туристичког простора. Опажање 

простора је сложен психички процес сазнавања предмета или догађаја ван нас и у нама 

преко чула. Човеково понашање је детерминисано оним што види и чује, у зависности од 
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тренутних потреба, претходног искуства и структуре личности. Човек ће најпре опазити 

оно што жели или што је предмет неке његове примарне потребе.  

 Информације о простору примају се преко свих чула, међутим, чуло вида, је 

најзначајнији у опажању простора. Због тога је за туризам визуални аспект простора веома 

важан. Слика простора пружа доста информација него што човек може да прими, па 

самим тим човек задржава само оне информације које сматра битним. У вези са тим 

„менталне слике“ простора представљају индивидуалне, модификоване или деформисане 

представе.  

 Утицај памћења на трансформацију менталних слика туристичких простора је 

следећа фаза у процесу настанка менталних слика. Памећење се састоји у задржавању, 

примљених утисака и опажених садржаја и могућности каснијег препознавања таквих 

садржаја. У памећењу лакше и брже се памти оно према чему постоји позитиван став и 

оно делује дуже. 

 Менталне слике према Грегу не морају бити само визулне, већ могу бити и 

тактилне, аудитивне и кинестетичке. Непосредним и посредним опажањем простора 

туриста стварају низ менталних слика које представљају унутрашњу представу простора, 

која се обликује на основу информација ускладиштених у памћењу.  

 Утицај маште на стварање и трансформацију менталних слика туристичких 

простора – машта је следећи психолошки процес који делује на деформације и удаљавање 

субјективне представе простора од његове објективне реалности. Машта је у ствари 

имагинарни сценарио, деформисана представа ситуација који су настали под утицајем 

афективне интерпретације.  

 Са станивишта психоанализе имагинарни свет снова, мита и игре, представља 

сублимацију илзија, односно стварање компензирајућег света уживања и забаве, које 

реални свет не може да пружи. Тако имагинарне представе представљају још један од 

покушаја да се побегне од реалност. 
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  Слике које ствара машта су психолошке творевине, а не творевине чула или 

меморије (иако се на њима заснивају).
52

   

 Утицај туристичке пропаганде на стварање и деформацију менталних слика 

туристичких прстора – Туристичка пропаганда рецептивних земаља и регија, туристичких 

агенција, хотелијера итд. додатно утиче на деформацију менталних слика. Сви они желе 

да „продају“ представу о одређеном месту или земљи као производ, па га више 

улепшавају да би привукли што већи број туриста. Туристичка пропаганда  ствара 

имагинарни свет туристичких атракција, односно она манипулише потенцијалним 

путником. Она сугерише активирање његових емоција, жеља и пројекција нечега што би 

он желео да буде,  да има или да доживи.  

 Простори који могу да задовоље потребе и вредности туристе на самом врху 

његове индивидуалне вредносне хијерархије, имаће дубље значење и виши смисао од 

осталих простора.  

 Ако је појединац мотивисан да путује и ако за то има објективне могућности, он ће 

кренути ка својој изабраној туристичкој дестинацији како би на лицу места задовољио 

своје потребе. Кретањем на пут, доласком на изабрану дестинацију улази у суштину 

туристичког феномена, тј. у његов крајњи смисао – туристички доживљај. 

12. ТУРИСТИЧКО ПОНАШАЊЕ 

 

 На туристичком путовању туристи се понашају на различите начине 

(фотографишу, купују сувенире, обилазе споменике), и свесно или несвесно „играју“ 

различите улоге (богаташа, заводника, авантуристе, ловаца, спортисту, манекена...). Веома 

је тешко дати класификацију и типологију понашања на туристичким путовањима. 

 P.L. Pearce је класификовао најважније типове путника и навео њихова типична 

понашања. 

                                                           
52 

Ђ. Чомић, исто, стр. 60. 
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Табела бр.3: Пет главних врста понашања везаних за улоге 15 категорија путника 

Категорија путника Пет најјаснијих понашања везаних за улоге 

(по редоследу релативне важности) 

Туриста Фотографише, купује сувенире, иде на позната 

места, кратко остаје на једном месту, не разуме 

локално становништво. 

Путник Остаје кратко на једном месту, експериментише 

са локалном храном, иде на позната места, 

фотографише, лично истражује места. 

Излетник Фотографише, иде на позната места, отуђен је 

од друштва, купује сувенире, доприноси 

економији посећене земље. 

Џет-сетер Живи луксузним животом, обузет је 

друштвеним статусом, тражи чулна 

задовољства, више воли да контактира са 

људима сопствене врсте, иде на позната места. 

Бизнисмен Обузет је друштвеним статусом, доприноси 

економији, не фотографише, више воли да 

контактира са људима сопствене врсте, живи 

луксузан живот. 

Мигрант Има проблеме с језиком, више воли да 

контактира са људима сопствене врсте, не 

разуме домаће становништво, не живи луксузан 

живот, не експлоатише локално становништво. 

Конзервациониста Заинтересован за животну средину, не купује 

сувенире, не експлоатише локално 

становништво, лично истражује места, 

фотографише. 

Истраживач Лично истражује места, заинтересован је за 

животну средину, ризикује, не купује сувенире, 

радознало посматра посећено друштво. 

Мисионар Не купује сувенире, тражи смисао живота, не 

живи луксузан живот, не траћи чулна 

задовољства, радознало посматра посећено 

друштво. 

Страни студент Експериментише са локалном храном, не 

експлоатише локално становништво, 

фотографише, радознало посматра посећено 

друштво, преузима ризике. 

Антрополог Радознало посматра посећено друштво, лично 

истражује место, занима се за животну средину, 

не купује сувенире, фотографише. 

Хипик Не купује сувенире, не живи луксузан живот, не 

занима га друштвени статус, не фотографише, 

не доприноси економији. 

Међународни спортиста Није отуђен од сопственог друштва, не 

експлоатише локално становништво, не разуме 

локално становништво, лично истражује места, 

тражи смисао живота. 
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Страни новинар Фотографише, радознало посматра посећено 

друштво, иде на позната места, преузима ризик, 

лично истражује места. 

Религиозни ходочасник Тражи смисао живота, не живи луксузним 

животом, није заинтересован за друштвени 

статус, не експлоатише локално становништво. 
Извор: Чомић Ђ., Психологија туризма, Туристичка штампа, Београд, 1990, стр. 65. 

 

Ова типологија различитих категорија путника,  односно различитих улога, на први 

поглед делује привлачно и занимљиво. Нема неки већи теоријски и практични значај, јер 

је непоуздана, долази до великог броја преклапања и мешања између појединих улога и 

понашања. Поред тога има доста произвољних и проблематичних понашања која се 

преписују појединим категоријама путника, а истовремено одбацују код других. Јасно је 

да је практично немогуће тачно раздвојити улоге и прецизно утврдити одговарајућа 

понашања, и управо због тога долази до поменутих мешања и преклапања. 

13. ТУРИСТИЧКИ ДОЖИВЉАЈ 

 

 Доживљај представља психичку суштину туристичког путовања. Туристи крећу на 

своја путовања, трагају за доживљајем, за новим и другачијим искуствима, које не могу да 

доживе и стекну у средини у којој живе.  

 Доживљај (Erlebnis, Experience) има субјективан карактер, тј. представља психички 

процес, унутрашњу, психолошку реакцију индивидуе на одређени догађај у којем 

учествује.
53

  

У туризму само путовање је доживљај, коме припадају и бројни догађаји током 

путовања и боравка који уједно изазивају различита доживљавања. Обилазак Лувра у 

Паризу, улазак у пирамиду, успон на Мон Блан, путовање по Индији и слично, изузетни 

су догађаји који код туриста, у зависности од њихових психолошких и индивидуалних 

карактеристика изазивају различита доживљавања: страх, радост, занос, дивљење, 

смиреност, задовољство, незадовољство, тугу, равнодушност, усхићење итд. У 
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психологији већи значај има доживљај као психолошки одраз и реакција него сам догађај. 

Догађај је практично неодвојив од доживљаја, јер сваки догађај изазива одређен 

доживљај.  

 У истраживању туристичког доживљаја истраживачи често истичу да туристички 

доживљај има значајно место у животу људи, да може бити сличан религиозном 

доживљају, као и да доприноси духовм развоју личности. Врхунски, крајњи туристички 

доживљај се пореди са религиозним искуством, и представља последицу ходочашћа када 

туриста тражи нешто више, материјалније и духовније, нешто што превазилази пуки 

обилазак места. Сам циљ путовања према многим ауторима може бити: тражење смисла, 

тражење вредности, тражење аутентичности итд. 

 Анализирајући начин на који људи доживљавају активности слободног времена и 

туристичка путовања, као и интезитет задовољства, Хамилтон-Смит издваја две битне 

димензије које утичу на интезитет доживљаја и степен задовољства:
54

 

  - Субјективна или егзистенцијална стварност (Subjective or expistential reality) 

базира се на личном доживљавању и вредновању сваке индивидуе, тј. туризму као 

егзистенцијалној реалности (начин на који путници сами перцепирају сопствени 

туистички доживљај). 

 - Окружујућа или структурална стварност (Environmental for structural reality) која 

се још може означити као друштвена стварност или објективна стварност.  

13.1. Доживљавање различитих фаза туристичког путовања 

 

 У вези са доживљавање различитих фаза туристичког путовања јавља се проблем 

да ли прихватити шири појам туристичког доживљаја (обухвата оно што се дешава пре и 

после путовања), ужи појам (обухвата путовање тамо и назад и сам боравак), или најужи 

појам (обухвата само боравак).  

 Основне фазе сваког туристичког путовања су: 
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 1) Предпутна фаза – обухвата временски период од доношења одлуке да се крене 

на путовање све до поласка на пут, који обухвата низ психолошких и практичних 

проблема. Припрема путовања је и друштвени догађај, јер уколико се путује са 

пријатељима или породицом, о путовању се разговара, договара и припрема. Ови догађаји 

у вези са припремом путовања изазивају и различите доживљаје: радост, напетост, 

несигурност, надање, очекивање, страх, стрепњу... 

 2) Путовање у одласку – обухвата путовање до изабране туристичке дестинације 

одређеним превозним средством, укључујући заустављања због одмора и промене 

превозног средства. Овде се јављају следећи доживљаји: доживљај који генерише 

одређена врста превозног средства и само кретање кроз простор (брзина, летење...), који се 

могу кретати од страха до уживања, затим доживљаји везани за посматрање пејзажа током 

вожње аутомобилом или возом, бродом, или авионом који представља потпуно другачији 

доживљај и доживљаји везани за друштвене контакте, тј. случајне сусрете, познанства и  

разговоре са непознатим људима у возу, авиону или на броду. 

 3) Боравак на одређеној дестинацији – обухвата време које се проводи у одређеном 

месту или местима која су циљ путовања. Боравак у изабраном месту је најважнија фаза 

од које највише зависи успех или неуспех целог путовања, јер има најваћи психолошки 

значај на индивидуу. Ту долази до сучељавања снова са стварношћу и туриста остварује се 

најважнији доживљај. 

 4) Повратно путовање – обухвата путовање од последњег места боравка до куће. 

Рсположење, стање духа и доживљавање је различито него у фази када се кренуло на пут 

(путовање ка дестинацији). После бројних утисака, узбуђења, радости или разочарења, 

одмора, туриста је нејчешће уморан и исцрпљен, тако да није у стању да са истом пажњом 

и интересовањем као у доласку, посматра пејзаж, ужива у вожњи или разговара са 

сапутницима.  

 5) Послепутна фаза – обухвата неодређено време од повратка кући. Код већине 

туриста се јавља радост због повратка кући, код других се јавља незадовољство, јер им је 

на одмору било лепше него код куће, где их чекају обавезе. По повратку кући туриста 

сређује своје утиске у сећању, упоређује виђено и доживљено са оним шта је очекивао пре 
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поласка. Поједине догађаје и доживљаје туриста се може сећати чак и током целог живота. 

Такође повратак са пута прати и разгледање купљених сувенира или предмета, разгледање 

фотографија, избацивање на друштвеним мрежама, разговоре о путовању са колегама са 

посла, пријатељима, итд.  

 На основу посматрања туриста, може се стећи утисак да је углавном задовољан  

путовањем, међутим, дубља анализа доживљаја у овој фази показала је да они имају 

амбивалентни карактер (двојака вредност). Заправо, туриста својим понашањем по 

повратку кући својој околини жели да демонстрира да је обавио успешан пут и да се 

вратио задовољан, међутим интимно доживљавање путовања у овој фази може бити 

другачије, неко се досађивао на путу, неко осећао носталгију, друштво му је било 

незанимљиво, храна слаба, море прљаво, хотелски кревет неудоба, авион је каснио... Где је 

на крају једва чекао да се врати кући, не признавајући како себи тако и другима да је 

путовање било напорно, непотребно, незанимљиво и незадовољавајуће. 

13.2 Феноменологија туристичког доживљаја 

 

13.2.1. Примена феноменолошке методе у психологији 

 

 Предмет феноменолошког испитивања, описивања су појаве субјективног 

искуства, односно свесно доживљене конкретне појаве. У погледу феноменолошки  

поступак је близак интроспекцији, а супростваљен је бихевиористичкој науци о 

понашању. Феноменолошку методу карактерише уздржавање од свих предубеђењем и 

постави, научних теорија, уверења, ставова, модела, утврђених начина мишљења итд., 

односно њиховим „стављањем у загради“ (Кусерлов израз који се односи на 

феноменолошку редукцију) и враћањем самих стварима и искуству. Феноменолошки опис 

мора бити непристрасан, појаве се морају описати онако како се непосредно јављају у 

свести.
55

  

 Психолошка феноменологија је увод у психологију, изградња психологије 

започиње описом света феномена. Слободан опис феномена је почетак психолошке науке, 

                                                           
55 

Ђ. Чомић, исто, стр. 76. 



                                                                                            Психолошке одреднице туристичке тражње 

117 
 

а не цела психологија. Од тих описаних појава конструишу се психолошке теорије и 

психолошки системи. Описи се морају превазићи, а у доживљајима и појавама се морају 

тражити суштине које су у њима дате. 

13.2.2. Примена феноменолошке методе у психологији туризма 

 

 Велики песници, писци, научници, филозофи и други ствараоци су пре свега, 

надпросечно образовани и надарени људи, са великом моћи опажања, широким спектром 

интересовања, развијеним потрагама, са одређеним идеалима којима теже, односно 

духовно најразвијенији путници који су у стању да дубље доживе путовања од осталих 

људи. То су уствари самосвесни путници са развијеним осећањем и способношћу за 

самоанализу и анализу, али и способношћу да своја осећања, доживљаје и мисли јасно 

опишу и пренесу другим људима.  

 Доживљаји аутори најчешће дају у целини, онако како су се јавили у свести. Други 

аутори суштине дају у експлицитној форми што истраживачима олакшава рад. Тако да 

сврха примене феноменолошке методе није у задржавању на опису, већ се опис 

превазилази тако што се тежи сазнавању суштине и конструисању одређених теорија.  

13.2.3. Коенова феноменологија туристичких доживљаја 

 

 У својој „феноменологији туристичких доживљаја“ Коен полази од критике 

досадашњих концепција туриста као једног типа са одређеним карактеристикама у 

понашању. Он сматра да различите црте људи могу желети различите облике туристичког 

доживљаја и искуства, па по њему туриста не постоји као јединствен тип. Своју анализу 

заснива на феноменолошкој анализи доживљаја туриста у вези са различитим врстама 

„центра“ ван друштва у којем живе. „Центар“ се везује за религиозна и света места, где се 

остварује контакт са божанством.  

 Поред религиозног значаја, будући да свако друштво има неко своје култно место, 

којем придаје моралне, културне, политичке и друге вредности, свака особа има и неки 

свој центар који за њега симболизује врховне индивидуалне вредности. Овде се Коенова 

анализа односи на такву врсту центара.  
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 Коен своју феноменологију туристичких доживљаја развија на основу значења и 

односа које поједини туристи имају према центру. У средишту анализе биће степен до 

којег одређено путовање представља тражење центра и сама природа тог центра. У вези са 

тим Коен разликује пет онсовних врста туристичког доживљаја и искуства 

 1) Рекреациони начин – путовање као рекреациони доживљај је типично за 

модерног туристу, који уједно представља најповршнији облик доживљаја. Туриста ужива 

у путовању јер путовање обнавља његове физичке и менталне снаге, верује у рекреативну 

и здравствену моћ туристичких путовања итд. Овакви туристи немају дубок осећај 

путовања као средства саморазвоја и самореализације, њима је главна преокупација 

рекреација и забава, па немају критички став и лако прихватају псеудодогађаје, 

комерцијалне туре итд. У овој врсти путовања нема никаквог тражења центра, већ је реч о 

привременом бекству од свакодневног живота ради одмора, рекреације и забаве. 

 2) Разонодни начин туристичког доживљаја – овде је реч о људима који су отуђени 

од центра сопственог друштва и културе, и већина њих не тражи алтернативне центре, 

смисао ни у сопственом друштву, а камоли негде другде. За њих путовање нема 

рекреационо значење и постаје чиста разонода, бекство од бесмисла свакодневнице и 

досаде у заборав који пружа путовање.  

 3) Искуствени начин туристичког доживљаја – обухвата оне групе људи који су 

свесни сопственог отуђења и узалудности свог свакодневног живота. Они који су 

изгубили сопствени центар покушавају наћи смисао учествујући у аутентичном животу 

других. Појединци се надају да је негде другде „тамо“ аутентично друштво и прави живот. 

Сматрају да се до аутентичног искуства једино може доћи само ако се прекине уобичајени 

начин живота.  

 4) Експериментални начин туристичког доживљаја – односи се на људе који не 

припадају духовном центру сопственог друштва и траже алтернативе у више различитих 

праваца. У трагању за смислом, туристичко путовање је само једно од средстава. Туриста 

тежи да учествује у аутентичном животу других, али одбија да му се потпуно преда, он 

упоређује различите алтернативе, надајући се да ће наћи ону која највише  одговара 

његовим посебним жељама и потребама.  Експериментални туристи су у ствари у потрази 
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за самим собом. Често не знају шта заиста траже, односно нису свесни својих правих 

потреба и жеља. 

 5) Егзистенцијални начин туристичког доживљаја - је најдубљи облик туристичког 

доживљаја. Карактеристичан је за туристе који су потпуно одани једном изабраном 

центру. Такве особе везане за изабрани спољни центар, живот далеко од њега 

доживљавају као живот у избеглиштву. Тај центар им даје духовну снагу да преживе 

време проведено ван њега. Они који су потпуно одани новом духовном центру теже да 

тамо остану и почну нови живот. На пример многи западњаци остају у Индији, Непалу 

или Шри Ланки, прихватајући будизам или хиндуизам. Поред тога многи радници 

неразвијених земаља одлазе у развијене земље прихватајући потпуно нови начин живота, 

друштво и културу, и сл. 

14. ПСИХОЛОШКЕ СУШТИНЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ 

 

„ Потицај сваке психологије:  

упознај самог себе“ 

- Erlih From 

 Међу наведеним туристичким доживљајима могу се сагледати одређене заједничке 

психолошке суштине туристичке тражње.  

 Маштање о другачијим стварним и измишљеним световима – сањарењем о 

непознатим, дивним земљама, замишљање другачијег, савршенијег света који постоји 

„тамо“, негде далеко, присутна је код већине писаца - Андрића, Бодлера, Данојлића... 

Бодлер је често далеке и непознате земље идеализовао. Предмет маштања нису само лепи 

предели, већ и одређени пријатни догађаји, људи, ситуације, авантуре итд.  

 Узалудни покушај бекства од самог себе – човек сања да побегне из свакодневнице, 

из свог места, града, земље, из овог света у којем се не осећа добро и отићи тамо где ће све 

бити боље. Међутим чежњу за бекством прати стална присутност сазнања да је бекство 

узалудно и немогуће, који не  умањује чежњу за бекством, већ изазива осећај узалудности 

путовања као бекства. Човек може да побегне из једног града у други, из једне земље у 
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другу, из једног континента у други континент, али не може да побегне од себе, своје туге, 

својих страхова и драме коју носи са собом. 

 Трагање за нечим што нема имена – они који беже од нечега истовремено и трагају 

за нечим. Они најчешће трагају за нешто различито и супротно од онога од чега беже. 

Трага се за далеким, егзотичним, непознатим, за емоционалним испуњењем, за уживањем, 

срећом... Понекад човек не зна тачно за чим трага, већ зна само од чега бежи, само то 

јурење за нечим нема име. Свако трагање за нечим „тамо“ је узалудно јер је све што 

тражимо увек било „овде“, само непрепознатљиво и скривено.  

 Разочарање затеченом стварношћу и самим собом – најчешће се јавља као 

последица превеликих очекивања, у судару идеализоване представе из маште са 

стварношћу. Поред овог разочарања затеченом стварношћу, могућа је још једна врста 

разочарања – разочарање самим собом.  

 Жеља за непредвидивим, изненадним догађајима – непредвидиви изненадни 

догађаји и ситуације чине основну чар путовања, која остаје у најдубљем сећању. Наиме, 

очекивано, планирано, предвиђено и унапред познато, убија сваку драж и неизвесност и 

изазива досаду, тако да самим тим људи су жељни изненађења и непредвидивим 

догађајима. 

 Другачија егзистенција – бити неко други. То је жеља да се живи неки други, туђи, 

сасвим различит живот. Овде се не ради само о жељи да се „игра“ туђа животна улога, већ 

о тежњи да се проживи безброј различитих живота, другачијих људских судбина, како би 

се што дубље осетило богатсво живота, и како би се схватила сва његова разноврсност и 

богатство. Ова жеља најчешће се јавља због незадовољства сопственом егзистенцијом, 

сопственим положајем и самим собом.  

 Откривање „велике тајне“ света и живота - Путовање се често јавља као тежња да 

се открије као „велика тајна“, то је уствари тражење мистерије, тајног смисла, трагање за 

кључевима тајне света и др. Поједини људи су уверени да се „велика тајна“ налази негде 

другде, далеко од куће, и да треба путовати како би је пронашли. 
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 Тражење себе – самоосвешћење и самоспознаја – Промена сопствене личности на 

путовању може бити и покушај тражења самог себе. Овде је реч о тражењу себе, тежња да 

се буде другачији, не неко други. Спознати истину о самом себи није увек охрабрујуће и 

некад може довести до разочарења, губитка самопоштовања, па и до самог самоубиства. 

 Заборав и самозаборав као спас од свести – Тежња за заборавом посредством 

путовања је повезана са бекством, уколико туриста на путу није у стању да се ослободи, 

заборави сопствену свакодневницу, себе и културу у којој живи, он неће  бити у стању да 

доживи радикалну промену, да се опусти, игра, да се привремено трансформише, да 

превазиђе себе... 

 Спознаја и разумевање света око себе – Ова спознаја за туристе је непосредна и 

лична. Одиграва се у директном контакту путника са светом који жели да упозна. Већина 

туриста на путовању тежи да потврди већ формиране ставове и предрасуде, док мали број 

туриста је отворен и спреман да мења сопствене ставове и руши стечене предрасуде. 

 Прожимање, физичко и духовно сједињавање с простором – поједини писци не 

желе само очима да виде пределе кроз које путују, већ теже да се с њима сједине физички 

и духовно. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Као што смо на почетку напоменули основни циљ овог рада је био да одговори на 

питања зашто људи путују као туристи и шта при томе доживљавају. Одговор управо 

лежи у спољне и унутрашње факторе који утичу на доношење одлуке о путовању – 

животна средина у којој туриста живи, слободно време, слободна новчана средства, 

навике, мода, престиж, статус, опонашање, чежња и остала психолошко – интелектуална 

стања.  

 Одговоре налазимо и у мотивацији, односно невидљивој унутрашњој снази човека 

која стимулише и усмерава туристу на одређено понашање. Етнички, културни, 

образовни, физички, социјални, статусни мотиви, престиж, разонода, излазак из 

свакодневнице, жеља за доживљајем и други мотиви су покретачке снаге који као резултат 

тензије подстичу незадовољене потребе.   

 Узроке због чега људи крећу на путовања налазимо и у потребама, које се јављају 

услед недостатка нечега праћене жељом да се тај недостатак одстрани како би се смањио 

притисак и напетост, а жеља за путовањем задовољила. Човекове потребе су различите, по 

задовољавању тзв. нижих потреба као што је Маслов приказао у својој хијерархији 

људских потреба, јављају се нове потребе. У туризму основне социо-психолошке 

категорије у задовољавању туристичких потреба су као што смо навели култура, личност, 

која има велики утицај на понашање туристе, емоције и језик као средство за 

комуницирање. Човек данас живи „убрзаним“ животом, праћен аерозагађењем, буком и 

замором као три значајне штетне последице савремене цивилизације, које су довеле до 

настанка многих потреба (рекреативних). Поред потребе за променом као унутрашњем 

подстицају за путовањем, која се јавља када је човек незадовољан стањем у којем се 

налази, јављају се потребе за променом простора, времена,  социјалног окружења, 

промене сопствене личности, афирмацијом, самопотврђивањем, постигнућем, 

сигурношћу, сазнањем, дружењем, еротском потребом и другим потребама које човек 

путовањем тежи да задовољи.  
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 Одговоре можемо наћи и у самој одлуци која не зависи само од незадовољених 

потреба, већ и од својства личности потенцијалног туристе. Овде пре свега мислимо на 

ставове као трајно стечене предиспозиције да се на доследан начин реагује на особине, 

ситуације, објекте и догађаје, предрасуде које и данас нажалост постоје у туризму, 

сугестије, сентименте, интересовања која су разноврсна, туристичке навике, животне 

ситуације туриста, интелигенција, темперамент, способност туристе, итд. 

 Не требамо занемарити и туристички простор у којем се задовољавају туристичке 

потребе, јер се управо у тим просторима одвија одређено понашање туриста, буде  

емоције, проживљавају одређени догађаји, остварују доживљаји и стварају менталне слике 

као реконструкција чулних искуства.  

 Одговор на питање шта туристи током путовања доживљавају представља и 

психичку суштину туристичког путовања. Јер је управо путовање доживљај, где се пре 

почетка путовања, током путовања и након путовања остварују одређени доживљаји, од 

радости, напетости, исчекивања, надања, до узбуђења, разочарења, среће, туге, сећања, 

препричавања...  

 На основу целог рада можемо закључити да сваки туриста креће на пут тражећи 

другде неко сопствено добро које не налази код куће, било да се радио о уживању, 

душевном миру или чулним задовољствима. Поред тога захваљујући путовањима људи 

могу спознати и лично се уверити у реалност добра и зла, морала и неморала, па самим 

тим и сопственим моралним нормама, која води већој толеранцији међу народима.  

 До најтамније дубине људске душе се наравно не може допрети. Да би се открио не 

само узрок, већ и сврха путовања мора се кренути у сурет филозофији, јер психолошки и 

филозофски проблеми откривају смисао туристичких путовања. 
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