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УВОД 

 

Неуједначен степен регионалног развоја општина у Републици Србији представља 

један од најкомплекснијих развојних проблема. Досадашња економска политика довела је 

до тога да богате општине постају богатије, а сиромашне још сиромашније. Као последица 

такве економске политике дошло је до смањења броја становника и драстичног пада 

запослености у неразвијеним регионима, као и до промена у свим другим показатељима 

који репрезентују степен развијености региона. Међутим последњих година све више јача 

свест о улози регионалног развоја. 

Република Србија је богата разноврсним природним и антропогеним туристичким 

вредностима, које представљају значајну основу за развој различитих врста туризма како 

за домаће, тако и за стране туристе. Чињеница је да су могућности развоја туризма знатно 

веће од садашњег степена изграђености туристичко-угоститељских објеката, нивоа 

пропаганде на домаћем и иностраном туристичком тржишту и постојеће понуде. То значи 

да има довољно простора за туристичку експанзију, а да се при том има на уму свест о 

заштити и унапређењу животне средине. Туристичком тржишту се више него до сада мора 

представити велико богатство планинског простора Србије. Ипак, можемо говорити о 

планинама које су се временом туристички афирмисале и нашле своје место на 

туристичком тржишту. Оне данас представљају најпосећеније планинске центре Србије.  

Број дестинација које нуде своје туристичке производе на туристичком тржишту 

расте, што доводи до интензивирања конкуренције. Настојање да се буде бољи од 

конкурената довело је до тога да конкурентност дестинације буде једно од главних питања 

у савременом туризму.  

У овом раду обрађен је регион Јужне и Источне Србије. Јужна Србија пружа велике 

могућности за развој туризма. То је регија погодна за опуштање захваљујући термалним 

водама које се налазе у зеленом мирном окружењу. Археолошка налазишта као што су 

Гамзиград или Царичин град чине овај регион богатим културним подручјем, а град Ниш 

је седиште занимљивих трагова – остатака Римског и Отоманског царства.  
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С друге стране, Источна Србија се одликује природним лепотама које су мало познате, а 

још мање коришћене као природне основе за развој туризма. Главни носилац природних 

лепота и природних реткости овог предела је рељеф кречњачких планина представљен 

бројним површинским и подземним облицима. Међу њима изузетан значај има Кучај, 

најпространија кречњачка планина Источне Србије чији је крашки рељеф развијен на 

површини од преко 800 km². 

Слика 1. Карта Србије 

 

Извор: http://www.lokalnirazvoj.org/upload/Book/Image/2012_03/Regions_and_Cities.jpg 
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Предмет рада је анализа утицаја туризма на привредни развој Јужне и Источне 

Србије. Рад се састоји из шест глава. У првој глави објашњена су значења привредног 

раста и привредног развоја. Друга глава је базирана на факторима привредног развоја у 

Србији, док су у трећој и четвртој глави обрађене карактеристике регионалног развоја 

Србије као и карактеристике развоја туризма у Србији. У петој глави приказане су 

карактеристике развоја туризма у региону Јужне и Источне Србије, при чему је посебна 

пажња посвећена анализи туристичког промета. Шеста глава је посвећена осврту на 

перспективе за развој туризма које могу допринети развоју региона Јужне и Источне 

Србије.  
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1. ПРИВРЕДНИ РАСТ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 

 

Привредни раст и развој су два термина која су бројне економисте широм света 

доводила до забуне и  због којих су настале бројне економске теорије. С тим у вези, 50-их 

година 20. века ова два термина су била „недефинисана“, али се већ од 60-их година 

тежило томе да се они јасно дефинишу. Под утицајем источноевропских теоретичара, и 

западноевропски су почели да употребљавају термин „раст“ за „развој“ и обрнуто, што је 

довело до нових проблема. Данас, нарочито у земљама у развоју се инсистира на јасном 

разликовању и дефинисању ових појмова. Под појмом економски развој подразумевају се 

друштвено-економске промене, а под појмом привредни раст подразумевају се промене у 

нивоу материјалне производње у оквиру постојећег друштвеног система. 

Привредни раст обухвата промене у материјалној производњи у току краћег 

временског периода (годину дана), а поред веће производње може се и односити на веће 

трошкове и ефекте, тј. може изражавати пораст материјалне производње у односу на 

јединицу трошкова. Привредни раст омогућава пораст материјалног богатства, а самим 

тим и пораст потрошње и животног стандарда тако да представља дугорочни економски и 

политички циљ сваке земље. Основне детерминанте економског раста су: 

 знање и способност људи, 

 природна богатства, 

 формирање капитала, 

 технологија. 

Људски ресурси се сматрају најзначајнијим фактором и без њих би технологија 

представљала мртав капитал. С друге стране, може се рећи да се без технологије и 

предузетништва људски ресурси не могу ни искористити. Наравно, и богатство  

природним ресурсима је значајна основа економског раста, али то не подразумева и да су 

све земље које су богате природним ресурсима и економски развијене. 

Привредни развој је друштвени процес којим земља смањује своју економску 

неразвијеност, и постепено се све више економски развија.  
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Основна карактеристика економске неразвијености једне земље је материјално – 

економско сиромаштво становништва, због тога би једна од најзначајнијих одлика 

економског развоја био пораст производње добара и услуга по глави становника. 

Међутим, поред пораста материјалне производње економски развој укључује и низ 

друштвено-економских процеса условљених економским и ванекономским факторима. Ту 

спада целокупна структура друштвено-економског развоја: наука, образовање, култура, 

здравство, инфраструктура итд. Убрзан и непредвидив развој, не само у економској, већ и 

у технолошкој сфери, доводи до радикалних трансформација у привреди и друштву. Оне 

се заснивају на: 

 растућем значају ресурса информација, 

 међусобном повезивању нових технологија, 

 процесу интернационализације производње, подели рада и све већој 

 међузависности произвођача у светским размерама, 

 концепту економског раста који би се првенствено мерио постигнутим 

 резултатима у подизању квалитета живота.  

У савременим условима људски ресурси су кључан фактор привредног развоја. Јавља 

се потреба за новим знањима, вештинама и занимањима, и истиче се значај улагања у 

образовање. Због тога је за привредни развој Србије неопходно ефикасније и ефективније 

коришћење људских ресурса. 
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2. ФАКТОРИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

 

Као резултат деловања великог броја економских и ванекономских фактора јавља 

се привредни развој. Највећи утицај на развој привреде имају управо ти фактори који се 

током времена мењају, са променом политичких околности, развојем и откривањем нових 

чинилаца који доприносе развоју привреде. Постоје различите класификације и поделе 

фактора али можемо издвојити четири основна: 

1. природни услови, 

2. капитал , 

3. техничко-технолошки прогрес и 

4. становништво. 

Да би се разумели фактори развоја и њихов утицај потребно је посматрати их са 

више нивоа, критеријума и димензија, како са економског тако и са друштвеног аспекта. 

Ови фактори не делују сами за себе, већ су међусобно повезани, прожимају се и 

заједнички делују. У којој мери ће се прожимати и који ће фактор развоја бити 

доминантан зависи и од става друштвене заједнице као и од чињенице да свака територија 

има своје специфичне факторе. Ово је нарочито битно за Србију, која је карактеристична 

по великим регионалним разликама у погледу развијености. Значај фактора зависи и од 

нивоа развијености, јер земље са различитим нивоом развијености имају другачији став и 

поглед на значај различитих фактора. Фактори развоја су повезани и са развојним 

циљевима. Да би се постигли постављени циљеви економског развоја потребно је добро 

познавање фактора развоја, начина њиховог коришћења и њиховог утицаја. Са друге 

стране, уколико нема јасно дефинисаних развојних циљева немогуће је рационално 

користити факторе развоја. Постојеће факторе треба посматрати на више начина како би 

се нашли нови и ефикаснији путеви у њиховом коришћењу и тако реализовали циљеви 

привредног развоја. 
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2.1.Природни услови као фактор привредног развоја Србије 

 

Природни услови у великој мери доприносе развоју привреде. У најширем смислу 

они обухватају: географски положај, климу, земљиште, шумско богатство, рудно 

богатство, , енергетски потенцијал итд. Представљају значајан фактор економског развоја, 

јер у зависности од присуства (или одсуства) ових добара у некој земљи може зависити и 

развој привреде, али има изузетака. Постоји низ земаља (попут Јапана, Сингапура, 

Белгије) које не поседују велика природна богатства, а имају веома развијену привреду. С 

друге стране, постоји велики број земаља (нарочито у Африци) које поседују огромна 

природна богатства, а спадају у најнеразвијеније земље на свету. Фактори који имају 

највећи утицај на привредни развој Србије су: 

 географски положај, 

 минерални потенцијали, 

 водни и енергетски потенцијали и 

 пољопривредни и шумски потенцијали. 

 

2.1.1. Географски положај 

 

Србија има повољан географски положај јер се на њеној територији укрштају 

значајни међународни копнени, водени и ваздушни путеви који повезују Европу са Азијом 

и Африком. По свом положају Србија је балканска, средњовропска и подунавска земља. 

 Површина Србије износи 88.361 km². Укупна дужина граница износи 2.350,2 km. 

Граничи се са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Македонијом, Албанијом, Црном 

Гором, Босном и Херцеговином и Хрватском. 

Србија се највећим делом налази на Балканском полуострву, око 75% њене 

површине је јужно од Саве и Дунава. Ове две реке чине северну границу полуострва. 

Најистакнутније целине овог простора су Динарски, Родопски, Карпатско-Балкански, 
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Шарски и Проклетијски планински системи. Окосницу Балканског полуострва чини 

моравско-вардарска удолина. Велика Морава, заједно са својим природним наставком 

Јужном Моравом, протиче готово средином Балканског полуострва, па и Србије. 

Моравско-вардарском удолином води најзначајнији паневропски пут, Коридор 10. Он 

повезује Салцбург и Солун преко Љубљане, Загреба, Београда, Ниша, Скопља и Велеса. 

Код Ниша се рачва, један  крак иде долином Нишаве и Марице, спајајући Ниш и 

Истанбул, преко Софије и Пловдива, а други долином Мораве и Вардара до Солуна. 

Србија на тај начин представља природни мост и раскрсницу између западне, средње, 

јужне и источне Европе, југозападне Азије и северне Африке. Значајну улогу има и 

долина Западне Мораве у повезивању источних и западних делова Србије, као и долина 

Ибра којом води Ибарска магистрала, која повезује Краљево са Скопљем. 

Србија је средњоевропска држава јер се 25% њене територије налази северно од 

Саве и Дунава. Тај део представља плодна Војводина, око Саве, Тисе и Дунава, која је 

широко отворена ка северу и западу, и омогућује продор утицаја из Средње и Западне 

Европе. Значајни путеви су Е - 75: Будимпешта – Суботица – Нови Сад – Београд, и Е – 

70: Загреб – Сремска Митровица – Рума – Београд – Вршац – Букурешт. 

Дунав извире у Немачкој, на планини Шварцвалд, протиче кроз десет држава, и 

улива се у Црно море. На Дунаву лежи наш главни град, њим воде важни речни путеви. 

Захваљујући каналу Дунав – Рајна – Мајна, наша земља је пловним путем повезана са 

Северним и Црним морем. Дунав је плован целим својим током кроз Србију, веома је 

значајан за речни саобраћај, туризам, а изградња хидроенергетског система Ђердап I и 

Ђердап II, допринела је већем искоришћавању хидроенергетског потенцијала Дунава. 

 

2.1.2. Минерални потенцијали 

 

Бурна геолошка прошлост на територији Србије, као и вулканска активност, 

условила је стварање разноврсних стена, за које је везана појава бројних руда метала и 

неметала.  
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Ова рудна лежишта представљају природну основу за развој индустрије. Значајне су 

појаве бакра, олова, цинка, гвожђа, мангана, антимона и никла. Најзначајнија су лежишта 

бакра. Резеврве бакра процењују се на око 2,8 милијарди тона, највећа лежишта су у 

Источној Србији, око Бора и Мајданпека, а рудници су Бор, Мајданпек, Церово и Кривељ. 

Највећа лежишта олова и цинка су у Копаоничкој зони, Грачаничко – новобрдској зони, и 

у западном делу Србије, резерве ових метала износе око 65,8 милиона тона. Србија је 

једна од ретких земаља која располаже рудом антимона, јер је он спада у групу ретких 

метала. Експлоатише се у Подрињу, где су рудници Крупањ, Зајача и Костајник, а мање и 

на Копаонику. Његове резерве су процењене на око 9 милиона тона. Најзначајнији 

оплемењивач челика је никл, највише га има на Косову и Метохији, на планини Голеш. И 

неметали, поред метала, имају велики значај за развој индустрије, са применом у 

индустрији стакла, грађевинског материјала, пољопривреди, хемијској индустрији итд. 

Откривено је око тридесетак неметаличних минералних сировина на територији Србије. 

Издвајамо неколико експлоатационих зона са концентрацијом разноврсних лежишта: 

Шумадијска зона (ватростална и керамичка глина, магнезит, украсни камен, кварцни 

песак), Златиборска зона (магнезит), Ибарска зона (азбест, магнезит, бор) и Фрушкогорска 

(цементни лапорац, бентонит).  

 

2.1.3. Водни и енергетски потенцијални 

 

Најзначајнији обновљиви ресурс енергије у Србији је велики хидропотенцијал. 

Водне снаге су сконцентрисане у два региона: слив Дрине и Дунав код Ђердапа. Дрина је 

брза планинска река са падовима, због тога је она наш највећи хидроенергетски 

потенцијал. У њеном сливу су подигнуте хидроелектране: „Зворник“, „Бајина Башта“, 

„Вишеград“, затим „Пива“ на Пиви, „Потпећ“ на Лиму, и „Бистрица“, „Кокин Брод“ и 

„Увац“ на Увцу. Искоришћено је само 18,7% водних снага у сливу Дрине. Хидроелектране 

на Дунаву су „Ђердап I“ и „Ђердап II“, оне располажу са 11,02 милијарди kWh техничког 

хидропотенцијала, али је искористиво свега 6,65 милијарди kWh. Друге значајне 

хидроелектране су „Газиводе“ на Ибру, хидроенергетски систем „Врла I-IV“ на Власини, 
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„Међувршје“ и „Овчар бања“ на Западној Морави и „Пирот“ на Височици. Утврђено је 

око 900 локација на којима постоји велики потенцијал за изградњу малих хидроелектрана. 

Али потенцијал је у највећој мери неискоришћен. 

 Највећи део билансних резерви примарне енергије у Србији чини угаљ (99%). 

Међутим, неповољност представља то што у структури доминира лигнит са 94,1%, који је 

калорично најслабији, затим мрки угаљ са 3,53% и камени угаљ са свега 1,54%. Највећи 

део резерви лигнита налази се у три басена: Косовском, Колубарском и Костолачком. У 

Колубарском басену је највећа производња угља, где се произведе око 2/3 укупне 

производње, односно 26-28 милиона тона годишње. Највећи део произведеног угља 

сагорева се у ТЕ „Никола Тесла“ у Обреновцу, и ТЕ „Колубара“ у Великим Црљенима. 

Косовски басен је један од највећих европских басена лигнита. Мрки угаљ је утврђен у 

следећим лежиштима: Сењско – ресавски, Звишки, Крепољински, Јелашнички, Ћићевац, 

Боговински, Алексиначки и др. Каменог угља у Србији има у два басена, Тимочком и 

Ибарском басену. Рудници каменог угља у Тимочком басену су Добра Срећа, Вршка Чука, 

Подвис, Тресибаба, Српски Балкан, а у Ибарском басену Ушће и Јарандо. Резерве нафте и 

гаса су мале и експлоатишу се у северном Банату, а у новије време и у северној Бачкој. 

Уљаних шкриљаца има у околини Алексинца, Бабушнице и Врања. Од обновљивих 

извора енергије истиче се геотермални потенцијал, због великог броја термалних извора, 

али тај потенцијал је неискоришћен. 

 

2.1.4. Пољопривредни и шумски потенцијали 

 

Утицај различитих природних и друштвених фактора у Србији довео је до тога да 

се развије разноврсна ратарска и сточарска производња. Посебно се истиче велики удео 

плодног равничарског земљишта. Око 70% укупне површине територије Србије чини 

пољопривредно земљиште, док је 30% под шумама. У укупној пољопривредној површини 

оранице и баште учествују са 65,2%, пашњаци са 16,5%, ливаде са 12,4%, воћњаци са 4,8% 

и виногради са 1,1%. Оранице и баште су најзаступљеније у Војводини, погодне су за 

узгајање сунцокрета, житарица и шећерне репе.  
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Ливада и пашњака највише има у централној Србији, и на Косову и Метохији. Од воћа 

највише се гаје шљиве, јабуке, крушке, брескве и кајсије. У централној Србији 75% 

земљишта погодно је за производњу здраве хране. Због традиционалне пољопривредне 

производње и недовољне индустријализованости, можемо се појавити на тржишту са 

мање загађеним пољопривредним производима. 

Годишњи прираст дрвне масе у Србији је недовољан због нерационалног газдовања 

шумама и нерационалности у индустрији прераде дрвета. У државном сектору је 

приближно 47% укупног земљишта под шумом, док се преосталих 53% површина под 

шумом у приватном сектору.  Површине под шумом чине 32%, од чега 91,27% чине 

лишћарске шуме, мешовите 5,12%, а четинарске 3,61%.  Општ е стање шума је 

незадовољавајуће, због тога је потребно предузети мере како би се повећале површине под 

шумама. 

 

2.2. Капитал као фактор привредног развоја Србије 

 

Капитал је вредност која доноси принос. Јавља се у више различитих облика од 

којих је најчешћи новац. Ипак, количина новца која се налази у улози капитала није 

пресудна. Битно је да поред власника новца постоје и други приватни власници осталих 

елемената капитала као што су људски ресурси, сировине, средства за рад и др. с једне 

стране, и мотив да се ти елементи споје у неком производном или прометном процесу, с 

друге стране. Оваквим спајањем формирају се привредна добра која се могу продати на 

тржишту. Самим тим, једна иста ствар може, а и не мора, да буде капитал.   

 Најликвиднија форма капитала јесте новчани облик, и у тржишној привреди 

капитал може да се увек преобрази у њега.  

Докле год је капитал у чистом новчаном облику он не доноси принос, па тако он сам по 

себи не може дуго да постоји. Зато он увек тежи да се претвори у своја два основна 

појавна облика: 
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 - реални и 

 - појавни капитал.  

 Реални облик капитала представљају средства за производњу – машине, опрема, 

постројења, зграде и други објекти, репродукциони материјал, залихе готове а непродате 

робе. Често се назива и реалном имовином. 

 У финансијском облику капитал постоји као различити финансијски инструменти 

који доносе приход свом власнику. Они могу да буду кредити, штедни улози, обвезнице, 

акције, комерцијални записи и слично. 

  

2.2.1. Међународно кретање капитала 

 

 Под међународним кретањем капитала подразумевамо трансфер реалних и 

финансијских средстава из једне земље у другу, без контра трансфера или без контра 

трансфера за одређено време, а у циљу остваривања економских и политичких интереса 

учесника у том трансферу.
1
 Што више једна привреда увози и троши страни капитал, то ће 

у будућности морати више да извози, а мање да троши, пошто се мора отплатити главница 

и зарада на страни капитал. Међународно кретање капитала мора бити укључено и у 

коришћењу и у пласирању капитала да би привредна активност једне земље могла  

нормално да се одвија. 

 Либерализација међународног кретања капитала повећава светску производњу, 

ефикасност и конкурентност, и обесхрабрује шпекуланте, који штете светској привреди. 

Земље из којих се масовно сели капитал морају да траже контролне и регулационе 

механизме за смањење одлазних токова капитала. 

 Страни капитал, ако се правилно инвестира, позитивно утиче на основне економске 

показатеље: привредни раст, запосленост, инфлацију и платни биланс.  

                                                           
1
Унковић М., Кордић Н., Међународна економија, Универзитет Сингидунум, Београд, 2014., стр.112 
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Уколико се капитал не инвестира адекватно, представља само ставку потрошње која ће се 

касније отплаћивати из домаће производње, што је посебно проблем код земаља чија 

валута није конвертибилна. Србија спада у негативне примере коришћења страног 

капитала, поготво после 2000. године.  

 Главни инвеститори међународног капитала су мултинационалне компаније, 

комерцијалне банке, државе, берзе и инвестициони фондови. Према даваоцу средстава, 

капитал се дели на приватни и јавни. Приватни капитал пласирају мултинационалне 

компаније, банке и фондови, а јавни државе, државни фондови и међународне 

финансијске институције. Капитал се, између земаља, креће у три основна облика: 

  1. стране директне инвестиције, 

  2. стране портфолио инвестиције, 

  3. зајмови и кредити.
2
 

 

2.2.2. Стране директне инвестиције 

 

 Стране директне инвестиције подразумевају отварање или повећање броја филијала 

у другој земљи, где улагач контролише улог, ужива добит и сноси ризик. Полази се од 

претпоставке да ће уложена средства донети добит, ако се поштује теорија локације и 

теорија интернационализације.  

 Основни облици страних директних инвестиција мултинационалних компанија у 

иностранству су: 

 потпуно власништво странца које настаје или потпуно новим инвестирањем на 

ледини или откупом постојећих компанија у иностранству, 

 заједничко улагање са домаћим фирмама у земљи пласмана, и 

 улагање капитала у постојећа предузећа која остају власништво земље домаћина.
3
 

                                                           
2
Унковић М., Кордић Н., цит. дело, стр. 114 
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  У стране директне инвестиције спадају и послови временског коришћења објеката, 

када на пример странац инвестира у изградњу хотела, пословних и стамбених објеката, да 

би исте или чешће њихов део бесплатно користио одређени број година (најчешће 10-80 

година), а онда их вратио власнику на даљу употребу, када наплати реалну вредност свог 

улога. 

 У облик сарадње путем страног инвестирања спада и монтажна производња. 

Монтажа се врши преко домаћег, страног или заједничког предузећа. Мотиви за ове 

послове су нижи трошкови транспорта и инфраструктуре, ниже наднице у иностранству и 

висок степен заштите на страном тржишту  која се на овај начин избегава. 

 Стране директне инвестиције су најповољнији облик међународног кретања 

капитала и са становишта улагача, јер дају: 

 - значајне могућности за остваривање профита у страним земљама, 

 - омогућују контролу над сопственим пословањем у земљи пласмана капитала, 

 - шансе да се искористе повољни локални услови у погледу царина, пореских стопа, 

инфраструктуре, радне снаге, сировина, растућег тржишта и друге повољности. 

 

Табела 1. Стране директне инвестиције, нето приливи (база биланса плаћања, BoP, US$) у 

Србији у периоду од 2000. до 2016. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://databank.worldbank.org (прилагођено) 

                                                                                                                                                                                           
3
Унковић М., Кордић Н., цит. дело, стр. 114 

Година Износ инвестиција 

2000 51.780.910.263 

2001 177.440.917.755 

2002 490.635.734.789 

2003 1.467 милијарде 

2004 958.469.762.158 

2005 1.577 милијарде 

2006 4.256  милијарде 

2007 4.424  милијарде 

2008 4.056  милијарде 

2009 2.929  милијарде 

2010 1.693  милијарде 

2011 4.93  милијарде 

2012 1.276  милијарде 

2013 2.06  милијарде 

2014 2 милијарде 

2015 2.345  милијарде 

2016 2.3  милијарде 
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Слика 2. Графички приказ страних директних инвестиција, нето приливи (база биланса 

плаћања, BoP, US$) у периоду од 2000. до 2016. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://databank.worldbank.org (прилагођено – по Табели 1.) 

 

 

 На основу табеле и графика који је урађен по подацима из горе поменуте табеле 

може се закључити да инвестиције страних инвеститора у периоду од 2000. до 2016. 

године бележе сталне промене. Највећу вредност стране инвестиције забележиле су 2011. 

године (4.93 милијарди US$). Најмању вредност бележе у првој години посматраног 

периода, 2000. године, а од тада су у скоро сталном порасту до 2007. године. Последњих 

године се бележи стални пораст страних инвестиција у Србији (од 2012. до 2016. године). 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

 

У земљама Европске Уније, као и у већини европских земаља, успостављени су 

нови трендови регионализације, који подразумевају формирање унутар националних и 

међунационалних регионалних мрежа са различитим моделима расподеле управљачких 

функција. Као и многе друге земље, Србија овај метод треба да користи за решавање 

конфликтних међурегионалних односа. 

Међутим, да би се правилно извршила регионализација, потребно је узети у обзир 

већи број принципа који ће стално бити присутни:  

 Као и друге друштвене категорије и економски феномени, регионализација је 

динамична категорија, подложна променама под дејством већег броја фактора, 

 На самом старту потребно је имати у виду да трајна улога државе у вођењу 

регионалне политике, деловање економских законитости не само да није довољно 

за спречавање и ширење регионалних разлика, већ су у неким моментима оне и 

узрок регионалних деформација,  

 Треба нагласити да регионализација и децентрализација нису исто, 

регионализацијом се уређује територија или део територије једне или више држава, 

а децентрализација се више односи на функционално уређење државе,  

 Један од основних принципа који мора да се испоштује, је да се регионализацијом 

не сме нарушити територијални и сваки други интегритет државе,  

 Свака регионализација мора да обезбеди делове за добру повезаност и сарадњу 

региона, а посебно за обезбеђење међусобне солидарности, и 

 Регионализацијом се не смеју нарушити национална, верска или друга права 

грађана, нити се сме довести у сумњу настојање државе да се у регионализацији не 

крије потенцијална опасност такве врсте.
4
 

 

                                                           
4
 Росић Б.,Регионални аспект привредног развоја Србије – искуства и перспективе, Крагујевац: Економски 

факултет, 2014. 
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Регионализација би требала да буде веома ефикасан и врло значајан инструмент 

управљања државом, јак контролни инструмент успостављања равнотеже регионалних 

развојних диспаритета, као и метод бржег развоја региона. У ширем смислу, 

регионализација представља инструмент управљања државним ресурсима (природни, 

економски, културни и демографски), а затим инструмент за интеррегионалну алокацију 

ресурса. 

 Процес регионализације Србија је започела доношењем и усвајањем Стратегије о 

регионалном развоју 2007. године и Закона о регионалном развоју 2009. године. 

Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године, 

коју је јануара 2007. године усвојила Влада Републике Србије, започет је процес 

регулисања регионалног развоја. Дефинисана је, пре свега, нова регионална политика 

заснована на савременим концепцијама институционалног уређења и управљања 

регионалним развојем. 

Законом о регионалном развоју, усвојеним 2009. године, одређени су називи 

региона и уређен је начин одређивања области које чине регион. Наиме, у члану 4. 

поменутог закона наводи се да је регион „...статистичка функционална територијална 

целина, која се састоји од једне или више области, успостављена за потребе планирања и 

спровођења политике регионалног развоја, у складу са номенклатуром статистичких 

територијалних јединица на нивоу 2, није административна територијална јединица и нема 

правни субјективитет“. Поред тога, Законом је регулисан и начин одређивања јединица 

локалне самоуправе које чине област, а затим и показатељи степена развијености региона 

и јединица локалне самоуправе, разврставање региона и јединица локалних самоуправа 

према степену развијености, развојни документи, субјекти регионалног развоја, мере и 

подстицаји и извори финансирања за спровођење мера регионалног развоја.  

У складу са овим Законом, Србија је била административно подељена на седам 

статистичких региона и то: Војводина, Београд, Западни регион, Источни регион, 

Централни регион, Јужни регион и регион Косова и Метохије. Уколико наведене регионе 

посматрамо као NUTS 2* регионе, можемо рећи да их је одликовало актуелно 

становништво процењено за 2007. годину у интервалу од око 763.000 за Источну Србију, 
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па до 1.991.507 лица у Војводини. При томе, нису наведени подаци о броју становника за 

Косово и Метохију. 

 Закон је, исто тако, утврдио и критеријуме на основу којих ће се одређивати који 

региони спадају у развијене, а који у неразвијене регионе. Према развијености, региони се 

разврставају на оне изнад 75% републичког просека БДП-а по становнику и оне испод тог 

процента, а јединице локалне самоуправе разврставају се у четири групе.  

Разлози који се наводе за увођење регионализације у Србији, огледају се у 

захтевима који јој се постављају као чланици Савета Европе, као и намери да приступи и 

другим, много захтевнијим процесима европских интеграција. 21 Уредбом о 

номенклатури статистичких територијалних јединица (НСТЈ) дефинисано је 5 региона 

НСТЈ-2 нивоа, као и 29 НСТЈ-3 ниво округа. Међутим, с обзиром на нова решења Закона о 

регионалном развоју, степен развијености региона се посматра за: Регион Војводине, 

Београдски регион, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије и 

Регион Косова и Метохије. Успостављање региона, свакако, требало би да значи да је 

Србија прихватила и да спроводи стандарде које је установила Европска унија и развијене 

земље. То је, исто тако, требало да омогући да наша земља добије ефикаснију државну 

управу и организацију, равноправни третман свих грађана, оптимално искоришћење 

ресурса, затим изградњу капацитета у будућности за прекограничну сарадњу и 

искоришћавање фондова Европске уније, као и могућност да се Србија представи на 

међународном плану на најбољи могући начин. То значи да је Србији, свакако, била 

неопходна подела земље на статистичке регионе, што је и један од услова коришћења 

средстава из европских фондова, као иинструмент за уједначавање насталих регионалних 

разлика и ефикаснију регионалну сарадњу. И овај процес се назива регионализацијом, али 

није реч о регионализацији у политичком смислу, то јест о стварању јединица са својом 

аутономијом и влашћу, већ о територијама које ће служити у статистичке сврхе. 

Најзначајније јединице у овом случају су NUTS 2 и NUTS 3 јединице. 

Статистичка регионализација Србије извршена Законом о регионалном развоју из 

2009. године измењена је већ 2010. године. Наиме, предлог Министарства економије и 

регионалног развоја о подели Србије на пет статистичких региона усвојен је у Народној 

Скупштини Републике Србије 5. маја 2010. године.  
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Као статистички региони одређени су следећи и то: регион Војводине, Београдски регион, 

регион Шумадије и Западне Србије, регион Јужне и Источне Србије, регион Косово и 

Метохија. Дакле, поред града Београда, Војводине и Косова и Метохије, Србија има још 

два региона и то: Југоисточни регион са седиштем у Нишу и Централни регион са 

седиштем у Крагујевцу.  

Регион Београда чини само град Београд, пошто је то једна статистички заокружена 

целина, институционално повезана. Град Београд је, истовремено, и субрегион, а на нивоу 

класификације NUTS 4 је подељен на приградске и градске општине (Обреновац, 

Младеновац, Лазаревац, Барајево, Гроцка, Сопот, Сурчин).  

Регион Војводина има три субрегиона: Банат, Бачку и Срем, а Космет чине два 

субрегиона: Косово и Метохија.  

Југоисточни регион обухвата следеће округе и то: Борски, Тимочки, Пиротски, 

Нишавски, Јабланички, Пчињски и Топлички округ односно Југоисточни регион обухвата 

три субрегиона и то: Тимочко-борски, Јабланичко-пчињски и Нишки (Нишавски, 

Пиротски и Топлички округ).  

Централни регион обухвата остале округе, без Београда и аутономних покрајина. 

Смедервски округ припојен је региону Западна Србија који је назван Централни регион. 

Осим тога, Браничевски округ (са центром у Пожаревцу), такође, је у Централном региону 

због значајних привредних и саобраћајних токова између Пожаревца и Смедерева, као и 

Крагујевца. Расински округ је, због веће упућености на север него на југ, као и због веће 

територијалне компактности регионалних целина, такође, у Централном региону. 

Централни регион је састављен од четири субрегиона и то: Подунавља (Браничевски и 

Подунавски округ), Шумадијско-поморавског субрегиона, Ваљевско-мачванског и 

Југозападног субрегиона (Рашки, Златиборски и Моравички округ). Према нивоу 

развијености, статистичке регионе наше земље можемо поделити у три категорије и то: 

развијени региони - Београд и Војводина, средње развијени региони - Централни и 

Југоисточни регион, и неразвијени регион - Косово и Метохија. 
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3.1. Узроци регионалних неравномерности у Србији 

 

Проблеми регионалног развоја Републике Србије огледају се у регионалним 

диспропорцијама нивоа развијености појединих подручја, неразвијености великог броја 

општина, структурним неусклађеностима, институционалним проблемима, неповољним 

демографским кретањима и материјалним ограничењима. Наиме, регионалне 

диспропорције у степену развијености у Републици Србији су највише у Европи, и из 

године у годину се повећавају (однос најразвијеније и најнеразвијеније општине се увећао, 

Регионални аспект привредног развоја Србије са 1:19 у 2000. години на 1:26 у 2004. 

години).
5
 

И поред економског раста у периоду 2000–2005. године, сваки десети становник 

Републике Србије је сиромашан, што се може објаснити ефектом транзиционих промена у 

функционисању економског система, али се узрок делом може наћи и у недостатку 

оперативних знања која су требала превести постављене циљеве програмских докумената 

у конкретне мере и активности. Генерално, може се рећи да је незапосленост основни 

генератор сиромаштва. У периоду привредног развоја Републике Србије после 1991. 

године, можемо рећи да један од основних узрока неповољног регионалног развоја 

налазимо у малом обиму и неповољној структури инвестиција како у подручју Централне 

Србије, тако и у Војводини и Косову и Метохији.
6
 

 У протекле три деценије Република Србија је примењивала теоријску концепцију 

регионалног развоја карактеристичну за све социјалистичке земље. Наиме, регионални 

развој је подељен на економски раст, који се концепцијски заснивао на размештају 

производних снага, и на социјални развој, који обухвата алокцију социјалних служби и 

других непривредних активности. Између ова два аспекта регионалног развоја није 

постојала дубља међусобна функционална повезаност.  

                                                           
5
Влада Републике Србије, Министарство финансија, (2006) Национална стратегија привредног развоја 

Републике Србије од 2006. до 2012. године, Београд, стр. 178 

6
 Росић,И.,Веселиновић,П.,Национална економија, Економски факултет, Крагујевац,2006.,  стр. 399. 
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Показало се да традиционални концепт размештаја производних снага не може послужити 

као довољно развијена и поуздана основа за координацију између сектора и региона.  

Степен нараслих регионалних „асиметричности“ између развијенијег севера и 

неразвијеног југа Србије, најбоље илуструју следеће актуeлне перформансе подручја 

(општина):  

 Град Београд, са 21% укупног становништва (4% простора Републике Србије), 

запошљава 29,6% становништва, у стварању националног дохотка прерађивачке 

индустрије учествује са 25,6%, и у коме ради више од половине високо стручног 

кадра Републике Србије,  

 Најнеразвијеније подручје Републике Србије обухвата општине на подручју 

Топличког, Јабланичког и Пчињског округа, као и општине Старог Раса, што 

чини укупно 23 општине, односно 11% укупне територије Републике Србије, на 

којем живи 10,8% становништва, у стварању националног дохотка прерађивачке 

индустрије учествује свега 5,2% и запошљава 7,9% укупно запослених у 

Републици Србији (2004. година).  

Генерално, идентификовани проблеми недовољно развијених подручја Србије 

леже, пре свега, у недостатку квалификоване радне снаге, у неразвијеним 

инфраструктурним капацитетима, у натпросечном недостатку предузетничке иницијативе 

и специфичног знања. Може се закључити и да Републику Србију данас карактерише 

биполарна привредна структура региона, тј.,урбаноиндустријски тип и аграрнорурални 

тип региона.  

Постоје два основна узрока великих регионалних разлика у нивоу развијености у 

Републици Србији. С једне стране, реч је о последицама убрзаног процеса социјалистичке 

индустријализације и урбанизације у претходним деценијама, који је имао обележја 

екстензивног и спонтаног развоја са снажним аутархичним одликама, не само на нивоу 

великих регионалних целина, већ и у оквиру локалних заједница. Овај процес често је био 

праћен нерационалним просторним размештањем економских активности што је било 

последица нетржишне алокације фактора производње и давања већег значаја секторским у 

односу на структурне и просторне критеријуме.  
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С друге стране, велике разлике у развијености појединих делова Републике Србије 

последица су непостојања неопходног институционалног оквира за равномернији 

регионални развој. Република Србија још увек нема закон, стратегију и политику 

регионалног развоја, а такође, није изграђена ни институционална мрежа (регионалне 

развојне агенције, регионалне финансијске институције и сл), која би представљала 

кадровску, организациону и програмску подршку неразвијеним подручјима. Због оваквог 

институционалног вакуума, држава није у стању да плански и на целовит начин понуди 

дугорочна решења за све тежи положај појединих општина, па и читавих региона 

(области) као што су Југ Србије,3 Борски басен (Источна Србија), Стари Рас и некадашњи 

индустријски центри са растућим економским, социјалним и политичким тензијама.  



28 
 

4. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У СРБИЈИ 

 

При разматрању карактеристика развоја туризма у Србији полази се од 

квантитативних и квалитативних развојних карактеристика. Да би се квантитавивне 

карактеристике туристичког развоја боље анализирале, у раду ће се оне обрадити кроз 

промене ових показатеља кроз читав период развоја туризма у Србији. Код квалитативних 

карактеристика указаће се на недостатке који су пратили развој туризма до сада у нашој 

земљи, на компаративне предности које Србија поседује за развој туризма, као и на 

одређене мере које би требало предузети у циљу оптималнијег туристичког развоја него 

што је то до сада био случај. 

 

4.1. Квантитавни показатељи туристичког развоја 

 

Анализа квантитавних карактеристика туристичког промета Србије показује да 

његов значајнији пораст започиње крајем шездесетих година 20. века и такав позитиван 

тренд развоја, мерен бројем туриста и њихових ноћења траје до краја осамдесетих година.
7
 

Од почетка развоја туризма у Србији она је била земља домаћег туризма. На то указује 

пораст броја ноћења домаћих туриста у периоду од 1969. до 1987. од 1,9 пута, док је број 

иностраних туриста за исти посматрани период порастао за само 1,2 пута. Самим тим, она 

је заостајала за осталим чланицама бивше СФРЈ у којој је број иностраних ноћења повећан 

за 2,3 пута. Распадом СФРЈ почетком деведесетих година и грађанским ратом на простору 

бивше државе, долази до значајних промена у развоју туризма у Србији. Негативна 

дешавања на друштвено-економском, политичком и безбедносном плану имала су 

изразито негативан утицај на развој туризма. Туристичка понуда је значајно осиромашена, 

што је имало погубан утицај на инострано тржиште које се сасвим распало, док се домаће 

битно пореметило. 1995. године је започет опоравак туристичког тржишта, али је НАТО 

бомбардовање 1999. године задало нови ударац развоју туризма. 

                                                           
7
  Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009., стр. 107. 
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Максимум туристичког промета када је у питању број ноћења остварен је 1986. 

године и износио је 14 147 000 ноћења, док је максимум када је у питању број иностраних 

ноћења достигнут 1989. и износио је 1 516 000 ноћења. 

Негативан тренд пада броја туриста и броја ноћења настављен је и након 2000. 

године, без обзира на стабилизацију економских прилика и побољшање услова за 

туристичко привређивање. Значајан удео у томе је сигурно имала и негативна слика коју је 

наша земља добила за време бурних дешавања током последње деценије 20. века. Та 

негативна перцепција о нашој земљи, пре свега на Западу, тек последњих година почиње 

да се мења, уз напомену да би држава требало да учини веће напоре у циљу убрзања овог 

процеса. Сигурно да би поправљање имиџа наше земље допринело бољим резултатима 

туризма на иностраном тржишту. 

Први показатељ који ћемо анализирати биће обим туристичког промета у Србији у 

периоду 1990.-2015. година, као и његову структуру према типовима туристичких места 

која прати званична статистика. 

 

Табела 2. Обим и структура туристичког промета у Србији, према броју ноћења и врстама 

туристичких места у периоду од 1990.- 2015. године 

Година Укупно 

Главни 

административни 

центри 

Бање 
Планинска 

места 

Остала 

 туристичка 

места 

Остала 

места 

1990. 11.647.000 2.291.600 3.492.200 2.728.300 2.455.700 677.700 

1995. 8.124.460 1.582.722 2.398.604 2.128.991 1.688.156 325.987 

2000. 7.689.187 1.393.521 2.509.702 2.024.261 1.520.177 240.526 

2005. 6.499.352 1.309.767 2.012.318 1.765.962 1.243.853 167.452 

2010. 6.413.515 1.298.184 2.210.710 1.466.907 1.230.151 207.563 

2015. 6.651.852 1.783.584 1.854.582 1.661.487 1.130.209 221.990 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци 
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Из табеле се види да је највећи број ноћења остварен 1990. годинe. To је била и 

последња година стабилног туристичког развоја пре негативних дешавања која су 

уследила у следећој деценији. НАТО бомбардовањe је изазвало пад туристичког промета 

који није заустављен до данас. У овом периоду, у односу на 1990. годину која је била 

најуспешнија за све типове туристичких места, процентуално најмањи пад забележила су 

планинска туристичка места. На основу тога можемо закључити да су и у генерално 

изузетно неповољним условима за развој туризма, планинска туристичка места у Србији 

због својих рекреативно-еколошких вредности тржишно атрактивнија од других. Када је 

реч о учешћу различитих типова туристичких места у укупном туристичком промету, 

приметно је да су главни административни центри, бањска места и остала туристичка 

места задржала готово непромењен удео у овом периоду. Пораст учешћа су забележила 

планинска места за 3,8 %, и то углавном на рачун осталих места чији се удео смањио за 

3,2 %. Доминантно учешће имају бањска места са 31 % у 2005. години, што је и 

разумљиво ако се има у виду да су од почетка шездесетих бање доминирале у 

туристичком промету Србије услед њиховог статуса лечилишта. Међутим, ако узмемо у 

обзир да главне административне центре (Београд и Нови Сад), остала туристичка места 

(Ниш, Суботица, Крагујевац, Чачак...) и остала места (углавном градска насеља) можемо 

заједнички подвести под категоријом градови, можемо рећи да је градски туризам 

доминантан мотивски облик туристичких кретања. По овом критеријуму градски туризам 

би имао учешће од 41,8 % у укупном туристичком промету. Доминација је посебно 

изражена ако се има у виду да се 90% иностраних ноћења остварује у градовима. Од 2015. 

године се бележи пораст туристичког промета, пре свега у градским центрима и 

планинским местима.  

 Следећи показатељ који ће се анализирати је број иностраних ноћења и њихово 

учешће у укупном туристичком промету. Овај показатељ је веома важан за економске 

резултате који се остварују у туризму, јер је познато да инострани туристи имају знатно 

већу просечну потрошњу од домаћих. 
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Табела 3. Број иностраних ноћења и њихово учешће у укупном броју ноћења на 

територији Републике Србије у периоду од 1990. до 2012. године 

Година 1990. 1995. 2000. 2005. 2010. 2012. 2015. 

Број 

иностраних 

ноћења 

1 467 522 251 858 430 594 1 104 890 1 452 156 1 796 217 2409680 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци 

 

Из табеле се види да је максималан број ноћења када су питању инострани туристи 

забележен 2015. године са 2 409 680 ноћења. Као и код других показатеља, и овде су на 

број иностраних ноћења утицала негативна дешавања током деведесетих година. 

Приметно је да је велики број ноћења иностраних туриста остварен још 1990. и да је он 

приближно достигнут тек 2010. године. Осим економских и безбедносних проблема који 

имају погубан утицај на инострани туристички промет, овде се јавља и проблем 

негативног имиџа који је наша земља добила, а који такође одвраћа стране туристе. 

Апсолутни минимум иностраних ноћења забелен је 1995. када их је било само 251 858, а 

исте године је са само 3,1 % забележено и најмање учешће иностраног туристичког 

промета. Опоравак започиње 2000. године након демократских промена, па је тако учешће 

иностраних ноћења у укупном туристичком промету 2005. достигло 17 %, а 2012. чак 27,7 

%. Ово се може објаснити побољшањем укупних услова за развој туризма у окружењу, и 

укључивањем Србије у токове међународне привредне и социјалне сарадње након дугог 

периода изолације и санкција.  
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Слика 3. Графички приказ ноћења туриста у Републици Србији у периоду од 

јануара 2016. до јануара 2017. године 

 

 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци 

 

У вези са овим показатељом анализираћемо и структуру иностраног туристичког 

промета. Ова структура ја на простору Републике Србије била знатно хетерогенија у 

односу на структуру иностраних туриста у бившој СФРЈ, где су изразито доминирали 

туристи из Немачке и Аустрије. Оваква структура је повољнија јер је мање осетљива на 

поремећаје у међународној политици и привреди, али изискује и озбиљнији и комлекснији 

посао у погледу истраживања тржишта, како би се добро изучиле специфичности 

хетерогене тражње и припремио адекватан промотивни наступ у анимирању циљних 

сегмената туристичке клијентеле.
8
 Највећи број туриста у Србију долази из 

западноевропских земаља, око 39 %. Међу њима доминирају Немци, Британци, Италијани 

и Аустријанци. Након њих следе туристи из земаља бивше СФРЈ са 36 % учешћа. Значајан 

број туриста у Србију долази и из бивших социјалистичких земаља Централне и Источне 

Европе (Русија, Бугарска, Румунија, Мађарска). Туристи из ових земаља учествују са 16 % 

у укупном туристичком промету Србије.  

Када је реч о просечном боравку туриста као показатељу развоја туризма, можемо 

рећи да туризам Србије карактеришу релативно кратки боравци. Просечан боравак 

домаћих туриста износи 3,6 дана, док је просечан боравак иностраних туриста дуг 2,1 дан. 

                                                           
8
Јовичић Д., цитирано дело, стр. 108 
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Знатно краћи боравак страних туриста у односу на домаће може се објаснити чињеницом 

да инострани туристички промет у нашој земљи има доминантно транзитно-пословно и 

транзитно-културно обележје.
9
 Као што је познато, једно од главних обележја транзитног 

туризма су кратки боравци. У циљу остваривања бољих економских резултата наша земља 

би требала да предузме мере које би продужиле просечне туристичке боравке.  

Последњи показатељ који ће се анализирати биће сезонска концентрација 

туристичког промета, при чему ће се користити подаци о туристичком промету по 

месецима за период од 2015. до 2017. године. Туристички промет у Србији нема изражену 

сезонску концентрацију, што се може објаснити чињеницом да Србија нема излаз на море, 

па самим тим нема ни доминацију купалишно-рекреативног туризма у летњим месецима. 

 

Табела 4. Дистрибуција туристичког промета изражена бројем долазака и ноћења у 

Србији по месецима у периоду од 2015. до 2017. године 

 Доласци Ноћења 

 2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 

Јануар 137.734 150.481 158.606 458.571 475.398 490.886 

Фебруар 131.323 166.706 164.656 391.237 545.875 515.130 

Март 155.575 178.651 202.282 422.340 512.897 553.100 

Април 202.441 222.912 264.883 497.248 555.441 642.037 

Мај 267.557 292.422 325.922 636.201 708.469 797.484 

Јун 226.986 252.748 294.432 632.923 691.802 809.815 

Јул 255.061 287.475 331.580 774.678 865.733 988.084 

Август 299.577 323.567 366.824 903.772 972.981 1.081.734 

Септембар 218.965 253.876 282.625 593.118 678.059 735.875 

Октобар 219.553 245.039 281.610 541.913 599.939 689.844 

Новембар 145.471 177.474 190.953 367.201 445.474 482.567 

Децембар 176.922 202.240 - 432.650 481.671 - 

Извор: Републички завод за статистику,Статистика угоститељства и туризма,Туристички промет 

                                                           
9
Јовичић Д., цитирано дело, стр. 108 



34 
 

На основу табеле може се закључити да се у току летњег периода (јун - јул – 

август) јавља тенденција повећања туристичког промета. Ово се објашњава чињеницом да 

инострана кретања углавном имају транзитни карактер, а транзитна кретања су 

најизраженија у периоду јун - септембар. Насупрот иностраним кретањима, домаћа 

кретања се углавном реализују крајем пролећа и почетком јесени јер су углавном 

сконцентрисана на бањска места. Уједначена сезонска концентрација туристичког 

промета позитивно утиче на пословање субјеката туристичке привреде јер им омогућава 

равномерну попуњеност капацитета. Туристички промет је из године у годину у порасту, а 

највећи број долазака забележен је августа 2017. године и износио је 366.824, а тада је 

забележен и највећи број ноћења туриста који је износио 1.081.734 ноћења. Подаци о 

броју долазака и ноћења за децембар 2017. године су још увек у обради. 

 

4.2. Анализа квалитативних показатеља развоја туризма 

 

Након анализе квантитавних показатеља туристичког развоја, размотрићемо и 

његове квалитативне карактеристике. Србија поседује разноврсну структуру мотивског 

потенцијала, како природног, тако и културног. У природне потенцијале за развој туризма 

у Србији спадају: 

• рељеф, 

• клима, 

• хидролошке особине, 

• атрактивне геоморфолошке појаве, 

• биолошка разноврсност, 

• национални паркови и остала заштићена добра. 

Када говоримо о рељефу у Србији говоримо о 2 суштински различита простора, 

Панонском басену и Планинској области.  
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Док Панонски басен није превише туристички атрактиван због својих карактеристика 

рељефа (изузев излетничког значаја Фрушке горе), Планинска област се одликује бројним 

туристички интересантним облицима рељефа. Од посебног значаја за туризам су планине 

које су стекле значајну туристичку репутацију као што су Копаоник, Гоч, Златибор, Тара, 

Златар, Дивчибаре, Шар-планина и Стара планина. Клима је природни фактор географске 

средине и елемент животне средине. Има велики утицај на велики број делатности, у које 

спада и туризам. У Србији су заступљена 3 типа климе: континентална у Панонској 

низији, умерено-континентална у нижим деловима Планинске области и планинска на 

високим планинама. Када говоримо о туристичком потенцијалу климе у Србији можемо 

рећи да она није атрактивна, тј. не привлачи туристе, али с друге стране, није ни 

неповољна, па их самим тим и не одбија. Код хидролошких појава највећи значај за развој 

туризма имају реке, језера и термоминерални извори. Туристички су атрактивне велике 

равничарске реке наше земље као што су Дунав, Сава и Тиса јер омогућавају пловидбу и 

различите облике крстарења, као и развој купалишног туризма на неким својим деловима. 

Још атрактивније су брдско-планинске реке због својих специфичних природних одлика и 

интересантних предела кроз које протичу. У овај тип река спадају Дрина, Ибар, Западна и 

Јужна Морава, Нишава, Увац и Бели Дрим. Србија располаже и већим бројем језера која 

имају туристички значај, како природним, тако и вештачким. Можемо поменути 

Ђердапско, Перућачко, Зворничко, Борско, Палићко, и бројна глацијална језера на Шар-

планини и Проклетијама која се истичу својим естетским и куриозитетним атрибутима. 

Србија је веома богата термоминералним изворима којих је до сада регистровано око 300. 

Због бројности извора, али и због дуге традиције и репутације бања, Србија је добила 

назив „ Република бања“. То говори о значају бањског туризма у нашој земљи, а међу 

најпознатије бање убрајају се Врњачка, Ковиљача, Матарушка, Нишка и Соко бања. 

Геоморфолошке појаве такође могу бити туристички значајне јер привлаче туристе својим 

естетским и куриозитетним атрибутима, а када говоримо о нашој земљи ту пре свега 

мислимо на клисуре, кањоне и пећине. Туристички најзначајнија клисура код нас је 

Ђердапска, која представља и највећу клисуру у Европи. Кањони који привлаче туристе у 

Србији су кањон Дрине и кањон Ибра.  

У Србији је и 9 пећина уређено за туристичку посету и то: Ресавска, Верњикица, 

Лазарева, Рисовача, Церемошња, Рајкова, Потпећка, Петничка и Мермерна пећина. 
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Биолошки диверзитет може бити значајан за туризам ако је довољно богат и адекватно 

заштићен. Када је богатство биодиверзитета у питању наша држава нема проблема јер је 

по том критеријуму једна од најбогатијих у Европи. Посебно битну карактеристику 

биодиоверзитета Србије представља ендемизам. Проблем наше земље представља 

недовољна заштита постојећег биодиверзитета, јер је до сада под заштиту само 570.000 

хектара. Од тога 159.000 хектара, или 30,9 %, отпада на наших 5 националних паркова. 

Свих пет националних паркова у Србији, Фрушка Гора, Ђердап, Копаоник, Тара и Шар-

планина, су отворена за посете туриста. Међу културне потенцијале за развој туризма 

спадају: етносоцијални, уметнички, амбијентални, манифестациони и пејзажни мотиви. 

Наша земља је богата културним наслеђем из прошлости које привлачи туристе. Ту су 

налазишта из праисторије Винча и Лепенски Вир, трагови културе Римљана, 

Виминацијум, Медијана, Феликс Ромулијана и Трајанова табла, као и бројни 

средњовековни градови и утврђења као што су Калемегдан, Петроварадин, Голубац, 

Смедерево и Сремски Карловци. Посебно вредно културно добро представљају сакрални 

споменици, односно манастири и цркве. Посебно место заузимају Студеница, Жича, 

Милешева, Сопоћани, Ђурђеви ступови, Богородица Љевишка, Дечани, Грачаница, 

Раваница Милешева и комплекс Фрушкогорских манастира. Србија располаже и бројним 

музејима, галеријама, етнопарковима као што је на пример Дрвенград, који привлаче 

туристе. Посебан значај имају манифестације као што су ФЕСТ и БИТЕФ у Београду, 

Филмски сусрети у Нишу и Мокрањчеви дани у Неготину. Ту су и наравно две 

најзначајније манифестације, Сабор трубача у Гучи и EXIT фестивал у Новом Саду. На 

основу просторног размештаја поменутих културних мотива издвојено је и 6 културно- 

туристичких зона: 

• Фрушкогорска, 

• Дунавско-ђердапска, 

• Рашка, 

• Овчарско-кабларска, 

• Ресавска, 
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• Ибарска културно-туристичка зона. 

За Србију је значајан и развој транзитног туризма. За овај вид туристичког промета 

су посебно важни главни транзитни правци наше земље, долине Велике и Јужне мораве, 

Нишаве и Ибра, као и ток Дунава. Транзитни туризам се везује за градске центре, 

споменике културе и заштићена природна добра која се налазе дуж ових праваца. 

Последњих година у нашој земљи се постепено развија и сеоски туризам, који може имати 

велики значај за ревитализацију слабије развијених подручја. Сав овај разноврстан 

мотивски потенцијал ипак не прати адекватна туристичка понуда. Овај проблем се јавља 

пре свега јер је понуда за ове мотивске вредности обликована још пре 20 и више година. 

Србија је у поменутом периоду највећим делом одсуствовала са међународног 

туристичког тржишта услед познатих дешавања у последњој деценији 20. века, па је због 

тога понуда остала немодернизована. Самим тим што је понуда застарела она не може 

привући значајну туристичку клијентелу. Осим застареле понуде, проблем Србије је и 

застарела туристичка инфраструктура. Проблем са инфраструктуром се јавља и због тога 

што је изграђена за потребе домаћег туризма, пре свега омладинског, социјалног и дечјег. 

Оваква политика изградње је била у складу са тадашњом политиком развоја туризма 

СФРЈ, која се концетрисала на Јадранско приморје и купалишно-рекреативни туризам. На 

уласку у нову еру развоја туризма, Србија је с једне стране суочена с потребом убрзане 

ревитализације наслеђене инфраструктуре, а с друге стране с рационалним коришћењем 

бројних нетакнутих природно-еколошких и културних атракција. Сасвим је извесно да 

рехабилитација наслеђене структуре има приоритет не само због економски ефикаснијих 

солуција за повратак на међународно тржиште, него, пре свега, због чињенице да је у и 

око наслеђених дестинација могуће на најлакши начин подићи капацитете понуде и ниво 

конкурентности, те тако створити јачу базу за маркетиншке активности. У том контексту, 

најважније је питање како ефикасно активирати наслеђену смештајну понуду Србије. 

Туризам Србије је последњих 20 година обележила стагнација и општи пад, што је довело 

да садашње стање карактеришу бројни недостаци. Ови недостаци су посебно изражени на 

нивоу туристичке понуде. Међу најбитније убрајамо: 

• недефинисани положај Србије као макродестинације и њена непрепознатљивост 

на туристичкој мапи света, 
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• недостатак стратешког позиционирања, 

• незадовољавајућа и застарела структура укупних смештајних капацитета, 

• тржишна неприлагођеност хотелских капацитета захтевима савремене тражње, 

• незавршен процес приватизације који онемогућава да се започне с неопходним 

улагањима у смештајне капацитете, 

• недостатак разноврсне туристичке понуде која би привукла инострану тражњу, 

повећала просечну туристичку потрошњу и продужила туристичку сезону, 

• незадовољавајућа доступност многих туристички атрактивних делова Србије, 

• незадовољавајућа комунална инфраструктура на неким подручјима која не прати 

интензитет туристичке изградње, 

• непланска и претерана изградња смештајних капацитета у неким регијама која 

прети да наруши дугорочни туристички потенцијал ових дестинација, 

• низак квалитет услуга, и неусклађеност цена са квалитетом пружених услуга. 

Један од проблема туризма Србије је и неадекватно праћење од стране званичне 

статистике наше земље. Туристички промет у Србији се једним делом уопште статистички 

не региструје. Не постоје прецизни подаци али сматра се да се 30 % туристичког промета 

израженог у броју ноћења не региструје. Овај проблем има значајне последице, пре свега 

јер умањује значај туризма у привредној структури земље, а може имати и негативне 

последице на будући развој туризма. Чињеница је да је туризам неискоришћени 

потенцијал Србије. Са 7 до 8 милиона туристичких ноћења од којих око 90% остварују 

домаћи туристи, и са око 87 000 лежаја у углавном застарелим смештајним објектима, 

Србија данас није туристички релевантна земља. Србија такође у туристичким 

резултатима знатно заостаје за земљама које може сматрати својом конкуренцијом на 

међународном туристичком тржишту.  

Један од битнијих разлога заостајања је и чињеница да Србија последњих 20 година није 

била озбиљан учесник на међународном тржишту из добро познатих објективних разлога. 
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Због вишегодишње изолованости земље каснио је процес реструктуирања и 

приватизације, није било значајних домаћих и иностаних улагања, а услед тога данас 

Србији недостају модерни облици понуде: тематски хотели, тематски паркови, голф 

терени и wellness центри. 

 На основу наведеног можемо да истакнемо главне стратешке недостатке које 

Србија треба да реши како би успешно пласирала своју понуду на међународном 

туристичком тржишту: 

• на међународном тржишту још увек нема свести о Србији као туристичкој 

дестинацији, највише услед чињенице да земља још увек нема национални туристички 

бренд који јасно преноси слику жељеног тржишног позиционирања, услед чињенице да 

земља још није формулисала и међународно комерцијализовала препознатљиве 

туристичке производе базиране на систему искуства, као и услед веома ниског 

промотивног буџета, 

• недостатак опште прихваћене националне визије туризма Србије, недостатак 

локалних (регионалних) визија, као и недостатак туристичког структурисања туризма 

Србије на бази доминантног искуства, односно на принципима кластера, 

• услед недовољне сарадње и координације између различитих државних 

министарстава и релевантних интересних група у туризму Србије, још увек је недовољно 

артикулисана и успостављена просторно-урбанистичка регулатива већине садашњих и 

потенцијалних туристичких дестинација и центара, недовољна је заштита и одржавање 

главних националних природних и културних ресурса/атракција, присутна је 

неконтролисана ("дивља") градња, као и непримењивање закона, контроле и казнене 

политике код инцидената на подручју животне средине (дивље депоније), 

• недовољна свест и разумевање о важности система туристичких искустава и 

успостављања целовитог ланца вредности код већине садашњих производа српског 

туризма, 

• ограничен приступ у Србији, односно поједине њене туристички интересантне 

делове, као комбинована последица малог броја функционалних аеродрома, недостатка 
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"low/cost" авио превозника, односно малог броја савремених аутопутева и опште 

запуштености друмске, железничке и речне инфраструктуре, 

• недостатак интернационално квалификованих хотелских и туристичких менаџера, 

кадрова у новим туристичким занимањима (анимација, забава, манифестације, тематски 

паркови, интерпретациони центри и сл.), као и ниска мобилност радне снаге и 

нефлексибилност система запошљавања (сезонски рад, флексибилно радно време и сл.). 

Услед наведених недостатака поставља се питање да ли Србија може да укључи 

свој туристички потенцијал у светско туристичко тржиште. Ипак, уз адектватну развојну 

политику нема сумње да Србија то може да учини јер су последњих година то учиниле и 

земље које имају и скромнији потенцијал од Србије, као што су бивше социјалистичке 

земље Централне и Источне Европе. Србија има компаративне предности за развој 

туризма, јер поседује диверзификовану структуру мотивског потенцијала, има повољан 

туристичко-географски и саобраћајни положај, има дугу традицију и историју, очуване 

природно-еколошке ресурсе и поседује велики људски потенцијал. Да би своје 

компаративне предности искористила Србија мора да формулише озбиљну туристичку 

политику. У савременим условима глобалних комуникација и свеопштег приступа 

информацијама, информације о различитим туристичким понудама и производима су 

свима доступне, па се услед тога лако и копирају. Због тога Србија мора да конструише 

туристичку понуду која је специфична само за нашу земљу, која је заснована на посебним 

карактеристикама наше земље, и коју би стога било немогуће копирати. На тај начин би се 

створили стратешки ресурси за успех у будућности. Да би ово постигла Србија мора да 

искористи своје стратешке предности: 

• позитиван однос становништва Србије према туризму, отвореност, урођено 

гостопримство и јак позитиван емотивни однос који гост добија као резултат свог боравка 

у Србији, 

• геостратешки положај Србије на међи неколико историјских и културних кругова 

и с Београдом, градом на две велике реке, који представља још увек неоткривену 

туристичку метрополу југоисточне Европе, 
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• велики неискоришћени потенцијал подземних и надземних вода, почев од 

богатства термалних извора и традиционалних српских бања, па до Дунава, Саве, Тисе, 

Мораве и других река које чине јединствену структуру атракција у овом делу Европе, 

• недирнута пространства планина, шума, аграрних подручја, винограда и ловно-

риболовних зона, чије слике стварају препознатљиви имиџ јединственог, и контрастима 

богатог пејзажа, 

• наслеђена баштина споменика различитих култура, с великим бројем очуваних 

манастира као извором и надахнућем српске државности, 

• српско актуелно духовно стваралаштво и склоност слављу и фестивалима који 

откривају карактеристични српски хедонизам и опуштеност, уз додатну примесу 

различитих културно-историјских утицаја. 

Ако узмемо у обзир све наведено, јасно је да Србија није још увек искористила свој 

туристички потенцијал и да мора да ради на подизању конкурентности и атрактивности 

своје понуде. Да би достигла свој туристички потенцијал Србија се мора ослањати на 

облике промета и носиоце понуде који имају глобалну перспективу и преко којих Србија 

може постићи глобалну конкурентност. Због свега овога Србија мора што пре да: 

• дефинише визију, циљеве, кључне стратегије и задатке у туризму, 

• идентификује локалне и иностране субјекте у туризму, 

• битно унапреди постојећу туристичку понуду и развије нове облике промета и 

услуга, 

• изврши позиционирање на туристичком тржишту као нова дестинација са 

специфичним имиџом, а у складу са новим тенденцијама на туристичком тржишту, 

• реализује значајне инвестиције у јавном и приватном сектору у туризму, 

• успостави адекватан систем партнерства јавног и приватног сектора у туризму, 

• формулише нови управљачки систем у туризму као гаранцију за дугорочан и 

одрживи раст туризма. 
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На крају треба рећи да Србија не располаже потенцијалом да у целини постане 

глобално конкурентна у туризму, већ то могу само одређене њене регије и центри. Ову 

чињеницу је потребно узети у обзир при формулисању националне туристичке политике 

како и онако ограничена финансијска средства не би била утрошена на пројекте и 

дестинације који немају глобалну перспективу. 
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5. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У РЕГИОНУ ЈУЖНЕ И 

ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

 

5.1. Квалитативни показатељи туристичког развоја 

 

Регион Јужне и Источне Србије поседује разноврсну структуру мотивског 

потенцијала, како природног, тако и културног. Простор Јужне Србије се налази у средини 

јужног Балкана, смештен између бивше Југословенске Републике Македоније на југу, 

Пиротског округа на истоку, Расинског, Поморавског и Зајечарског округа на северу, и 

Косовско- митровачког, Косовског и Косовско-поморавског на западу. Источна Србија је 

израсла између Дунава на северу и Старе планине на југоистоку, уз долину Тимока, уздуж 

границе са Румунијом и Бугарском. 

Регион Јужне и Источне Србије чини 47 локалних самоуправа (седам са статусом 

града и 40 са статусом општине), које творе девет округа: Топлички, Јабланички, 

Пчињски, Пиротски, Нишавски, Зајечарски, Борски, Браничевски, Подунавски. 

Регионални и локални туристички положај Јужне и Источне Србије огледа се у погодном 

саобраћајно-географском положају са приступом на коридор 10, са снажним емитивним 

центрима (Београд, Ниш, Приштина, Софија, Скопље) који у окружењу омогућавају 

саобраћајни приступ према суседним границама. 

Сам регион представља веома интересантну туристичку дестинацију по свом 

географском положају (раскрсница путева), са изузетним природним лепотама, културно-

историјским вредностима, погодним климатским условима, богатим рекама, језерима и 

термалним водама. Укрштање различитих култура и цивилизација на овим просторима 

оставило је у наслеђе велики број културно-историјских споменика. Стога је 

традиционално и културолошко наслеђе у региону врло богато. Стављање истог у 

функцију координираног и интегралног развоја туризма имало би за циљ обогаћивање 

његове понуде, привлачење једног новог миљеа туристичких конзумената, те постизање 

значајних финансијских ефеката и резултата из ове области. 
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5.2. Квантитавни показатељи туристичког развоја 

 

Први показатељ који ће бити анализиран јесте број долазака и ноћења туриста у 

региону Јужне и Источне Србије. 

 

Табела 5. Укупан број долазака и ноћења туриста у региону Јужне и Источне 

Србије у периоду од 2007. до 2016. године 

 Укупно Домаћи Страни 

Година Доласци Број ноћења Доласци Број ноћења Доласци Број ноћења 

2007. 401.269 1.472.707 336.779 1.363.171 64.490 109.536 

2008. 412.334 1.541.735 347.376 1.424.628 64.958 117.107 

2009. 371.238 1.381.456 294.629 1.243.508 76.609 137.948 

2010. 352.553 1.314.707 274.400 1.185.410 78.153 129.297 

2011. 362.049 1.350.521 285.500 1.217.103 76.549 133.418 

2012. 353.706 1.315.434 275.073 1.163.491 78.633 151.943 

2013. 334.809 1.106.177 251.673 957.431 83.136 148.746 

2014. 329.529 995.948 233.013 805.322 96.516 190.626 

2015. 361.778 1.066.998 252.910 855.685 108.868 211.313 

2016. 397.384 1.128.543 274.758 902.795 122.626 225.748 

Извор: Републички завод за статистику,Статистика угоститељства и туризма,Доласци и 

ноћења 

 

На основу табеле може се закључити да је највећи број долазака остварен 2008. 

године када је износио 412.334, а такође је исте године забележен и највећи број ноћења 

од 1.541.735 ноћења. Већи је био број ноћења домаћих туриста и домаћи туристи су у 

посматраном периоду управо 2008. забележели највећи број ноћења.  
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У погледу броја ноћења страних туриста, највећи број ноћења је забележен 2016. године и 

износио је 225.748 ноћења. Од 2013. године бележи се стални пораст броја ноћења 

страних туриста као и број њихових долазака. 

 

Табела 6. Укупан број долазака и ноћења туриста у региону Шумадије и Западне 

Србије у периоду од 2007. до 2016. године 

 Укупно Домаћи Страни 

Година Доласци Број ноћења Доласци Број ноћења Доласци Број ноћења 

2007. 826.601 3.457.972 729.400 3.184.650 97.201 273322 

2008. 817.702 3.480.101 717543 3.189.632 100.159 290.469 

2009. 755.443 3.249.302 654.884 2.969.396 100.559 279.906 

2010. 747.748 3.011.875 641.085 2.715.864 106.663 296.011 

2011. 798.039 3.200.295 670.765 2.840.286 127.274 360.009 

2012. 768.903 2.978.903 631.763 2.568.791 137.140 410.112 

2013. 791.545 3.042.876 641.707 2.613.333 149.838 429.543 

2014. 737.507 2.625.382 571.638 2.177.877 165.869 447.505 

2015. 854.448 2.904.523 667.498 2.402.765 186.950 501.758 

2016. 996.565 3.414.123 777.881 2.825.256 218.684 588.867 

Извор: Републички завод за статистику,Статистика угоститељства и туризма,Доласци и 

ноћења 

 

Из табеле се види да је највећи број долазака туриста, како домаћих тако и страних 

остварен 2016. године. Износио је 996.565 туриста. Међутим, када је у питању укупан број 

ноћења туриста, он се не везује за исту годину сходно највећем броју долазака. Највећи 

број ноћења туриста забележен је 2008. године и износио је 3.480. 101 ноћ. Од тог броја, 

домаћи туристи су забележили знатно већи број ноћења, чак 3.189.632. 2016. година се 

сматра годином када је, у посматраном периоду, забележен највећи број долазака како 
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домаћих тако и страних, док је највећи број ноћења домаћих туриста забележен 2008. 

године, а највећи број ноћења страних туриста 2016. године. 

 

Табела 7. Укупан број долазака и ноћења туриста у београдском региону и региону 

Војводине у периоду од 2007. до 2016. године 

 Укупно Домаћи Страни 

Година Доласци Број ноћења Доласци Број ноћења Доласци Број ноћења 

2007. 1.078.688 2.398.013 544.334 1.305.196 534.354 1.092.817 

2008. 1.036.130 2.312.270 554.753 1.320.959 481.377 991.311 

2009. 891.785 2.130.957 423.931 1.079.709 467.854 1.051.248 

2010. 900.296 2.086.933 402.431 1.060.085 497.865 1.026.848 

2011. 908.512 2.093.922 348.178 944.295 560.344 1.149.627 

2012. 957.034 2.190.365 362.840 956.203 1.281.266 1.234.162 

2013. 1.066.081 2.418.407 377.287 1.008.303 1.458.705 1.410.104 

2014. 1.125.232 2.464.945 358.885 942.022 1.626.497 1.522.923 

2015. 1.220.939 2.680.331 384.536 983.722 1.782.583 1.696.609 

2016. 1.359.642 2.991.073 419.526 1.066.690 2.018.489 1.924.383 

Извор: Републички завод за статистику,Статистика угоститељства и туризма,Доласци и 

ноћења 

 

На основу табеле може се закључити да је највећи број долазака туриста забележен 

2016. године и износио је 1.359.642. Исте године је, спрам великом броју долазака 

забележен и највећи број ноћења туриста од 2.991.073 ноћења. У целом посматраном 

периоду страни туристи су више посећивали регион и највећи број долазака је забележен 

2016. године када је и евидентиран највећи број ноћења туриста од 1.924.383 ноћења. 

Табеларни приказ укупног броја ноћења туриста у региону Шумадије и Западне 

Србије као и у београдском региону и региону Војводине приказан је да би се извршила 

упоредна анализа и поређење у погледу броја долазака и ноћења туриста са региономм 
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Јужне и Источне Србије. На основу табела 4., 5. и 6. може се закључити да је регион Јужне 

и Источне Србије био више посећен 2008. године у односу на остале посматране регионе. 

Регион Шумадије и Западне Србије, као и београдски и регион Војводине су више 

посећени 2016. године, док је регион Јужне и Источне Србије те године забележио највећи 

број ноћења страних туриста. Страни туристи су у посматраном периоду знатно више 

посетили север Србије, београдски регион и регион Војводине, него ли друге посматране 

регионе. Највећи број долазака страних туриста забележен је у региону Војводине и 

београдском региону и износио је 2.018.489 долазака. 

 

Слика 4. Графички приказ укупног броја ноћења туриста у региону Јужне и 

Источне Србије, региону Шумадије и Западне Србије и београдском региону и региону 

Војводине 

 

 

Графички приказ указује да је највећи број ноћења туриста остварен у региону 

Шумадије и Западне Србије, и тај статус је овај регион по овом критеријуму задржао за 

цео посматрани период. 
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Табела 8. Број туриста и ноћења туриста у региону Јужне и Источне Србије по 

областима и општинама за 2015. годину 

  Туристи Ноћења туриста Просечан број ноћења туриста 

Област 

Град – општина 
свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи Страни 

Борска област 63.524 50.479 13.045 146.759 113.803 32.956 2,3 2,5 

Бор 16.235 11.792 4.443 47.846 33.927 13.919 2,9 3,1 

Кладово 22.347 18.791 3.556 49.326 40.810 8.516 2,2 2,4 

Мајданпек 21.507 16.876 4.631 41.751 31.910 9.841 1,9 2,1 

Неготин 3.435 3020 415 7.836 7.156 680 2,4 1,6 

Браничевска област 45.154 37.857 7.297 106.524 89.766 16.758 2,4 2,3 

Град Пожаревац 13.967 11.095 2.872 34.798 27.142 7.656 2,4 2,7 

Пожаревац 13.967 11.095 2.872 34.798 27.142 7.656 2,4 2,7 

Костолац - - - - - - - - 

Велико Градиште 14.234 12.158 2.076 37.476 32.491 4.985 2,7 2,4 

Голубац 2.919 1.953 966 3.857 2.739 1.118 1,4 1,2 

Жабари - - - - - - - - 

Жагубива 686 577 109 2.224 1.964 260 3,4 2,4 

Кучево 926 868 58 4.776 4.640 136 5,3 2,3 

Мало Црниће - - - - - - - - 

Петровац на Млави 12.422 11.206 1.216 23.393 20.790 2.603 1,9 2,1 

Зајечарска област 81.309 66.663 14.646 319.909 287.724 32.185 4,3 2,2 

Зајечар 17.211 12.166 5.045 56.648 48.775 7.873 4,0 1,6 

Бољевац 5.160 4.081 1.079 9.490 7.900 1.590 1,9 1,5 

Књажевац 17.262 13.262 4.000 58.875 47.027 11.848 3,5 3,0 

Сокобања 41.676 37.154 4.522 194.896 184.022 10.874 5,0 2,4 

Јабланичка област 20.790 13.114 7.676 70.279 58.238 12.041 4,4 1,6 

Лесковац 14.000 6.833 7.167 20.551 10.347 10.204 1,5 1,4 

Бојник - - - - - - - - 

Власотинце 923 609 314 2.151 1.583 568 2,6 1,8 

Лебане 58 41 17 554 233 321 5,7 18,9 

Медвеђа 5.802 5.626 176 46.995 46.049 946 8,2 5,4 



49 
 

Црна Трава 7 5 2 28 26 2 5,2 1,0 

Нишавска област 83.292 36.868 46.424 158.919 88.200 70.719 2,4 1,5 

Град Ниш 75.969 34.924 41.045 148.193 83.053 65.140 2,4 1,6 

Медијана 40.724 17.286 23.438 70.473 33.665 36.808 1,9 1,6 

Нишка Бања 4.747 3.178 1.569 34.406 29.991 4.415 9,4 2,8 

Палилула 26.939 12.225 14.714 38.155 15.889 22.266 1,3 1,5 

Пантелеј 2.833 1.995 838 4.349 3.241 1.108 1,6 1,3 

Црвени крст 726 240 486 810 267 543 1,1 1,1 

Алескинац 6.926 1.616 5.310 9.525 4.078 5.447 2,5 1,0 

Гаџин Хан - - - - - - - - 

Дољевац - - - - - - - - 

Мерошина - - - - - - - - 

Ражањ - - - - - - - - 

Сврљиг 397 328 69 1.201 1.069 132 3,3 1,9 

Пиротска област 11.589 6.177 5.412 24.393 12.363 12.030 2,0 2,2 

Пирот 10.005 5.380 4.625 22.057 11.234 10.823 2,1 2,3 

Бабушница - - - - - - - - 

Бела Паланка - - - - - - - - 

Димитровград 1.584 797 787 2.336 1.129 1.207 1,4 1,5 

Подунавска област 10.617 5.471 5.146 20.666 8.245 12.421 1,5 2,4 

Смедерево 2.046 887 1.159 5.036 1.755 3.281 2,0 2,8 

Велика Плана 8.237 4.258 3.979 13.970 4.838 9.132 5,1 2,3 

Смедеревска Паланка 334 326 8 1.660 1.652 8 1,1 1,0 

Пчињска област 18.333 13.746 4.587 62.536 54.613 7.923 4,0 1,7 

Град Врање 8.263 6.606 1.657 29.860 26.663 3.197 4,0 1,9 

Врање 4.301 2.844 1.457 6.194 3.902 2.292 1,4 1,6 

Врањска Бања 3.962 3.762 200 23.666 22.761 905 6,1 4,5 

Босилеград 1.285 1.104 181 1.812 1.579 233 1,4 1,3 

Бујановац 2.676 1.946 730 16.652 14.858 1.794 7,6 2,5 

Владичин Хан 1.065 455 610 1.068 455 613 1,0 1,0 

Прешево 433 433 - 2.834 2.834 - 6,5 - 

Сурдулица 4.611 3.202 1.409 10.310 8.224 2.086 2,6 1,5 

Трговиште - - - - - - - - 

Топличка област 27.170 22.535 4.635 142.733 142.733 14.280 6,3 3,1 

Прокупље - - - - - - - - 
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Блаце - - - - - - - - 

Житорађа - - - - - - - - 

Куршумлија 27.170 22.535 4.635 142.733 142.733 14.280 6,3 3,1 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци 

 

На основу табеле се може уочити да је 2015. године највећи број туриста забележен 

у Нишавској области и то посебно у Нишу где је укупан број туриста износио 75.969. Тада 

је број домаћих туриста био мањи од броја страних туриста, а у целој Нишавској области 

само су Ниш, Алексинац и Сврљиг забележили посете туриста. Друга област у региону 

Источне и Јужне Србије по броју туриста јесте Зајечарска област. Укупан број туриста је 

2015. године износио 81.309. Од укупног броја туриста, чак 66.663 туриста били су домаћи 

туристи, а иностраних туриста је било 14.646. Градови Зајечар и Књажевац су бележили 

већи број туриста у односу на остале градове Зајечарског округа. 

Сходно великом броју туриста, у Зајечарској области је забележен највећи број 

ноћења. Укупан број ноћења износио је 319.909 ноћења, од тога број ноћења домаћих 

туриста је износио 287.724 ноћења, док је број ноћења страних туриста износио 32.185 

ноћења. У читавој области Сокобања бележи највећи број ноћења, а затим следе 

Књажевац и Зајечар. Укупан број туриста у Сокобањи је знатно већи од збира укупног 

броја ноћења у Зајечару, Књажевцу и Бољевцу. Град Ниш је забележио 83.053 ноћења 

домаћих туриста и 65.140 ноћења страних туриста. Од осталих општина Нишавске 

области највећи број ноћења забележила је општина Медијана, затим Палилула, Нишка 

Бања, па Пантелеј и Црвени крст. Сама област је великим бројем културно-историјских 

споменика и природних лепота оправдала своје вођство у погледу броја туриста и 

њихових ноћења. Међутим, повећање броја страних туриста и ноћења је резултат 

повезивања града Ниша са другим државама у свету путем low-cost авио-компанија. 

Највећи просечан број ноћења домаћих туриста забележен је у Нишкој Бањи, док је 

највећи просечан број ноћења страних туриста забележен у општини Лебане. У општини 

Лебане је просечан број ноћења страних туриста 18,9, а у Нишкој Бањи 9,4. 
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Табела 9. Дистрибуција туристичког промета изражена бројем долазака и ноћења у 

региону Јужне и Источне Србије по месецима у периоду од 2015. до 2017. године 

 Доласци Ноћења 

 2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 

Јануар 17.587 18.202 17.292 56.063 50.709 44.301 

Фебруар 16.741 17.312 19.645 47.476 54.838 57.220 

Март 20.069 20.646 25.754 55.523 56.174 67.164 

Април 31.601 32.839 45.004 73.809 79.232 102.827 

Мај 40.849 48.121 53.985 95.677 113.542 128.096 

Јун 35.267 37.289 50.961 111.989 111.613 155.889 

Јул 45.618 48.567 56.359 152.855 160.440 189.648 

Август 48.665 51.927 61.516 174.720 175.252 198.576 

Септембар 32.861 38.738 42.381 109.653 119.532 129.374 

Октобар 33.196 36.191 41.025 90.413 94.843 111.735 

Новембар 18.889 22.542 26.931 51.483 58.507 71.685 

Децембар 20.435 25.010 - 47.337 53.861 - 

Извор: Републички завод за статистику,Статистика угоститељства и туризма,Туристички 

промет 

Највећи број долазака туриста забележен је августа 2017. године када је износио 

61.516 туриста. Евидентно је да се доласци туриста повећавају из године у годину, а 

највећи број долазака је у летњим месецима. Сразмерно великом броју долазака туриста, 

августа 2017. године је забележен и највећи број ноћења. Планински крајеви представљају 

погодно подручје за бег од летњих врућина, па је на њима евидентиран и највећи број 

туриста и њихових ноћења, док су бањска места најпосећенија у току пролећа. Тенденција 

раста броја туриста се наставља из године у годину јер се све више улаже у туристичку 

промоцију Србије.  
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Табела 10. Дистрибуција туристичког промета изражена бројем долазака и ноћења 

у 

региону Шумадије и Западне Србије по месецима у периоду од 2015. до 2017. 

године 

 Доласци Ноћења 

 2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017. 

Јануар 61.597 64.611 72.936 260.240 243.366 283.632 

Фебруар 50.975 69.156 71.132 197.671 303.223 290.457 

Март 55.470 67.712 69.830 184.393 243.872 241.731 

Април 66.968 76.658 86.623 204.438 236.047 254.345 

Мај 94.020 106.459 113.295 273.222 320.273 340.464 

Јун 78.365 93.599 102.124 275.692 320.000 341.737 

Јул 88.070 105.852 119.339 346.499 414.526 456.340 

Август 123.304 137.144 150.265 452.657 502.369 543.793 

Септембар 64.062 78.137 85.222 217.886 269.009 279.364 

Октобар 68.963 76.667 85.394 191.140 217.631 243.444 

Новембар 43.500 50.834 52.992 123.012 147.149 158.493 

Децембар 59.154 69.736 - 177.673 196.658 - 

Извор: Републички завод за статистику,Статистика угоститељства и туризма,Туристички 

промет 

 

На основу табеле може се закључити да је највећи број долазака туриста забележен 

августа 2017. године када је износио 150.265 туриста. У трогодишњем периоду 

посматрања види се да је током летњих месеци, од јуна до августа, увећан број долазака 

туриста. У складу са тим је и највећи број ноћења туриста забележен августа 2017. године 

и износио је 543.793 ноћења. 

Када се упореди дистрибуција туристичког промета у региону Јужне и Источне 

Србије са дистрибуцијом туристичког промета у региону Шумадије и Западне Србије, 

може се закључити да туристи више долазе и више ноће у региону Шумадије и Западне 

Србије. 
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Слика 5. Графички приказ дистрибуције туристичког промета изражене бројем 

ноћења у 

региону Јужне и Источне Србије и региону Шумадије и Западне Србије по 

месецима за 2016. годину 

 

 

 

На основу графикона може се закључити да је 2016. године, током свих месеци, 

регион Шумадије и Западне Србије бележио знатно већи број ноћења туриста у односу на 

регион Јужне и Источне Србије. Највећи број ноћења у региону Шумадије и Западне 

Србије забележен је у септембру, а истог месеца и регион Јужне и Источне Србије бележи 

свој највећи број ноћења туриста за ову годину. Иначе, у поређењу региона може се 

уочити да је највећи број ноћења забележен током летњих месеци.  
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6. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

 

Као што је до сада већ напоменуто, туризам као привредна делатност у Србији није 

достигао свој пуни потенцијал. Услед тога туризам поседује значајан потенцијал за 

будући развој који би био на знатно вишем нивоу од садашњег. Ова чињеница има велики 

значај за различите регионе наше земље, нарочито за оне који су слабије развијени. Једно 

од најважнијих питања макроекономске политике сваке државе је обезбеђивање 

равномерног привредног развоја на целој територији. Регионална неравномерност у 

степену развијености појединих територија у Србији представља један од 

најкомплекснијих проблема развоја. Проблеми неравномерног регионалног развоја 

последица су претходног привредног и друштвеног развоја Србије.
10

 Перспектива развоја 

туризма пружа Србији шансу за равномернији привредни развој. Ово је посебно битно за 

нашу земљу у којој су веома изражене разлике у привредној развијености између региона. 

Бројни су разлози који су довели до тог стања, а најважнији су недовољан обим 

инвестиција, њихова неефикасност, као и неповољна структура инвестиција по регионима. 

Неповољна структура инвестиција се огледа у томе да привредно најразвијенији регион, 

Београдски, бележи и највећи обим инвестиција. С друге стране, у најнеразвијенији 

регион Јужне и Источне Србије се најмање инвестира. 

Регионална политика коју промовише наша држава требала би да допринесе 

ублажавању привредних неједнакости међу регионима. Да би се то постигло неопходно је 

отклонити ограничења с којима се суочавају неразвијена подручја. У отклањању тих 

ограничења туризам може имати веома значајну улогу. Туризам би у економски 

недовољно развијеним подручјима, али са очуваним природним вредностима и богатим 

етно-наслеђем који су другим привредним гранама неинтересантни, знатно допринео 

привредном опоравку.  

                                                           
10

 Петровић, Ј., Туризам-Шанса за равномернији регионални развој, Зборник радова „Регионални развој и 

демографски токови земаља југоисточне Европе“, Економски факултет, Ниш, 2010., стр. 245 
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То би допринело и привредном уравнотежењу, јер би управо простори у којима нису 

развијене друге привредне гране, добили шансу да валоризују своје вредности. 

Предности туризма у односу на друге привредне гране, када је у питању допринос 

бржем развоју неразвијених подручја региона Јужне и Источне Србије, огледају се у 

следећем: 

• Потребна су мања улагања у туризам него у прерађивачку индустрију, 

• Обезбеђивање нових радних места, смањивање стопе незапослености и 

заустављање процеса миграције становништва ефикасније остварује туризам јер је радно-

интензивна делатност, 

• Србија је богата природним и антропогеним туристичким вредностима, који 

представљају основу за развој различитих облика туризма (бањски, рурални, транзитни, 

манифестациони, ловни). Коришћење наведених туристичких вредности и трајних 

диференцијалних предности округа могуће је развојем појединих облика туризма.
11

 

Последњих година у туристичким плановима све већи значај придаје се заштити 

животне средине. Процена квалитета животне средине, процена носећег капацитета 

животне средине, као и механизми њене заштите постају саставни део туристичких 

планова развоја. Осим овога, акценат се ставља и на социјалне и културне чиниоце. При 

томе се подразумева истицање улоге и заштита интереса домицилног становништва у 

рецептивним туристичким областима. Један од основних циљева развоја туризма у некој 

од области Јужне и Источне Србије је и максимизирање позитивних ефеката који туризам 

доноси локалној заједници. На тај начин локално становништво се мотивише да активно 

учествује у унапређењу и заштити свих природних и културних вредности које 

представљају основу развоја туризма. Због тога представници локалног становништва 

морају бити укључени у доношење свих одлука везаних за развој туризма на датом 

подручју. 

Квалитет магистралних путева, железничке инфраструктуре и аеродрома не 

одговара потребама савременог туризма.  

                                                           
11

Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 246 
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Започети радови на комплетирању и реконструкцији друмских саобраћајница, 

железничких пруга и модернизацији аеродрома, могу битно допринети интензивирању 

туристичких токова, нарочито транзитних.
12

 Недовољно развијена саобраћајна мрежа 

угрожава туристички развој многих атрактивних подручја. Као примере можемо навести 

Стару планину, подручје око Власинског језера и др. Са истим проблемом се суочавају и 

поједине бање: Куршумлијска, Луковска, Пролом, Рибарска, Сијаринска и многе друге. 

Проблем не представљају само копнене саобраћајнице, већ и пловни путеви.  

 Ситуација није много повољнија ни када је у питању туристичко-угоститељска 

материјална база. Она није прилагођена савременим условима туристичке тражње. У 

протекле две деценије врло мало нових објеката је изграђено, а и мали број постојећих је 

реконструисан. Многи од објеката нису одржавани или су променили своју намену. 

Заступљеност хотелских у укупним смештајним капацитетима је на задовољавајућем 

нивоу. Проблем са хотелским капацитетима је њихов углавном низак квалитет и 

дисперзна размештеност што је последица тежње за време социјализма да свако место 

добије хотел. У даљем развоју изградња хотела би морала да буде усмерена на подручја са 

изразитим потенцијалима за развој туризма. Ипак, уз привлачење инвестиција којима би 

се реконструисали и адекватно опремили постојећи, и на појединим подручјима изградили 

нови објекти, било би могуће задовољити потребе будуће растуће туристичке тражње. 

Један од услова које Србија мора да испуни да би достигла свој туристички 

потенцијал у региону Јужне и Источне Србије, али и у целој земљи, је и побољшање 

организације и специјализације туристичке понуде. Да би се испунио овај услов 

неопходно је адекватније коришћење расположивих ресурса и њихово обједињавање у 

заједничку понуду. Специјализовани облици понуде које Србија може да понуди су 

понуда здраве хране кроз сеоски туризам, ловни туризам и транзитни туризам. 

Јужна и Источна Србија имају веома развијену и разноврсну пољопривреду, али се 

њени потенцијали не користе у довољној мери да би се формирала специјализована 

туристичка понуда. Један од начина на који би могли успешно да се повежу пољопривреда 

и туризам је производња здраве и еколошки чисте хране.  

                                                           
12

 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 268 
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Посебно би било повољно уколико би се ова производња организовала у брдско-

планинским пределима, у близини планинских и бањских туристичких центара. На тај 

начин би био олакшан пласман пољопривредних производа кроз планински и бањски, уз 

неизоставну улогу и све више популарног руралног туризма. Пожељно би било  

успостављање сарадње између субјеката туристичке привреде као што су тур-оператери и 

агенције са пољопривредним комбинатима и задругама. Кроз сарадњу могле би се затим 

предузети заједничке акције организовања понуде и маркетинг активности, што би донело 

корист обема странама. Кроз своје учешће у пољопривредним задругама би и 

индивидуална сеоска домаћинства остварила корист, нарочито у слабије развијеним 

планинским подручјима. То би допринело и економском опоравку ових подручја, као и 

равномернијем регионалном развоју Србије. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Неоспорна је чињеница да наша земља поседује велико природно и културно 

богатство. Разноврсност и бројност планина погодују развоју планинског туризма у 

Србији, бројни градови су добра основа за развој градског туризма, а извори топле, 

лековите воде погодују развоју бањског туризма. Регион Јужне и Источне Србије има 

добре потенцијале и ресурсе за развој туризма и њихову економску валоризацију. 

Међутим, да би ови ресурси произвели додатну вредност у будућности и омогућили 

значајан регионални развој, они захтевају велика улагања. Тренутни степен развијености 

туристичких капацитета није довољан да би се остварили значајни економски ефекти и 

генерисао развој. Да би се од туризма добили сви позитивни ефекти у овом региону, 

неопходно је управљати његовим развојем на квалитетан, планиран и организован начин. 

Кочнице за развој туризма јесу лоша опремљеност и стање установа културе, 

недостатак информација о културним и туристичким садржајима, недовољна финансијска 

подршка, мањак активности на овом пољу, и други проблеми. Културни туризам 

представља шансу за развој општина југоисточне Србије. Потребно је постојеће културно 

- историјско наслеђе адекватно заштитити, презентовати и промовисати, и укључити у 

туристичку понуду. Поред културног туризма, шансу за развој има и сеоски туризам, 

ловни, излетничко-рекреативни, манифестациони, а нарочито транзитни туризам.  

Тренутни степен развијености туристичких капацитета није довољан да би 

остварио значајније економске ефекте и генерисао развој. Зато у будућности акценат треба 

ставити на побољшању смештајних капацитета, изградњом нових објеката и обогаћивању 

туристичких садржаја у самом региону. 

Значајан фактор који у знатној мери утиче на број туриста у региону Јужне и 

Источне Србије јесте политичка ситуација, односно друштвено-социјални односи. 

Вековне препирке, сукоби и ратови албанског и српског становништва на овим 

просторима значајно утичу на развој туризма. Крајеви и регије које желе развијати 

туризам морају имати стабилне политичке ситуације и нормалне друштвено-економске 

односе.  
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Зато треба тежити ка изградњи мултиетничког друштва, заснованог на демократским 

принципима, уз поштовање људских, политичких, верских и мањинских права и слобода 

свих грађана према највишим стандардима. Брз економски и социјални развој, као и 

решавање политичке кризе, свакако ће допринети повећању броја туриста у региону Јужне 

и Источне Србије. 

Развојем одређених облика туризма (сеоски, излетничко-рекреативни, транзитни...) 

на основу компаративних предности и туристичке атрактивности, туризам би у будућем 

развоју могао да постигне позитивне економске ефекте као што су смањење миграција 

становништва и повећање квалитета живота становништва. 
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