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1. Уводна разматрања 

 

Регионалне разлике постоје још од настанка људског друштва и његовог 

организовања у облику држава. Регионалне разлике су у савременим условима живота 

и производње који се одликују развојем нових технологија, развојем масовне 

производње и променом начина и стила живота све више изражене. Регионалне 

разлике представљају и један од облика изражавања неравномерног привредног 

развоја.  Регионална неравномерност у степену развијености појединих територија у 

Републици Србији представља један од најкомплекснијих развојних проблема.  

Најдинамичнији друштвени и привредни развој Србија је остварила под 

утицајем индустријализације у периоду после Другог светског рата. Динамичну 

индустријализацију државе пратиле су: трансформација привреде, демографска 

транзиција и процес урбанизације. Динамичан привредни развој током прве три 

деценије друге половине XX века посебно се одразио на промене демографске и социо-

економске структуре становништва Србије, које су генерисале многе социо-економске 

процесе као што су урбанизација, депопулација и деаграризација. 

У другој половини осамдесетих и почетком деведесетих година ХХ века бележи 

се спор демографски развитак, стагнација привредног развоја, као и повећање 

регионалних разлика између појединих делова Србије услед политичко-економске 

кризе тадашњег комунистичког система. Прелазак из комунистичког у демократско 

друштво, који је пратио и процес трансформације планско-централне у тржишну 

привреду, довео је до формирања великих међурегионалних разлика које се односе на 

демографски развитак, ниво незапослености, структуру привреде, социјалне услове, 

инфраструктуру и проблеме животне средине. 

Последњих година, у Србији се повећава свест о значају регионалног развоја за 

укупан привредни развој. Политика равномерног регионалног развоја треба да 

подстакне боље коришћење природних потенцијала у неразвијеним подручјима, при 

чему туризам може да има веома значајну улогу. Значајна улога туризма се огледа у 

његовој особини да користи природне потенцијале који нису интересантни другим 

привредним гранама, а управо овакви потенцијали доминирају у слабије развијеним 

подручјима. Туризам може бити значајан и са аспекта директних страних улагања у 

неразвијена подручја Србије. Позитиван пример можемо наћи у бившим 
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социјалистичким државама Источне и Централне Европе које су уз помоћ туризма 

успеле да привуку инвестиције у своја мање развијена подручја. Имајући у виду 

економске ефекте туризма, неопходно је стварање адекватних услова за његов развој, 

уз детаљно изграђене регионалне планове развоја. Убрзан економски развој 

неразвијених подручја утицао би на смањење миграција и повећање квалитета живота 

становништва. 

Проблеми регионалне поделе неког простора су бројни и сложени, отворене су 

многе дилеме и питања. Задатак регионализације огледа се у формирању регија у 

складу са друштвено-економским и културно-историјским развојем. На тај начин 

формиране регије би требало да представљају оквир политике равномерног 

регионалног развоја и основа за превазилажење последица ранијег неравномерног 

просторног, економског и социјалног развоја. Оне би на тај начин биле и предуслов 

равномернијег развоја земље као средства економске политике. 

У савременим условима треба нагласити да регионализација није само 

унутрашње, већ и спољнополитичко питање. Регионализација је данас услов без којег 

се не могу очекивати прикључење Европској Унији и улажење у токове европских 

интеграција.  

На крају треба истаћи да по новом Закону о регионалном развоју који је усвојен 

15. јула 2009. године Републику Србију чине седам региона: Регион Војводине,  

Београдски регион, Западни регион, Источни регион, Централни регион, Јужни регион 

и Регион Косова и Метохије. Следећи степен регионализације су 25 округа као 

административно-територијалне и статистичке јединице. 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. У раду,  анализа ће обухватити 

само четири региона, а због недостатка података Регион Косова и Метохије неће бити 

обухваћен.  У наставку ће бити утврђени степен развијености региона и округа, 

регионалне неједнакости у Србији, карактеристике развоја туризма, као и перспективе 

његовог развоја које би представљале шансу за равномернији регионални развој 

Републике Србије у будућности. 
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2. Регионалне неједнакости у Србији 

 

Да би се утврдио степен привредне развијености региона неопходно је упоредно 

праћење више показатеља. Ниво развијености појединачног региона може се 

анализирати и оцењивати на следећа два начина: прво, ниво развијености посматраног 

региона у односу на друге регионе и државу као целину и друго, праћење развијености 

сваког појединачног региона у два или више временских периода.1 Да би се утврдиле 

разлике у привредном развоју региона у овом раду ће најпре бити приказане 

карактеристике демографског развоја региона јер становништво представља основу 

привредног и регионалног развоја, а затим ће бити приказане карактеристике 

привредног развоја региона. Карактеристике демографског развоја региона ће бити 

приказане подацима о релативном порасту броја становника, територијалном 

размештају броја становника по регионима, густини насељености, наталитету, 

морталитету и природном прираштају. При приказу карактеристика привредног развоја 

региона биће анализирани подаци о проценту радно способног становништва, 

проценту запослених у радно способном становништву, проценту писмених у укупном 

становништву, стопи незапослености по регионима и окрузима, учешћу региона у 

бруто друштвеном производу и бруто друштвеном производу по становнику, учешћу 

услужног сектора, инвестицијама по становнику, структури привреде у регионима и 

просечним зарадама по регионима.  

Постоје различити приступи дефинисању региона и регионализацији 

економског простора Републике Србије. Законом о регионалном развоју који је усвојен 

15. јула 2009. године Републику Србију чине седам региона и то: Регион Војводине,  

Београдски регион, Западни регион, Источни регион, Централни регион, Јужни регион 

и Регион Косова и Метохије.2 У овом раду ће бити коришћена  регионална подела коју 

прати званична статистика наше земље по којој се Република Србија састоји од 5 

региона: Београдски регион, регион Војводине, регион Шумадије и Западне Србије, 

регион Јужне и Источне Србије и регион Косова и Метохије. У раду неће бити 

приказани подаци који се односе на регион Косова и Метохије због немогућности 
                                                           
1 Петровић, Ј., Туризам-Шанса за равномернији регионални развој, Зборник радова „Регионални 

развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, Економски факултет, Ниш, 2010, стр. 240. 
2 www.merr.gov.rs 
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њиховог прикупљања. Анализом ће бити обухваћено и 25 округа у Србији, као мањих 

административно-територијалних и статистичких јединица од региона. 

 

2.1. Демографска поларизација према одређеним обележјима 

 

Становништво је носилац привредног и регионалног развоја јер представља 

демографски оквир за формирање производне снаге која покреће и усмерава развој 

свих делатности у простору. Све промене и поремећаји у демографском развитку 

(кретању броја становника, природном кретању, размештају становништва, 

миграцијама и демографским структурама) утичу на динамику и смер друштвеног, 

привредог и регионалног развоја. Истовремено, промене нивоа привредног развоја, али 

и промене у хоризонталној и вертикалној структури привреде одређују будуће 

тенденције у развоју становништва. Стога је разумевање досадашњих развојних 

процеса, али и предвиђање развојних перспектива Србије и њених региона немогуће 

без разматрања и вредновања њених демографских аспеката.3 

При планирању привредног и регионалног развоја неопходно је у обзир узети 

демографске карактеристике јер становништво представља људски ресурс који је битан 

како у фази производње, тако и у фази потрошње добара. Повећање или смањење 

обима људских потреба на одређеном подручју у директној је сразмери са повећањем 

или смањењем броја становника на том подручју. Карактеристике привредног и 

друштвеног развоја имају велики утицај и на миграције становништва. Од краја Другог 

светског рата у Србији су веома изражене унутрашње миграције усмерене из 

неразвијених руралних подручја у развијеније урбане центре, што је довело до великих 

разлика у насељености између појединих подручја у Србији. Ова појава је довела до 

тога да данас одређена подручја у Србији имају веома неповољна демографска 

обележја. 

                                                           
3 Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и 

равномернијег регионалног развоја Србије, Зборник радова „Регионални развој и демографски токови 
земаља југоисточне Европе“, Економски факултет, Ниш, 2012, стр. 496. 
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У последње две деценије развој становништва Републике Србије карактеришу 

изразито неповољне тенденције. Ове тенденције су изражене кроз три демографска 

процеса: 

• укупна депопулација, односно смањење броја укупног 

становништва, 

• природна депопулација, односно негативан природни 

прираштај, 

• демографско старење. 

Наведена три негативна демографска процеса су изражена на простору читаве 

Србије, као и на нивоу региона. 

У периоду између пописа становништва спроведеног 1948. и пописа 2011. 

године, број становника на простору Србије, повећао се са 6.528 хиљада на 7.120 

хиљада, или за 8,32%. Међутим, уколико упоредимо број становника између пописа 

спроведених 2002. и 2011. године може се закључити да се број становника смањио за 

5,31%.4 Између 2 последња пописа која су одржана 2002. и 2011. године јављају се 

значајне разлике међу регионима: само је Београдски регион забележио раст 

становништва у релативном износу од 4%, региони Војводине и Шумадије и Западне 

Србије су забележили пад становништва у релативном износу од 6%, док се 

становништво региона Јужне и Источне Србије смањило за чак 11,5%. Релативно 

повећање броја становника забележено је у само 22 општине, док је у чак 85 општина 

број становника смањен за 10 или више процената. Овај тренд је најизраженији у 

општинама које се налазе у региону Јужне и Источне Србије, па се у овом региону 

налазе и општине које су забележиле највећи пад броја становника: 

• општина Црна трава, пад броја становника за 35,2%, 

• општина Мајданпек, пад броја становника за 23,3%, 

• општина Бабушница, пад броја становника за 22,1%, 

• општина Гаџин Хан, пад броја становника за 20,1%, 

• општина Босилеград, пад броја становника за 19,7%, 

• општина Ражањ, пад броја становника за 19,6%. 

 
                                                           
4 Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 498. 
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Различита динамика раста становништва у регионима Србије утицала је на 

промену територијалног размештаја укупне популације. Удео становништва 

Београдског региона је повећан са 21,02 % (2002. године) на  23,02% у 2011. години, 

док је учешће становништва Региона Војводине са 27,10% смањено на 26,92%, Региона 

Шумадије и Западне Србије  са 28,50% на 28,28%, а Региона Јужне и Источне Србије 

са 23,38% на 21,79%.5 

 

Табела 1.  Показатељи за утврђивање степена демографског развитка 

региона 

 
 

Регион 
 

Релативни 
пораст 

броја стан. 
2002-2011. 

( у %) 

Територијални 
размештај 
стан. 2011. 

(у %) 

Густина 
насељености, 
2011. године 

Стопа 
наталитета, 

2010. 
године 

Стопа 
морталитета, 
2010. године 

Стопа прир-
одног 

прираштаја, 
2010. 

године 

Република 
Србија 94,97 100,00 91,92 9,4 14,2 -4,8 

Београдски 
регион 104,00 23,02 511,59 11,1 12,5 -1,4 

Регион 
Војводине 94,30 26,92 88,79 9,3 14,5 -5,2 

Регион 
Шумадије 
и Западне 

Србије 

94,20 28,28 76,02 9,0 14,2 -5,2 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

88,50 21,79 59,23 8,2 15,3 -7,1 

Извор: Републички завод за статистику, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-

2010, Београд, 2012, стр. 22-157; Републички завод за статистику, Попис становништва, 

домаћинстава и станова у Републици Србији, Београд, 2011, стр. 19-65. 

Густина насељености представља основно демографско обележје које одражава 

просторни размештај становништва. Због повећања броја становника у периоду после 

                                                           
5 Републички завод за статистику, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-

2010, Београд, 2012, стр. 22-157; Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинства и 
станова у Републици Србији, Београд, 2011, стр. 19-65. 
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Другог светског рата, у Србији се у периоду од 1948. до 2011. године повећала општа 

густина насељености са 73,9 на 91,9 становника на један km2. Србија је земља изражене 

неједнакости у погледу размештаја становништва што се јасно може видети у табели 1. 

Београдски регион се одликује веома високом густином насељености од 511,6 

становника по km2, што је и разумљиво ако имамо у виду да је реч о махом урбаном 

региону. Насупрот њему, јавља се регион Јужне и Источне Србије са изразитом 

депопулацијом и густином насељености од само 59,23 становника по km2. Остала два 

региона Војводине и Шумадије и Западне Србије имају опште густине насељености 

релативно у складу са густином насељености државе као целине. 

Наталитет је један од показатеља природног кретања становништва и као такав 

је веома важан за приказивање демографских карактеристика одређене популације. 

Изражава се у промилима и представља број живорођених на 1000 становника. 

Република Србија има стопу наталитета од 9,4 промила, али и код овог показатеља се 

јављају разлике на регионалном нивоу. Регион Војводине са 9,3 промила и регион 

Шумадије и Западне Србије са 9 промила имају вредности стопе наталитета у складу са 

републичким просеком. Као и код густине насељености, и овде Београдски регион и 

регион Јужне и Источне Србије одступају од републичког просека. Београдски регион 

је подручје са највишом стопом наталитета у Србији од  11,1 промила, док је регион 

Јужне и Источне Србије подручје са најнижом стопом наталитета од 8,2 промила. У сва 

четири региона у периоду од 2002. до 2011. године  забележена је тенденција опадања 

наталитета и апсолутног броја живорођених. Ове појаве су најизраженије у региону 

Јужне и Источне Србије у коме је просечан број живорођених у току једне године, у 

периоду од 2002. до 2011. године, мањи за 29,91% у односу на период од 1991. до 2001. 

године. Пад просечног броја живорођених је изражен и у региону Шумадије и Западне 

Србије (просек у периоду 2002.-2011. мањи за 15,76% од просека у периоду 1991.-2001. 

година). Падови су мање изражени у регионима Војводине (9,68%) и Београда (5,15%). 

Морталитет је још један показатељ природног кретања становништва и означава 

количник броја смртних случајева у току једне године у односу на просечно бројно 

стање становништва у истој години. Иако се јављају одређене осцилације по годинама 

очигледна је тенденција повећања стопе смртности у Србији. Стопа морталитета 

становништва Републике Србије је све до 1990. године била испод 10 промила након 

чега почиње њен континуирани раст који траје и данас. У 2010. години забележена је 

стопа смртности од 14,2 промила. Као и код стопе наталитета и овде су стопе 
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морталитета у регионима Војводине и Шумадије и Западне Србије у складу са 

републичким просеком, док се у Београдском региону и региону Јужне и Источне 

Србије јављају одступања од просека. Најнижа стопа смртности забележена је у 

Београдском региону (12,5 промила), док је највиша стопа смртности у региону Јужне 

и Источне Србије (15,3 промила).  

Природни прираштај је резултат наталитета и морталитета, па његов обим, 

динамика и ниво зависе од кретања ових демографских појава. До 1997. године у 

Србији су бележене стопе природног прираштаја са позитивним предзнаком.6 Од 1997. 

године па надаље Србија је једна од земаља са негативним природним прираштајем. 

Овој појави су највише допринели континуирано смањење стопе наталитета, 

константно повећање стопе морталитета и као резултат ове две негативне појаве 

неминовно старење становништва. Негативни природни прираштај је изражен како на 

републичком, тако и на регионалном нивоу. У 2010. години Србија је имала природни 

прираштај од -4,8 промила. Убедљиво најнегативнији природни прираштај је имао 

регион Јужне и Источне Србије са -7,1 промила. Иако читава Србија представља 

подручје изузетно ниског природног прираштаја, вредност овог показатеља за регион 

Јужне и Источне Србије је алармантна и представља једну од екстремнијих вредности 

у читавој Европи. Нешто повољнију, мада и даље изразито негативну вредност овог 

показатеља, имају региони Војводине и Шумадије и Западне Србије са -5,2 промила. 

Највиши природни прираштај на подручју Србије има Београдски регион са -1,4 

промила. 

Вредновањем анализираних показатеља извршено је рангирање региона 

оценама од 1 до 4. При рангирању је коришћен критеријум да регион са најповољнијом 

вредношћу одређеног показатеља за утврђивање степена демографског развитка добија 

оцену 4, док регион са најнеповољнијом вредношћу добија оцену 1. Код свих 

показатеља је већа вредност самог показатеља носила и већу оцену, осим код стопе 

морталитета и стопе природног прираштаја код којих је мања вредност носила већу 

оцену. 

 

 

                                                           
6 Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 499. 
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Табела2. Рангирање региона према анализираним показатељима за утврђивање 

степена демографског развитка 

 
 

Регион 
 

Релативни 
пораст 

броја стан. 
2002-2011. 

( у %) 

Територијални 
размештај 
стан. 2011. 

(у %) 

Густина 
насељености, 
2011. године 

Стопа 
наталитета, 

2010. 
године 

Стопа 
морталитета, 
2010. године 

Стопа прир-
одног 

прираштаја, 
2010. 

године 

Београдски 
регион 4 2 4 4 4 4 

Регион 
Војводине 3 3 3 3 2 2 

Регион 
Шумадије 
и Западне 

Србије 

2 4 2 2 3 2 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

1 1 1 1 1 1 

Извор: Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и 

равномернијег регионалног развоја Србије, стр 5. 

Код показатеља стопа природног прираштаја региони Војводине и Шумадије 

и Западне Србије добили су исту оцену јер имају и исту вредност овог показатеља 

од -5,2 промила. Када се саберу оцене свих показатеља највећи збир има 

Београдски регион (22), затим следе регион Војводине (16) и регион Шумадије и 

Западне Србије (15), док најмањи збир има регион Јужне и Источне Србије (6). Из 

табеле се види да је Београдски регион добио максималне оцене код свих 

показатеља осим код територијалног размештаја становништва, што указује на то 

да овај регион има и најповољнију динамику демографског развоја. Насупрот њему, 

налази се регион Јужне и Источне Србије са изразитом депопулацијом и ниском 

концентрацијом становништва. Овакво стање се јасно констатује из табеле јер је 

овај регион добио најниже оцене за сваки од наведених показатеља. Између 

крајности демографског развоја налазе се региони Војводине и Шумадије и Западне 

Србије у којима живи 55,2 % становништва Србије. На основу овога можемо 

закључити да на подручју Републике Србије постоји изразита демографска 

поларизација. 
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2.2. Неједнакости у привредном развоју региона 

 

Регионална демографска анализа неодвојива је од анализе економских и 

осталих фактора који опредељују ниво регионалне развијености и смањење 

регионалних диспропорција.7Анализа економских фактора који одређују ниво 

привредне развијености региона обухватиће податке о радно способном 

становништву, проценту запослених у радно способном становништву, проценту 

писмених у радно способном становништву, стопи незапослености, учешћу региона 

у бруто друштвеном производу и БДП по становнику, учешћу услужног сектора, 

инвестицијама по становнику, просечним зарадама и структури привреде. 

Пратићемо развијеност појединачних региона у 2 или више временских периода, и 

истовремено ћемо упоређивати ниво развијености одређеног региона у односу на 

друге регионе. 

Анализу ћемо почети подацима о проценту радно способног становништва у 

укупном становништву, проценту запослених у радно способном становништву и 

проценту писмених у радно способном становништву по регионима. 

 

Табела 3. Радно способно становништво, проценат запослених и проценат 

писмених у радно способном становништву по регионима у 2012. години 

Регион Радно способно 
становништво у % 

Проценат 
запослених у радно 

способном 
становништву 

Проценат писмених 
у радно способном 

становништву 

Београдски регион 62,53 46,9 98,7 

Регион Војводине 65,86 43,2 97,8 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 63,82 47,3 96,8 

Регион Јужне и 
Источне Србије 63,30 43,8 96,3 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр. 15-
37. 

                                                           
7 Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 501. 
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Из табеле се може закључити да је код сва три наведена показатеља опсег 

регионалне диспропорције мали. Код показатеља о проценту радно способног 

становништва креће се између 62,53 % у Београдском региону до 65,86 % у региону 

Војводине. Код процента запослених у радно способном становништву Београдски 

регион (46,9 %) и регион регион Шумадије и Западне Србије (47,3 %) имају нешто 

већу запосленост у односу на регион Војводине (43,2 %) и регион Јужне и Источне 

Србије (43,8 %). Проценат писмених у радно способном становништву је код свих 

региона веома висок и креће се од 96,3 процената у региону Јужне и Источне 

Србије до 98,7 процената у Београдском региону. 

Незапосленост ћемо пратити кроз разлике како у регионалном нивоу, тако и 

кроз разлике у незапослености на нивоу округа. Користићемо податке из више 

временских периода, тачније из 2005., 2010. и 2012. године. Постоји много разлога 

због којих проблем незапослености у Србији треба посматрати из регионалне 

перспективе. Најважнији разлози су: 1) регионалне разлике на тржишту рада 

између округа у Србији су веома велике; 2) макроекономске студије не анализирају 

постојеће разлике као и узроке тих разлика на тржиштима рада округа; 3) смањење 

регионалних разлика на тржишту рада између округа утицало би на повећање 

продуктивности и смањење притисака на раст инфлације.8 

Табела 4. Стопа незапослености по регионима у 2010. и 2012. години 

Регион Стопа незапослености у % 
2010. године 

Стопа незапослености у % 
2012. године 

Београдски регион 15,1 21,6 

Регион Војводине 20,9 26,7 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 20,5 23,7 

Регион Јужне и 
Источне Србије 23,3 26,2 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр. 

38-40., Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и 

равномернијег регионалног развоја Србије, стр 6. 

Код стопе незапослености видимо значајне разлике по регионима у Србији. 

Региони Војводине и Шумадије и Западне Србије су 2010. године имали стопу 

                                                           
8 Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 241. 
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незапослености у складу са републичким просеком од 20 %. У истом периоду 

Београдски регион је забележио знатно мању стопу незапослености од 15,1 %, док је у 

региону Јужне и Источне Србије незапосленост достигла 23,3 %. У периоду од само 2 

године стопа незапослености се значајно повећала у свим регионима, а нарочито у 

Београдском региону (за 6,5 %) и региону Војводине (за 5,8 %). У 2012. години 

највишу стопу незапослености има регион Војводине (26,7 %), а приближну стопу има 

и регион Јужне и Источне Србије (26,2 %). Најнижу стопу незапослености, иако је 

забележио највећи пораст незапослености између 2 посматрана периода, и даље има 

Београдски регион. 

Табела 5. Стопа незапослености на нивоу округа у 2005. и 2012. години 

Округ Стопа незапослености у % 2005. 
године 

Стопа незапослености у % 2012. 
године 

Град Београд 13,13 21,41 
Јужнобачки 19,99 30,62 

Севернобачки 19,73 23,84 
Шумадијски 17,06 23,87 

Јужнобанатски 19,09 24,55 
Моравички 18,08 21,44 
Нишавски 19,10 29,72 

Севернобанатски 16,07 24,86 
Западнобачки 21,92 30,43 

Средњебанатски 19,65 23,72 
Сремски 20,29 21,51 

Поморавски 17,28 29,45 
Колубарски 13,51 15,42 
Подунавски 17,68 27,75 
Пиротски 20,09 23,22 
Расински 16,82 20,25 

Рашки 22,41 28,42 
Златиборски 20,65 19,35 

Борски 15,36 14,22 
Мачвански 22,76 22,25 
Зајечарски 16,55 15,92 

Браничевски 7,82 13,35 
Пчињски 23,15 29,83 

Јабланички 22,90 31,76 
Топлички 21,47 32,17 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр. 

38-40., Петровић, Ј., Туризам-Шанса за равномернији регионални развој, Зборник радова 

„Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, Економски факултет, 

Ниш, 2010, стр. 4. 
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Међурегионалне разлике на тржишту рада су од све веће важности у Србији. 

Процес транзиције је утицао да се повећа јаз између тржишта рада у Граду Београду и 

неколико развијених округа, са једне стране, и осталих округа у Србији са друге 

стране. Растућа регионална неједнакост, са становишта незапослености, води ка 

многим економским, социјалним и политичким ризицима.9 

Као што се види из табеле, као и код региона, и између округа у Србији постоје 

значајне разлике у стопи незапослености. У 2005. години ниском стопом 

незапослености посебно су се истицали Град Београд (13,13 %), Колубарски (13,51 %), 

и нарочито Браничевски округ са 7,82 %. Највишу стопу незапослености је имао 

Пчињски округ са 23,15 %, а пратили су га Јабланички (22,90 %), Мачвански (22,76 %) 

и Рашки (22,41 %) округ. У истој години је 14 од 25 региона имало стопу 

незапослености већу од републичког просека. У периоду између 2005. и 2012. године 

чак 21 округ је забележио пораст, док се у само 4 округа смањила стопа 

незапослености. Пораст од преко 10 % забележили су Поморавски (12,17 %), Топлички 

(10,7 %), Јужнобачки (10,63 %), Нишавски (10,62 %) и Подунавски (10,07 %) округ. 

Незнатно смањење стопе незапослености забележили су Златиборски (1,3 %), Борски 

(1,14 %), Зајечарски (0,63 %) и Мачвански (0,51 %) округ. Иако је забележио повећање 

стопе незапослености за 5,53 %, Браничевски округ је и даље са 13,35 % округ са 

најповољнијом вредношћу овог показатеља. Прате га Борски (14,22 %), Колубарски 

(15,42 %) и Зајечарски (15,92 %) округ. Окрузи са највећом стопом незапослености у 

2012. години су Топлички са 32,17 % и Јабланички са 31,76 %, а прате их Јужнобачки 

(30,62 %) и Западнобачки (30,43 %) округ. 

Следећи показатељ који ћемо анализирати биће учешће региона у бруто 

друштвеном производу. Полазећи од обрачунског принципа места рада, утврђено је 

следеће учешће појединих региона у БДП у 2010. години: Београдски регион има 

највеће учешће са око 40%, затим Регион Војводине има учешће око 26%, Регион 

Шумадије и Западне Србије око 20% и Регион Јужне и Источне Србије око 14%.10 

 

 
                                                           
9 Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 241. 
10 Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 

2012. - прелиминарни резултати 
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Табела 6. Учешће региона у БДП у 2010.,2011. и 2012. години 

Регион 
Учешће региона у 

БДП у %, 2010. 
година 

Учешће региона у 
БДП у %, 2011. 

година 

Учешће региона у 
БДП у %, 2012. 

година 
Београдски регион 40,0 39,6 39,6 

Регион Војводине 26,0 26,8 27,4 
Регион Шумадије и 

Западне Србије 19,5 19,0 19,0 

Регион Јужне и 
Источне Србије 14,5 14,6 14,0 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 2012. 

- прелиминарни резултати, Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор 

динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије, стр 6. 

У посматраном периоду учешће Београдског региона у БДП Србије се незнатно 

смањило са 40 % на 39,6 %. Упркос томе Београдски регион и даље представља 

доминантни регион када је овај показатељ привредног развоја у питању. Прати га 

Војвођански регион са 27,4 % учешћа у бруто друштвеном производу 2012. године, 

што представља повећање од 1,4 % у односу на 2010. годину. Несразмерно ниско 

учешће региона Шумадије и Западне Србије и региона Јужне и Источне Србије се у 

посматраном периоду додатно смањило, и у 2012. години износи 19, односно 14 

процената. 

Да би додатно указали на диспаритете у привредном развоју региона 

презентоваћемо податке о бруто друштвеном производу и инвестицијама по 

становнику у регионима.  Посматрајући регионални аспект инвестиција, наглашена је 

поларизација између Београдског региона и осталих региона Србије. У 2010. години, 

инвестиције по становнику у Београдском региону су 2,2 пута веће у односу на просек 

Републике Србије. Најнижи ниво инвестиција по становнику остварен је у Региону 

Јужне и Источне Србије.11  

 

                                                           
11 Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 

2012. - прелиминарни резултати 
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Табела 7. Инвестиције по становнику и бруто друштвени производ по 

становнику у регионима 2010., 2011. и 2012. године  

Регион 

Инвестиције 
по 

становнику 
у РСД 

БДП по 
становнику у 
РСД, 2010. 

година 

БДП по 
становнику у 
РСД, 2011. 

година 

БДП по 
становнику у 
РСД, 2012. 

година 
Београдски 

регион 128,37 728 000 772 000 806 000 

Регион 
Војводине 51,10 396 000 442 000 483 000 

Регион 
Шумадије и 

Западне Србије 
31,20 286 000 301 000 318 000 

Регион Јужне и 
Источне Србије 25,54 262 000 285 000 298 000 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 2012. 

- прелиминарни резултати, Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор 

динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије, стр 6. 

У 2010. години, Београдски регион је остварио за 80% већи БДП по становнику  

у односу на републички просек. Регионални диспаритети нивоа развијености изражени 

преко БДП по становнику веома су упадљиви. Приметна је доминација Београдског 

региона који има више него 2 пута већи БДП по становнику од региона Шумадије и 

Западне Србије и региона Јужне и Источне Србије. БДП по становнику Војвођанског 

региона се креће у границама републичког просека. У посматраном периоду 2 

најразвијенија региона остварила су и највећи пораст овог показатеља, Београдски 

регион за 78000 РСД, а регион Војводине за 87000 РСД. Остала 2 региона су остварила 

двоструко мање увећање, регион Јужне и Источне Србије за 36000 РСД и регион 

Шумадије и Западне Србије за 32000 РСД. Београдски регион и 2012., као и 2010. 

године, има изразиту доминацију у односу на остале регионе са 806 000 РСД БДП по 

становнику, док регион Јужне и Источне Србије и даље заузима последњу позицију са 

298 000 РСД бруто друштвеног производа по становнику. Наглашене разлике међу 

регионима постоје и у погледу инвестиција по становнику. Из табеле се види да је ниво 

инвестиција у Београдском региону 4 пута већи у односу на регион Шумадије и 

Западне Србије и чак 5 пута већи у Односу на регион Јужне и Источне Србије. 



 

19 
 

С обзиром да је учешће терцијарног сектора важан индикатор укупне привредне 

развијености анализираћемо податке о учешћу услужног сектора у структури привреде 

појединих округа, као и просечне нето зараде по окрузима. 

Табела 8. Учешће услужног сектора у структури привреде 2005. године и 

просечне нето зараде 2010. године, по окрузима   

Округ Учешће услужног сектора у 
%, 2005. година 

Просечна зарада по становнику у 
РСД, 2010. година 

Град Београд 60,64 42 489 
Јужнобачки 43,99 36 327 

Севернобачки 36,94 30 998 
Шумадијски 34,99 30 119 

Јужнобанатски 20,74 35 212 
Моравички 33,67 28 727 
Нишавски 35,75 28 513 

Севернобанатски 20,76 30 467 
Западнобачки 21,90 30 291 

Средњебанатски 24,69 32 358 
Сремски 28,15 29 442 

Поморавски 27,06 28 367 
Колубарски 26,67 29 614 
Подунавски 35,53 34 082 
Пиротски 16,84 28 311 
Расински 26,34 26 918 

Рашки 49,07 27 240 
Златиборски 30,77 29 165 

Борски 33,67 32 809 
Мачвански 26,26 28 884 
Зајечарски 29,02 27 507 

Браничевски 25,61 33 381 
Пчињски 24,85 26 118 

Јабланички 30,45 25 969 
Топлички 23,29 23 689 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Просечне зараде, по окрузима и 

општинама, Петровић, Ј., Туризам-Шанса за равномернији регионални развој, Зборник радова 

„Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, Економски факултет, 

Ниш, 2010, стр. 4. 

Структура привреде Града Београда се разликује од структуре привреде других 

округа. У Граду Београду највеће учешће има терцијални сектор (60.64%) , а најмање 

примарни (6.92%). Искуства развијених држава указују да се у великим градским 

центрима концентришу трговина, банкарство, образовање, здравство и друге услужне 

делатности. Упоредна анализа промена структуре привреде у окрузима Централне 



 

20 
 

Србије (изузев Града Београда) показује да је њихова структура привреде неповољна и 

да је у просеку ниво економске развијености низак. У Пиротском округу, услужни 

сектор је учествовао са 18.87% у 2003. години, а са 16.84% у 2005. години.12 Осим 

Пиротског округа веома ниско учешће у структури привреде терцијарни сектор има и у 

Јужнобанатском (20,74 %), Севернобанатском (20,76 %), Западнобачком (21,90 %) и 

Топличком (23,29 %) округу. Анализа показује да услужни сектор има учешће веће од 

50 % у структури привреде само у Граду Београду, а преко 40 % само у Рашком 

(49,07%) и Јужнобачком (43,99 %) округу. Код осталих округа креће се у распону од 24 

до 37 процената. 

Што се тиче просечних зарада по становнику Град Београд, који бележи и 

највеће учешће услужног сектора у структури привреде, има и највеће просечне зараде 

од 42 489 РСД. Најмање просечне зараде по становнику има Топлички округ са 23 689 

РСД. И код овог показатеља приметне су значајне регионалне разлике. Северно од 

града Београда, укључујући и град Београд, сви окрузи осим Сремског имају просечне 

зараде по становнику веће од 30 000 РСД. При томе не треба изгубити из вида да је и 

Сремски округ са просечном нето зарадом од 29 442 РСД врло близу овој вредности. 

Истовремено од 17 округа који се налазе јужно од Београда само 4 имају просечне 

зараде више од 30 000 РСД, и то Борски, Шумадијски, Браничевски и Подунавски 

округ. Три округа са најнижим просечним зарадама, Топлички (23 689 РСД), 

Јабланички (25 969 РСД) и Пчињски (26 118 РСД), налазе се у региону Јужне и 

Источне Србије. На овај начин и овај показатељ указује на значајне регионалне 

неједнакости у погледу привредне развијености региона Републике Србије. 

Последњи показатељ који ћемо анализирати биће структура привреде региона 

Републике Србије према броју запослених по појединим секторима. Као и код готово 

свих показатеља које смо до сада анализирали и код овог се јављају значајне разлике 

међу регионима.  

 

 

 

                                                           
12 Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 243. 
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Табела 9. Структура привреде региона Републике Србије према броју 

запослених по појединим секторима 

Регион 
Београдски 

регион 
Регион 

Војводине 

Регион 
Шумадије и 

Западне 
Србије 

Регион Јужне и 
Источне 
Србије Привредни 

сектор 

Примарни сектор 5,0 % 20,0 % 34,4 % 23,7 % 

Секундарни 
сектор 22,7 % 28,1 % 27,2 % 27,5 % 

Терцијарни 
сектор 72,3 % 51,9 % 38,4 % 48,8 % 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр. 54. 

Већ код примарног сектора видимо значајне разлике међу регионима Републике 

Србије. Примарни сектор у структури привреде Београдског региона учествује са само 

5%, што и није изненађујуће ако имамо у виду да је реч о претежно урбаном региону. 

Највише учешће примарни сектор бележи у региону Шумадије и Западне Србије са 

34,4 %. Између ова 2 екстрема налазе се регион Јужне и Источне Србије са 23,7 % 

учешћа примарног сектора и регион Војводине са 20 % учешћа. Мало изненађење 

можда представља нешто ниже учешће региона Војводине, с обзиром да је Војводина 

позната као житница Србије. Што се тиче секундарног сектора, нема већих разлика 

међу регионима Србије, а учешће се креће од 22,7 % колико износи у Београдском 

региону, до 28,1 % колико износи у региону Војводине. Код учешћа терцијарног 

сектора у структури привреде поново се, као и код учешћа примарног сектора, јављају 

значајне разлике међу регионима. Убедљиво највише учешће терцијарног сектора од 

72,3 % има Београдски регион, што је и разумљиво с обзиром да се у њему налази и 

највећи град наше земље, Београд. Као што смо већ навели, искуства показују да се у 
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великим градовима концентришу делатности терцијарног сектора. Регион Војводине са 

51,9 % и регион Јужне и Источне Србије са 48,8 % имају приближно једнако учешће 

терцијарног сектора у структури привреде. Регион са најмањим учешћем терцијарног 

сектора, истовремено и регион са највећим учешћем примарног сектора, је Шумадија и 

Западна Србија са 38,4 %. 

Као што смо извршили рангирање региона према анализираним показатељима 

за утврђивање степена демографског развитка, исто то можемо учинити и за 

показатеље привредног развитка региона. И овде ћемо регионе рангирати оценама од 1 

до 4, при чему ће регион са најповољнијом вредношћу одређеног показатеља добити 

оцену 4, док ће регион са најнеповољнијом вредношћу добити оцену 1.  У обзир ћемо 

узети следеће показатеље: 

• проценат радно способног становништва, 

• проценат запослених у радно способном становништву, 

• проценат писмених у радно способном становништву, 

• стопу незапослености по регионима, 

• бруто друштвени производ по регионима, 

• бруто друштвени производ по становнику у регионима, 

• инвестиције по становнику у регионима, 

• учешће услужног сектора у структури привреде по 

регионима. 

Рангирањем региона према овим показатељима привредне развијености 

добићемо увид у релативну привредну развијеност региона, као и увид у разлике у 

привредној развијености региона Републике Србије. 
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Табела 10. Рангирање региона према анализираним показатељима 

Регион 
Београдски 

регион 
Регион 

Војводине 

Регион 
Шумадије и 

Западне 
Србије 

Регион Јужне 
и Источне 

Србије Показатељ 

Радно способно 
становништво 

 
1 4 3 2 

Проценат 
запослених у 

р.с.с. 
3 1 4 2 

Проценат 
писмених у р.с.с. 

 
4 3 2 1 

Стопа 
незапослености 

 
4 1 3 2 

Учешће региона 
у БДП 

 
4 3 2 1 

БДП по 
становнику 

 
4 3 2 1 

Инвестиције по 
становнику 

 
4 3 2 1 

Учешће услужног 
сектора 

 
4 3 1 2 

Укупно бодова 28 21 19 12 
Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 

2012. - прелиминарни резултати, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр. 15-40. 

Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и 

равномернијег регионалног развоја Србије, стр 6. 

Из табеле је приметна доминација Београдског региона код којег је збир свих 

вреднованих показатеља 28. Београдски регион је од 8 анализираних показатеља чак 

код 6 добио максималну оцену 4. Све ово наводи на закључак да је Београдски регион 

привредно најразвијеније подручје Србије. На основу ових критеријума 

најнеразвијеније подручје Србије је регион Јужне и Источне Србије који је забележио 

само 12 бодова, а уз то ни код једног критеријума није добио већу оцену од 2. На 

основу овога можемо констатовати да су регион Војводине са 21 и регион Шумадије и 

Западне Србије са 19 бодова просечно развијена подручја Србије, која заостају за 
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Београдским регионом, али су истовремено далеко испред региона Јужне и Источне 

Србије. 

 

2.3. Анализа показатеља демографског и привредног развоја 

региона 

 

Под утицајем привредног и регионалног развоја јављају се многобројни 

демографски процеси и појаве на простору Републике Србије. Фактори регионалног 

развоја утичу на одређене специфичности у демографском развитку модификацијом 

просторног размештаја становништва и утицајем на општи друштвени развој. Треба 

ипак имати у виду да овде функционише и повратна спрега, односно и специфичности 

демографског развитка имају утицај на регионални развој. Међузависност утицаја 

демографских фактора и нивоа развоја региона резултирали су успостављањем таквих 

регионално-демографских односа који по својим карактеристикама Србији дају 

обележје изразито хетерогеног простора. Наведена хетерогеност се огледа преко 

региона који имају специфичан демографски раст условљен привредним развојем, 

саобраћајном инфраструктуром и значајним урбаним центрима. Са друге стране налазе 

се региони са депопулационим трендом, а разлог томе треба тражити у привредној 

рецесији, релативној изолованости, ниском нивоу инвестиција по становнику и слабо 

развијеној мрежи урбаних насеља.13 

Србија представља државу са веома израженим регионалним разликама, које су 

посебно изражене између најразвијенијег, Београдског региона, и најмање развијеног 

региона Јужне и Источне Србије. Ни развојна политика државе није била од помоћи, с 

обзиром да се углавном фокусирала на богаћење Београдског региона. На тај начин су 

остали региони постајали још сиромашнији што је доводило до јављања још 

негативнијих демографских показатеља у њима. 

Слична ситуација је и када говоримо о окрузима, где су такође веома изражене 

разлике између најразвијенијих и најслабије развијених округа. Најразвијенији округ је 

Град Београд. Осим Града Београда, окрузи вишег степена развијености према свим 

                                                           
13 Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 503. 
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или већини анализираних показатеља су: Јужно-бачки, Северно-бачки, Шумадијски, 

Сремски и Моравички. На ниво развијености округа у Војводини негативно је утицао 

висок проценат незапослених у радно способном становништву, као последица 

миграције становништва из бивших република Југославије и немогућности привреде да 

активира додатне кадрове. Висок ниво развијености Шумадијског и Моравичког 

округа је резултат развоја њихових развојних центара односно привредног развоја 

Крагујевца и Чачка.14У региону Јужне и Источне Србије се налазе најслабије развијени 

окрузи, пре свега Јабланички, Пчињски, Топлички, Зајечарски и Пиротски. Ови окрузи 

су имали највећи проценат незапослених међу радно способним становништвом 

(изузев Зајечарског округа), а забележили су и најмањи БДП по становнику. Ови 

окрузи се, као и већина округа у региону Јужне и Источне Србије, одликују и 

депопулационим демографским трендовима. 

На крају можемо закључити да би улога државе у новој регионалној политици 

требало да се огледа у отклањању и ублажавању ограничења са којима се суочавају 

неразвијени региони у Србији, а нарочито Регион Јужне и Источне Србије. То се 

посебно односи на стварање услова за привлачење инвестиција и стимулативни проток 

капитала.15Туризам може имати веома значајну улогу у испуњењу циља равномерног 

привредног и регионалног развоја, што би позитивно утицало на преокретање многих 

негативних демографских трендова на подручју Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 243. 
15 Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 503. 
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3. Карактеристике развоја туризма у Србији 

 

При разматрању карактеристика развоја туризма у Србији анализираћемо и 

квантитативне и квалитативне развојне карактеристике. Код анализе квантитавивних 

карактеристика туристичког развоја пратићемо и промене ових показатеља кроз читав 

период развоја туризма у Србији. Код квалитативних карактеристика указаћемо на 

недостатке који су пратили развој туризма до сада у нашој земљи, затим 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. 

 

3.1. 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.16 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 ииностраних ноћења достигнут 1989. и износио је 1 516 000 ноћења. Треба 

нагласити да је Србија од почетка развоја туризма у њој била земља домаћег туризма. 

Подаци који то показују су они о порасту броја ноћења домаћих туриста у периоду од 

1969. до 1987. од 1,9 пута. У истом периоду број ноћења иностраних туриста је 

порастао за само 1,2 пута. Србија је заостајала за осталим чланицама бивше СФРЈ у 

којој је број иностраних ноћења повећан за 2,3 пута. Корените промене у развоју 

туризма Србије настају почетком деведесетих година када долази до распада СФРЈ и 

грађанског рата на простору бивше државе. То је довело до негативних дешавања на 

друштвено-економском, политичком и безбедносном плану која су имала и 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. Опоравак туристичког тржишта започет је 1995. године, али је нови 
                                                           
16 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009., стр. 107. 
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снажан ударац развоју туризма задало НАТО бомбардовање 1999. Након 2000. године, 

иако је дошло до стабилизације економских прилика и побољшања услова за 

туристичко привређивање, настављен је негатив тренд пада броја туриста и броја 

ноћења. 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.-2005. година, као и његову структуру према типовима 

туристичких места која прати званична статистика. 

Табела 11. Обим и структура туристичког промета у Србији, према броју 

ноћења и врстама туристичких места      

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 
Учешће 

у %  19,7 30,0 23,4 21,0 5,8 

1995. 8.124.460 1.582.722 2.398.604 2.128.991.. 1.688.156 325.987 
Учешће 

у %  19,5 29,5 26,2 20,8 4,0 

2000. 7.689.187 1.393.521 2.509.702 2.024.261 1.520.177 240.526 
Учешће 

у %  18,1 32,6 26,3 19,8 3,1 

2005. 6.499.352 1.309.767 2.012.318 1.765.962 1.243.853 167.452 
Учешће 

у %  20,1 31,0 27,2 19,1 2,6 
Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци, 2012., 

Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009., стр. 109. 

Из табеле се види да је највећи број ноћења остварен 1990. године, што је била и 

последња година стабилног туристичког развоја пре негативних дешавања која су 

уследила у следећој деценији. Након тога уследио је значајан пад који је достигао 

врхунац 1993. када је забележено само 6,9 милиона ноћења. Опоравак је уследио од 

1995., али након НАТО бомбардовања јавља се нови пад који није заустављен до данас. 

У овом периоду, у односу на 1990. годину која је била најуспешнија за све типове 
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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% иностаних ноћења 

остварује у градовима. 

Следећи показатељ који ћемо анализирати биће број иностаних 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. 

Табела 12. Број иностаних 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. 

Број 
иностраних 

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

Учешће у 
% 12,6 3,1 5,6 17,0 22,6 27,7 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци, 2012. 
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Из табеле се види да је максималан број ноћења када су питању инострани 

туристи забележен 2012. године са 1 796 217 ноћења. Приметно је међутим, и да је 

други резултат остварен још 1990. и да је он приближно достигнут тек 2010. године. 

Као и код других показатеља, и овде су разлог томе дешавања која су изразито 

негативно утицала на развој туризма деведесетих. 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 иностаних ноћења у укупном туристичком промету 2005. достигло 

17 %, а 2012. чак 27,7 %. Овај тренд 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. 

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.17Највећи 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. Знатно краћи боравак страних туриста у односу на домаће може се 

                                                           
17 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 108. 
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објаснити чињеницом да инострани туристички промет у нашој земљи има доминантно 

транзитно-пословно и транзитно-културно обележје.18Као 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 ћемо анализирати биће сезонска концентрација 

туристичког промета, при чему ћемо користити податке о туристичком промету по 

месецима за 2012. годину. 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 13. Дистрибуција туристичког промета изражена бројем ноћења у 

Србији по месецима у 2012. години 

Месец Број ноћења Учешће у % 
Јануар 413 296 6,3 

Фебруар 392 015 6,1 
Март 453 525 6,9 

Април 514 329 7,9 
Мај 696 265 10,7 
Јун 642 234 9,9 
Јул 724 150 11,1 

Август 825 296 12,7 
Септембар 586 082 9,0 

Октобар 520 685 8,0 
Новембар 354 942 5,5 
Децембар 386 083 5,9 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Ноћења туриста-годишњи подаци, 2012. 

У току летњег периода јавља се тенденција повећања иностраног туристичког 

промета и смањивања домаћег промета. Ово се објашњава чињеницом да инострана 

кретања углавном имају транзитни карактер, а транзитна кретања су најизраженија у 

периоду јун-септембар. С друге стране код домаћих кретања доминирају бањска, која 

се углавном реализују крајем пролећа и почетком јесени. Уједначена сезонска 

концетрација туристичког промета позитивно утиче на пословање субјеката 

туристичке привреде јер им омогућава равномерну попуњеност капацитета.  

 

                                                           
18 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 108. 
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3.2. 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. 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 
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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. 

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 

стављено само 570 000 хектара. Од тога 159 000 хектара, или 30,9 %, отпада на наших 5 

националних паркова. Сва 5 национална парка 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 
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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, 

• Ибарска културно-туристичка зона.19 

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 
                                                           
19 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 92. 
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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.20 

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, 

• 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, 

                                                           
20 Вуковић, Б., Сто најлепших националних паркова, Савремена књига, Београд, 2007. 
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• 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.21 

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. 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.22 

 

 

 

 

                                                           
21 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 116. 
22 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 117. 
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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 општеприхваћене 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 Србију, односно поједине њене 

туристички интересантне делове, као комбинована последица малог 

броја функционалних аеродрома, недостатка "low/cost" авиопревозника, 

односно малог броја савремених аутопутева и опште запуштености 

друмске, железничке и речне инфраструктуре, 
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• 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.).23 

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.24Да 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 културних кругова и с Београдом, градом на две велике 

реке, који представља још увек неоткривену туристичку метрополу 

југоисточне Европе, 

 

                                                           
23 Пројекат Туристички потенцијал Србије, Београд, 2011. 
24 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 117. 
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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.25 

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, 

                                                           
25 Пројекат Туристички потенцијал Србије, Београд, 2011. 
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• успостави адекватан систем партнерства јавног и 

приватног сектора у туризму, 

• формулише нови управљачки систем у туризму као 

гаранцију за дугорочан и одрживи раст туризма.26 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 117. 
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4. Перспективе развоја туризма у Србији 

 

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.27 

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. То би допринело и 

привредном уравнотежењу, јер би управо простори у којима нису развијане друге 

привредне гране добили шансу да валоризују своје вредности.  

Бројни су примери читавих регија у којима је туризам доминантна или 

обједињујућа делатност, а које бележе економске компаративне предности у односу на 

                                                           
27 Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 245. 
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регионе који не развијају туризам. Стога није чудо да се о туризму говори као о 

развојном катализатору.28Једна од главних карактеристика туризма, која значајно 

доприноси његовом утицају на укупан привредни развој, је да производи вишеструке 

мултипликативне економске ефекте. Тако се на подручјима на којима се развија 

туризам развијају и угоститељство, саобраћај, трговина, пољопривреда и друге туризму 

сродне делатности. Туризам омогућава привредним субјектима из свих ових 

делатности да се укључе у привредне токове. Туризам истовремено представља и једну 

од најатрактивнијих области за привлачење инвестиција. Искуства бивших 

социјалистичких држава Централне и Источне Европе показала су да је промена 

структуре привреде значајно убрзала развој неразвијених региона. Управо је туризам у 

свим овим државама имао значајну улогу у трансформацији и структурном 

прилагођавању привреде. Предности туризма у односу на друге привредне гране када 

је у питању допринос бржем развоју неразвијених подручја 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.29 

 

Развој туризма на неком простору не доноси увек и свуда искључиво позитивне 

ефекте. Неадекватан развој туризма, пре свега предимензионирани, може довести до 

бројних последица, како на животну средину, тако и на домицилно становништво. Због 

тога се поставља питање који су услови да туризам постане катализатор економског 

опоравка слабије развијених подручја. Да би се добио одговор на ово питање морају се 

спровести комплексна интердисциплинарна истраживања. У њиховом недостатку 

могућа су превелика очекивања, неадекватна улагања, амбициозни захвати туристичке 

                                                           
28 Девеџић, М., Прилог изучавању утицаја туризма на демографски развитак, Географски 

факултет, Београд, 2007., стр. 2. 
29 Петровић, Ј., цитирано дело, стр. 246. 
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изградње и настанак споменика туристичке инфраструктуре, који сведоче о 

нерационалности и промашајима. Смисао овакве анализе није само теоријско-

методолошки, већ се налази и у елиминисању непланског развоја туризма и 

стратешких промашаја, који нису дали претпостављене економске и демографске 

резултате.30 

 

4.1. Интегрално планирање и концепт одрживог развоја туризма 

као основе будућег развоја туристичке делатности 

 

Да би се избегле опасности које са собом повлачи стихијски и 

предимензионирани развој туризма, државни органи морају да се ослоне на интегралан 

приступ планирању туризма. Планирање у туризму можемо дефинисати као свесно и 

усклађено усмеравање туристичког развоја. Интегралан приступ планирању 

подразумева дефинисање развојних циљева и одређивање начина на који ће ти циљеви 

бити реализовани. Као резултат планирања добијају се краткорочни, средњорочни и 

дугорочни планови туристичког развоја. Ови планови предвиђају и ресурсе који су 

неопходни за остваривање зацртаних циљева. На основу планова може се пратити 

динамика остваривања циљева, а истовремено ови планови омогућавају предузимање 

корективних акција уколико развој туризма доводи до неких негативних ефеката. 

Коришћењем планова туристичког развоја могу се предупредити бројне последице 

неконтролисаног развоја туризма. 

Искуства показују да су оне државе у којима се развој туризма темељио на 

интегралном, промишљеном и дугорочном планирању оствариле многе позитивне 

ефекте без значајнијих пратећих проблема, за разлику од других, које су се, руковођене 

парцијалним и краткорочним економским интересима и без прецизног и јасног 

планског концепта, суочиле са низом еколошких, социјалних и културних 

проблема.31Државе које су искусиле ове проблеме морале су да приступе 

редефинисању циљева туристичког развоја, што захтева доста времена и финансијских 

                                                           
30 Девеџић, М., цитирано дело, стр. 2. 
31 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 261. 
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средстава. Редефинисање правца туристичког развоја је било неопходно како њихове 

регије и дестинације не би доживеле неуспех на туристичком тржишту. 

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 области 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. 

Да би интегралан приступ планирању дао оптималне резултате, пожељно је 

планирање започети на националном и регионалном нивоу. На тај начин обухвата се 

шира слика туристичког развоја у дужем временском периоду, и добијају се дугорочни 

национални и регионални туристички планови. Они укључују основне циљеве развоја 

туризма, усвајање стандарда туристичких капацитета и услуга, утврђивање 

институционалних и других елемената неопходних за развој и управљање туризмом. 

Након тога, у складу са основним циљевима и оквирима националних и регионалних 

планова, следи детаљније планирање, везано за уже просторне целине, туристичке 

зоне, центре и локалитете и њихову туристичку валоризацију.32Наравно, неопходно је 

да циљеви у локалним туристичким плановима буду усклађени са циљевима 

регионалних и националних планова туристичког развоја. 

Интегралан приступ планирању туризма подразумева одрживи концепт развоја. 

Овај концепт развоја појавио се на Конференцији Уједињених Нација о животној 

средини и развоју у Рио де Жанеиру 1992. године.  Одрживи развој се дефинише као 

уравнотежен економски, социјални и културни развој без угрожавања животне 

средине, чиме се и будућим генерацијама омогућава да се развијају на истом или 

вишем нивоу него садашње. Према овом концепту свака делатност при планирању и 

                                                           
32 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 264. 
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доношењу одлука мора узети у обзир потребу заштите животне средине. У складу са 

овим и туризам као привредна делатност зависи од могућности животне средине да 

обезбеди стабилну и дугорочну развојну основу. На основу дефиниције одрживог 

развоја, познати швајцарски туризмолог Крипендорф је извео дефиницију одрживог 

развоја туризма. По њему, одрживи развој туризма се заснива на интегралном и 

комплексном приступу који подједнак акценат ставља на пет компоненти: 

• остварење економског профита, 

• очување животне средине, 

• афирмација социјалног интегритета локалног становништва, 

• неговање културних особености локалног становништва, 

• оптимално задовољење потреба туриста. 

На овај начин обезбеђује се задовољство туриста као носилаца тражње, 

уважавају се економске потребе туристичких дестинација као носилаца понуде, а при 

томе се не угрожавају могућности за развој туризма на истом или вишем нивоу у 

будућности. Једна од мера које се требају предузети ради остваривања одрживог 

туристичког развоја је и смањење коришћења необновљивих ресурса и смањење 

притиска на домицилно становништво. Такође, потребно је да се потрошња енергије и 

деградираност животне средине смањују у апсолутном, а не само релативном износу 

као што је то до сада био случај. 

У следећој табели приказане су упоредне карактеристике неодрживог и 

одрживог туризма. Из табеле се јасно виде очигледне предности концепта одрживог 

туристичког развоја. 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Табела 14. Одлике неодрживог и одрживог туристичког привређивања 

Неодрживи (масовни) туризам Одрживи туризам 

Брзи развој Спори развој 
Не уважава социјалне чиниоце и факторе 

животне средине 
Уважава социјалне чиниоце и факторе 

животне средине 
Неконтролисан развој Контролисан развој 

Несразмеран, неумерен развој Развој у мањим размерама 
Развој руковођен краткорочним 

интересима Развој руковођен дугорочним интересима 

Секторски приступ туризму, искључиво 
сагледавање интереса туризма 

Холистички приступ туризму, уважавање 
интереса других делатности које су више 

или мање везане за туризам 
Даљинска, централизована контрола 

развоја Локална контрола развоја 

Нестабилан развој Стабилан развој 
Квантитативан развој Квалитативан развој 

Фокусиран на цену услуга у туристичком 
промету 

Фокусиран на вредности које се могу 
добити за новац 

Необучени или недовољно обучени 
кадрови 

Континуирано образовање и обука 
кадрова 

Неразвијена структура занимања у 
туризму Развијена структура занимања у туризму 

Публицитет туризма се изграђује по 
застарелом моделу заснованом на 

клишеима 

Едукација туриста и читаве јавности о 
значају и предностима туризма 

Монокултуран приступ туризму са 
акцентом на његовим економским 

ефектима 

Регионални приступ туризму као чиниоцу 
интегралног развоја ширих просторних 

целина, односно регија 
Извор: Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009., стр. 273. 

За разлику од досадашње праксе, у развоју туризма мора се смањити значај 

економске димензије, а истовремено ставити већи акценат на заштити животне 

средине. Оријентација на економични туризам доноси добре економске резултате у 

кратком периоду, али угрожава животну средину и домицилно становништво, 

угрожавајући на тај начин основу за дуг и стабилан туристички развој. Код нас је овај 

начин туристичког развоја био доминантан од почетка развоја туристичке делатности. 

Због тога су стручњаци код нас при оцењивању стања развијености туризма углавном 

користили економске показатеље као што су остварени профит, запосленост и учешће 

туризма у бруто друштвеном производу. Неопходно је међутим узети у обзир и 

показатеље који су у вези са социјалним интегритетом, културним идентитетом и 

квалитетом животне средине јер они представљају основу обављања туристичке 
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делатности. Социјални интегритет може се оцењивати са аспекта субјективног осећаја 

благостања локалног становништва, док се културни идентитет може мерити са 

аспекта богатства, разноврсности, специфичности и уметничких достигнућа локалне 

културе. При оцени квалитета животне средине треба мерити стање воде, ваздуха, 

земљишта, биљног и животињског света. 

Истраживања Светске туристичке организације показују да ће туристичка 

кретања у наредном периоду углавном бити усмерена ка аутентичним културно-

историјским вредностима и према комплексима незагађене природе (планине, 

национални паркови, руралне области, хидрографски објекти). Србија располаже 

мотивима обе врсте, а притом одрживи развој туризма промовише управо ове типове 

туристичких вредности. Због тога би Србија требало да промени досадашњу праксу 

развоја туризма која се оријентисала на економске ефекте, и прихвати концепт 

одрживог развоја туризма, јер само на тај начин може обезбедити стабилан развој ове 

делатности у будућем периоду. 

 

4.2. Фактори будућег развоја туризма 

 

Србија располаже туристичким потенцијалима који се одликују рекреативним, 

естетским, куриозитетним и знаменитим атрибутима туристичке атрактивности. 

Валоризација тих потенцијала зависиће од могућности задовољавања различитих 

фактора и услова од којих зависи дугорочни успех развоја туризма. Најважнији међу 

тим факторима су: 

• очување еколошко-туристичких потенцијала, 

• даље побољшање материјалних фактора развоја, 

• континуирано побољшање организације и специјализације туристичке 

понуде, 

• регионално усмеравање развоја.33 

                                                           
33 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 267. 
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Очување еколошко-туристичких потенцијала неопходан је услов дугорочног 

очувања природних туристичких мотива. Очување ових мотива је посебно важно за 

нашу земљу јер конкурентност туристичке понуде Србије у великој мери зависи од 

рекреативних туристичких вредности. Проблем се јавља јер су природни туристички 

потенцијали (планине, језера, реке, национални паркови) лако подложни променама и 

угрожавању. Садашња површина подручја под заштитом у Србији од око 570 000 

хектара, односно 6 % површине државе, није довољна да обезбеди предуслове за 

дугорочан стабилан развој туризма. За очување најважнијих еколошких ресурса 

неопходно је ставити под заштиту бар 10 % површине Србије. Под заштиту би на тај 

начин били стављени сви атрактивни рекреативни туристички мотиви и подручја 

Србије, чиме би била осигурана очекивана перспектива туризма Србије.  

Значај заштите еколошких потенцијала посебно долази до изражаја ако се има у 

виду да ће у будућности еколошки фактор бити све значајнији на европском 

туристичком тржишту. Индустријализовани европски континент је све више еколошки 

угрожен, па се може очекивати да ће се туристичка тражња све више усмеравати ка 

очуваним природним подручјима. Уколико се ставе под одговарајући режим заштите 

то би могли бити наши рекреативни и скијашки планински центри, као и бање. Осим 

стављања под режим заштите, корисно би било у овим центрима развијати облике 

понуде који се заснивају на природно узгајаној храни и специјализованим 

здравственим услугама. 

У материјалне туристичке факторе спадају туристички капацитети и опрема, 

саобраћајна, електроенергетска и ПТТ инфраструктура. Србија данас има релативно 

задовољавајућу основну инфраструктуру. Ипак, квалитет магистралних путева, 

железничке инфраструктуре и аеродрома не одговара потребама савременог туризма. 

Започети радови на комплетирању и реконструкцији друмских саобраћајница, 

железничких пруга и модернизацији аеродрома, могу битно допринети интензивирању 

туристичких токова, нарочито транзитних.34Недовољно развијена саобраћајна мрежа 

угрожава туристички развој многих атрактивних подручја. Као примере можемо 

навести Стару планину, Голију, Пештер, планине у источној зони веначних планина, 

подручје око Власинског језера. Са истим проблемом се суочавају и поједине бање: 

Куршумлијска, Луковска, Пролом, Рибарска, Сијаринска и многе друге. Проблем не 

                                                           
34 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 268. 
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представљају само копнене саобраћајнице, већ и пловни путеви. Србија располаже 

великим туристичким потенцијалом у виду Дунава, нарочито његовим делом који 

протиче кроз Ђердапску клисуру, али га не користи јер још увек није успостављен 

одговарајући путнички и излетнички саобраћај на овој реци. Србија једина од 

подунавских земаља нема своју речну флоту, па самим тим остварује занемарљиве 

користи од развијеног туристичког транзита на Дунаву. 

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 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. 

Србија има 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. 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 
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успостављање сарадње између субјетака 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 маркетиншких 

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. 

Ловни туризам је други значајан облик специјализоване понуде који би Србија 

могла развијати. Овај облик понуде је занимљив јер може бити посебно интересантан 

за иностране туристе. Основу за ову врсту туристичког промета чине ловишта која се 

простиру на површини од 650 000 хектара. Ова ловишта се углавном налазе у 

подручјима под шумом и њима газдује јавно предузеће „Србијашуме“. У оквиру ове 

врсте понуде постоји и потенцијал за развој сточарских фарми и рибњака на 

планинским рекама, као и могућности сакупљања и прераде шумских плодова и 

лековитог биља у сарадњи са сеоским домаћинствима. Значајни економски ефекти би 

се могли остваривати од такси за одстрел дивљачи, продаје меса дивљачи, као и 

пружањем смештајних и угоститељских услуга туристима. С обзиром да се ловишта 

налазе углавном у слабије развијеним подручјима овај вид понуде би допринео 

економској консолидацији тих подручја. 

Када је у питању инострани туризам од несумњивог значаја је промет који се 

остварује у транзитном туризму. Србија има повољан саобраћајно-географски положај, 

кроз нашу државу пролазе европски Коридори 7 и 10, па је самим тим и развијен 

транзит. Економски ефекти који се остварују од овог типа туристичког промета ипак 

нису на задовољавајућем нивоу. Да би се то стање изменило неопходно је прилагодити 

понуду овој врсти промета. Уз важне међународне путеве преко којих се остварује 

транзит налазе се и бројне туристичке природне и културне вредности као што су 

бање, излетишта, манастири и тврђаве. Уз бољу организацију понуде и развијеније 

маркетингшке активности на промоцији ових вредности могли би се остварити много 

значајнији економски резултати, нарочито када је у питању инострани туризам. Развој 

транзитног туризма ојачао би и конкурентску позицију Србије на међународном 

туристичком тржишту. 
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У новим условима трансформације привреде, унапређивање туристичког 

привређивања све више ће се огледати у тржишној ефикасности организације 

пословања, акционарском удруживању капитала и индивидуалној рентабилности 

инвестиција. Тиме ће се тежиште инвестирања померити са досадашњег дисперзивног 

размештаја (на сваки град и општину) на регионално усмерени развој, односно на 

туристичка подручја и центре са доказаним развојним приоритетима, где се очекује 

бржи обрт капитала и већа индивидуална рентабилност инвестиција.35  

 

4.3. Однос развоја туризма и демографских структура 

 

Смањивање броја становника и демографско пражњење одређених простора 

(пограничних, брдско-планинских, аграрних, оних са неповољним саобраћајно-

географским положајем, а у последње време и појединих градских насеља…) један је 

од доминантних демографских процеса у Србији. Расправљајући о смањивању 

депопулације, најчешће се као фактор ревитализације наводи туризам. Његов би развој 

у емиграционим подручјима са редукованим демографским потенцијалима, али са 

очуваним природним вредностима и богатим етно-наслеђем (који су другим 

привредним гранама неинтересантни), верује се, не само зауставио исељавања већ, 

евентуално, довео до повратних миграција и економског опоравка. Велика 

диверзификација туристичке понуде и разноврсни алтернативни облици туризма који 

подржавају концепт одрживог развоја чине овај модел још прихватљивијим. 

Укупна динамика становништва може бити функција развоја туризма. Развој 

туристичке делатности својим економским ефектима стимулише демографски развој. 

Туризам је утолико значајнији што се често развијао у привредно неразвијеним 

подручјима где се, према досадашњим искуствима, показао као једна од 

најефикаснијих делатности за превазилажење регионалне неразвијености. Тако су, 

захваљујући туризму, групу неразвијених земаља напустиле Шпанија и Грчка. 

Поједини примери говоре да је управо развој туризма био иницијални фактор 

демографског пораста или фактор успоренијег пада становништва. Примери се могу 

наћи како у другим државама, тако и у нашој земљи. У Шпанији су Мајорка и Ибица, 
                                                           
35 Јовичић, Д., цитирано дело, стр. 270. 
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до тада депопулациона подручја, са почетком развоја туризма шездесетих година 

забележила значајан пораст броја становника. Развој туризма на Црногорском 

приморју после шездесетих година означава почетак његовог деловања и на 

демографске промене, јер Приморје тада мења популациони динамички модел. До тог 

периода становништво Приморја је расло спорије од становништва Црне Горе, да би у 

наредном периоду наступили обрнути процеси. Црногорски приморски регион као 

макроцелина посебних функцијских и демографских особености све се више издваја по 

укупној динамици од остале републичке територије. . У Србији, међу градским 

насељима која су у последњем међупописном периоду остварила пораст већи од 30% 

(Дивчибаре, Сијаринска Бања, Златибор, Борча и Сремска Каменица) већина има 

туристичку функцију.36 

Истраживања међутим показују да развој туризма не доводи увек до нестанка 

депопулационих трендова у кретању становништва. Иста истраживања указују на 

значајну везу између локације на којој је концентрисан туристички развој и 

демографских трендова. Копаоник, на пример, иако са највећим туристичким 

прометом међу планинским туристичким местима Србије, бележи депопулацију. 

Међутим, туристичко место Копаоник формирано је у највишим деловима планине, 

инфраструктурно неопремљеним, ван важнијих саобраћајних токова, и већ у самом 

зачетку није се везивало за постојеће центре. Иако се рачунало да изградња 

туристичког центра на Копаонику може допринети ревитализацији копаоничких села, 

дистанцираност центра од насеља са демографским потенцијалима осујетила је овакве 

планове. Тако се у стручним круговима често наилазило на критику пројекта, управо 

због избора локације, и заговарала опција формирања туристичког места у Јошаничкој 

Бањи, где би постојећи људски ресурси, полифункционалан развој и дужа туристичка 

сезона омогућили и боље демографске ефекте. 

Промене изазване развојем туризма најдиректније се огледају у економским 

структурама становништва. Простори и места у којима се развија туризам као 

доминантна привредна грана показују адекватно велико учешће терцијарног сектора у 

структури активног становништва по делатности. Туризам повећава број центара рада, 

развој комплементарних делатности, запосленост, утиче на веће ангажовање женске 

радне снаге и често узрокује директан прелаз из примарних у терцијарне делатности. 

                                                           
36 Девеџић, М., цитирано дело, стр. 4. 
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Утицај туризма на промене у економским структурама становништва заснива се 

на радно-интензивном карактеру ове делатности, због чега је развој туризма праћен 

повећањем активности. Конкретан обим радне снаге у туризму је најпоузданији 

показатељ економског значаја туризма. Мада број активних у одређеној делатности не 

мора бити потврда њеног значаја у укупном друштвеном производу, када је у питању 

туризам као радно интензивна делатност, обим активних указује на развојне 

тенденције туризма. Како је туризам делатност са мултипликативним економским 

ефектима, осим у туризму стварају се радна места и у бројним другим сродним 

привредним делатностима. Стога обим радне снаге у туризму и угоститељству није 

довољан показатељ утицаја туризма на економске структуре. Потреба за комплексом 

туристичких услуга подстиче развој низа других делатности из привреде и ван ње, па 

треба узети у обзир индиректно дејство на пораст броја активних у делатностима које 

учествују у формирању туристичке понуде. Многе од ових делатности без подстицаја 

туризма не би имале постојеће капацитете и радну снагу. Зато би покушај 

димензионирања утицаја туризма на пораст запослености морао статистички да прати 

не само непосредно запослене у туризму и угоститељству, већ и оним делатностима 

које су интегрални део комплекса туристичке услуге, и које се огледају у структури 

туристичке потрошње. У ужем смислу то су услужне делатности: саобраћај, трговина, 

угоститељство и посредништво, које се нису могле тако снажно развити само под 

утицајем потрошње домаћег становништва. Осим тога, велики је број лица која 

активно учествују у формирању туристичке понуде, а формално-методолошки гледано 

спадају у категорију неактивног становништва. Ту се пре свега мисли на женску радну 

снагу у домаћој радиности.37 

У савременим условима развоја туризма у којима се акценат ставља на еко-

туризам и туризам руралних предела сеоска домаћинства у слабије развијеним 

подручјима кроз пружање услуга туристима могу да пронађу своју егзистенцију. У 

одсуству других развојних ресурса, туризам се јавља као једина опција валоризације 

таквих подручја. У том контексту,  ни старо становништво, ни оскудна 

инфраструктурна опремљеност не морају по правилу представљати ограничења, па би 

одговор на питање може ли туризам бити фактор ревитализације слабије развијених 

подручја био позитиван. Развој туризма у пасивним крајевима се мора базирати на 

детаљним анализама потенцијала, туристичког тржишта и могућности пласмана ове 

                                                           
37 Девеџић, М., цитирано дело, стр. 9. 
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врсте понуде, а као циљ треба поставити не само позитивне демографске помаке, већ и 

успостављање склада привредног комплекса и комплекса становништва. 

Као пример подручја у коме би туризам могао имати значајну улогу у 

економском и демографском опоравку и ревитализацији можемо навести Јабланички 

округ, један од најмање развијених у Србији. У оквиру политике привредног развоја 

Јабланичког округа може се поставити значајно питање да ли туризам може бити 

фактор његовог развоја. Развојем одређених облика туризма (бањски, излетнички, 

екскурзиони, манифестациони и ловни) на основу компаративних предности  и 

туристичке атрактивности Сијаринске Бање и планинских сеоских насеља, туризам би 

у будућем развоју могао да постигне динамизирање и остварење кумулативног процеса 

преко директних, индиректних и мултипликативних економских ефеката.38Развој 

туризма на овом подручју, на коме се могу развијати и рекреативни и лечилишни 

туризам, знатно би допринео укупном економском и демографском развоју. Пример 

Јабланичког округа могла би да користе и бројна друга слабије развијена подручја у 

нашој држави. 

 

4.4. Потенцијали и приоритети развоја туризма у Србији 

 

Основни ресурси на којима се базира дугорачан развој туризма представљају 

атрактивне рекреативне и културне туристичке вредности. Ови ресурси су размештени 

на читавој територији наше земље. Наравно, у неким областима их нема пуно, док су у 

другим концентрисани, дајући тим областима велику туристичку вредност. 

Планине су најзначајније природне туристичке вредности. Рељеф наше земље је 

претежно планински и у њему се налазе планине различитих висина са различитим 

туристичким потенцијалима. На северу Србије, у Војводини, као и у Шумадији 

преовлађују ниске планине као што су Фрушка гора, Вршачке планине, Букуља, 

Космај, Авала. Ове планине се углавном истичу као излетничке локације, а посебна 

њихова предност је што се налазе у најгушће насељеном подручју наше државе, па 

самим тим и привлаче велики број излетника. У планинском простору Србије 
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преовлађују средње високе планине од 1000 до 1800 м.н.в. као што су Златибор, Тара и 

Гоч. Ове планине се одликују стимулативно-рекреативним климатом и великим 

могућностима за развој масовног рекреативног туризма. Велику туристичку 

атрактивност имају и високе планине, Копаоник, Стара планина, Голија, Шар-планина. 

Њихова атрактивност се заснива пре свега на могућностима развоја спортско-

рекреативних активности, а неке од њих имају потенцијал да постану скијашки центри 

међународног значаја. Укупни туристички значај планина заснива се на њиховим 

рекреативним, спортским, куриозитетним и естетским атрактивним атрибутима и 

вредностима. Ове вредности су сублимат променљивих вредности климе и надморске 

висине, у комбинацији са сложеношћу шумских екосистема, рељефа и богатства вода и 

пејзажа. Њихову мотивску вредност појачавају флористички, фаунистички, 

хидролошки и морфолошки ретки облици, врсте и појаве.39Богатство природних 

мотива употпуњују преко 300 термоминералних извора, пећине, планинске реке и 

њихове клисуре и кањони, равничарске реке са речним острвима и природна и 

вештачка језера која пружају могућности за разне спортско-рекреативне активности. У 

природне вредности спадају и заштићена добра са карактеристичним биљним и 

животињским светом. 

Србија располаже и богатим културним потенцијалом од 2500 непокретних 

културних добара. Овде спадају галерије, музеји, позоришта, различити облици урбане 

и руралне архитектуре који су распоређени на читавом простору државе. По богатству 

културног наслеђа доминирају Београд, Нови Сад и Ниш са најкомплекснијим 

споменичким, архитектонским, амбијенталним и уметничким вредностима. Треба 

поменути и Нови Пазар са највећим средњовековним историјским наслеђем, као и 

Крушевац, Сремске Карловце и Призрен. У оквиру културних вредности треба ипак 

издвојити средњовековне манастире због њихове историје, архитектуре и врхунског 

фреско-сликарства. Међу многобројним треба поменути Студеницу, Сопоћане, 

Милешево, Дечане, Пећку патријаршију, Жичу, Грачаницу, Раваницу, Манасију и 

комплекс Фрушкогорских манастира. Сви они представљају важан сегмент туристичке 

понуде и могу остварити запажене резултате на иностраном и домаћем туристичком 

тржишту. 
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На крају ћемо издвојити подручја која би требало да буду приоритети развоја 

туризма Србије у будућем периоду: 

• Београд, као центар иностраног туризма Србије, 

• Манастири, као вредности на којима би се изградио туристички 

идентитет Србије, 

• Ђердапски део Дунава, као део Србије са најхетерогенијим туристичким 

потенцијалом, 

• Копаоник, као центар планинског туризма Србије, 

• Погранична подручја, као подручја у којима би развој туризма имао 

кључну улогу у економској ревитализацији и опоравку. 

Развојем ових подручја Србија може остварити свој туристички потенцијал, 

наравно уз примену интегралног планирања и опредељење за одрживи концепт развоја 

туризма који би обезбедио стабилан дугорочни развој. Остваривање туристичког 

потенцијала би имало велики утицај на економску ревитализацију слабије развијених 

подручја јер су претходна искуства показала да је туризам једна од привредних 

делатности које најефикасније доприносе економском опоравку таквих подручја. 

Развој туризма би имао и позитиван утицај на демографски опоравак неразвијених 

подручја јер се углавном ради о подручјима са негативним демографским трендовима. 

На тај начин будући развој туризма Србије могао би да доведе до смањивања 

регионалних разлика у погледу развијености, и пружи нашој земљи шансу за 

равномернији регионални развој. 
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5. Закључак 

 

Србија је једна од држава у Европи са највећим регионалним разликама у 

погледу привредне развијености. Те разлике су резултат досадашњег привредног и 

друштвеног развитка земље и представљају један од најкомплекснијих проблема 

развоја. Један од узрока регионалних разлика је била и економска политика државе, 

која није била адекватна, и која је доводила до тога да богати региони постају још 

богатији, а сиромашни још сиромашнији. Неравномерни привредни развој изазвао је 

интензивне унутрашње миграције из слабије развијених у развијеније регионе. То је 

довело до бројних негативних демографских трендова у слабије развијеним 

подручјима, тако да су она постала и депопулациона подручја, што додатно отежава 

њихов привредни развој. Једна од привредних грана која највише може да допринесе 

економској и демографској ревитализацији ових подручја јесте туризам. 

Туризам се у Србији почео развијати шездесетих година 20. века. До краја 

осамдесетих развој туризма је ишао узлазном путањом, а онда су ратна дешавања на 

простору бивше Југославије нагло зауставила његов развој. Иако Србија располаже 

значајним туристичким вредностима, како природним, тако и културним, криза из 

деведесетих година још није превазиђена на туристичком тржишту. 

Србија и поред тога поседује значајне туристичке потенцијале. Да би своје 

потенцијале успела да валоризује наша земља мора да испуни одређене услове. 

Основни услов је да се развој туризма заснива на интегралном планирању којим би се 

обезбедио дугорочно стабилан туристички развој. Други услов је опредељење за 

концепт одрживог туризма, а не за концепт развоја туризма заснованог искључиво на 

економским интересима. Трећи услов би био концентрисање развоја туризма на регије 

и центре који имају потенцијал да постану туристичке дестинације међународног 

значаја. Уколико би се испунили ови услови наша земља би у доброј мери успела да 

валоризује свој туристички потенцијал. С обзиром да се значајан део туристичког 

потенцијала налази у слабије развијеним подручјима, управо би ова подручја од 

развоја туризма имала и највише користи. На тај начин би развој туризма пружио 

Србији шансу за равномернији регионални развој. 



 

57 
 

 

6. Литература 

 

 

 

1. Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж., Национална економија, Петрограф, Ниш, 

2008. 

2. Вуковић, Б., Сто најлепших националних паркова, Савремена књига, Београд, 

2007. 

3. Географски институт Јован Цвијић, Географска структура и регионализација 

Србије, САНУ, Београд, 1997.. 

4. Глигоријевић, Ж., Петровић, Ј., Туризам – фактор интеграције и развоја 

европског континента, Фацта Университатис, Вол. 6, Но 2, Универзитет у 

Нишу, 2009. 

5.  Девеџић, М., Карактеристике популационе динамике туристичких места у 

Србији, Географски факултет, Београд, 2005. 

6. Девеџић, М., Прилог изучавању утицаја туризма на демографски развитак, 

Географски факултет, Београд, 2007. 

7. Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор 

динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије, Зборник радова 

„Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, 

Економски факултет, Ниш, 2012. 

8. Глигоријевић, Ж., Петровић, Ј., Туризам у функцији структурног прилагођавања 

привреде Србије, Економика, бр. 1-2, Друштво економиста „Економика“, Ниш, 

2008. 

9. Закон о туризму Републике Србије, Београд, 2005. 

10.  Јовичић, Д., Ивановић, В., Туризам и простор, ТОН плус, Нови Београд, 2006. 

11.  Јовичић, Д., Туризам и животна средина-концепција одрживог развоја туризма, 

Задужбина Андрејевић, Београд, 2000. 

12. Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 

2009. 

13.  Јовичић, Ж., Туризам Србије, Туристичка штампа, Београд, 2002. 



 

58 
 

14.  Крстић, В., Становништво југоисточне Србије: компаративна студија 

демографског развитка, Завод за урбанизам, Ниш, 2007. 

15. Петровић, Ј., Туризам-Шанса за равномернији регионални развој, Зборник 

радова „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, 

Економски факултет, Ниш, 2010. 

16. Пројекат Туристички потенцијал Србије, Београд, 2011. 

17.  Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012., Београд, 2013. 

18.  Републички завод за статистику, Општине и региони у Србији, Београд, 2011. 

19. Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 

у Републици Србији, Београд, 2011. 

20. Републички завод за статистику, Природно кретање становништва у Републици 

Србији 1961.-2010., Београд, 2012. 

21. Стаменковић, С., Актуелна питања просторне организације мреже насеља и 

релевантни демографски проблеми у Србији, Демографија, књига 1, Институт за 

демографију Географског факултета, Београд, 2004. 

22. Станковић, С., Поповић, И., Јовичић, Ж., Регионализација Србије, Српско 

географско друштво, Бепград, 1998. 

23.  Станковић, С., Регионални развој туризма у Србији, Гласник, бр. 2, Српско 

географско друштво, Београд, 1997. 

24. Стратегија развоја туризма Републике Србије до 2015. године, Министарство за 

трговину, туризам и услуге Републике Србије, Београд, 2006. 

25. www.merr.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merr.gov.rs/

	Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 2012. - прелиминарни резултати, Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије...
	Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 2012. - прелиминарни резултати, Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије...

