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УВОД 

Путовање је старо колико и човек.. Људи путују од давнина, као пустолови, 

мисионари, војници, трговци, дипломате, истражитељи. Разлози тих путовања су 

различити. Неки људи путују у потрази за бољим животом, неко да би служио војни 

рок, неко да би се лечио, да би  продао нешто, посетио рођаке, студирао. Сви ови 

разлози су рационални, очигледни , разумљиви, нема дилеме зашто неко путује. 

Путовање у овом контексту је само средство  за постизање циља.  

Када је у питању туристичко путовање, питање разлога таквих путовања је 

доста комплексније. Туристичко путовање није средство већ циљ сам по себи. Мотиви 

и потребе за туристичким путовањем делују очигледно.  Потреба за одмором, 

сунчањем, упражњавањем спортова,  здравијим и мирнијим окружењем него што је 

код куће , потреба да се упознају нови људи,  градови, да се научи нешто ново. Ове 

разлога ће нам навести већина људи као разлоге својих  путовање. Комплексност 

мотивације туриста је у томе што они често нису свесни разлога својих  путовања. 

Много тога остаје у свери несвесног и подсвесног. Туристичкa путовањa су  веома 

често бег од самог себе, људи на путовањима покушавају да компензују своја 

незадовољства која носе од куће и која ће их нажалост чекати и када се врате. 

Туристичка индустрија је свесна свих проблема и незадовољства просечног 

човека, тако да му лукаво нуди задовољење свих жеља и омогућава привремено 

бекство од свакодневнице, својих проблема и од себе самог. Она му нуди против тежу 

устаљеног начина живота. Криппендорф је писао : „ Дрвна индустрија обрађује дрво, 

метална метал, а туристичка индустрија обрађује туристу“. Можда најуспешнији у 

комерцијализацији људских потреба је свакако  Клуб Медитеранео о коме ће бити 

више речи. 

За крај овог рада изложена су размишљања великих стваралаца о туристичким 

путовањима. Разлог томе је што су ти људи способни да завире у највеће дубине 

људске душе, самим тим и  у мотивације човека, у овом случају туристичке. 
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1.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ ТРЖИШТА 

Полази се од најопштије констатације да тржиште представља скуп односа и 

понуде и тражње, тј.облик путем кога се посредством новца врши размена 

материјалних добара и услуга. При овоме, на страни тражње се јављају купци као 

носиоци разних потреба и слободних новчаних средстава, а на страни понуде разне 

врсте продаваца који обезбеђују задовољење потреба туриста.
1
 

Туристичко тржиште као део тржишта услуга (терцијарног сектора), са свим 

карактеристикама које има тржиште услуга, али и са својим посебним 

карактеристикама можемо дефинисати на следећи начин : 

    „Туристичко тржиште је скуп односа понуде и тражње на подручију услуга и добара 

што служе за подмирење туристичких потреба на одређеном простору, односно скуп 

односа понуде и тражње који настају под утицајем туристичких кретања“.
2
 

Туристичко тржиште као свако друго тржиште,  делује интеракцијом измећу 

понуде и тражње, која се одвија другачије него код других тржишта. Основна 

особеност је та што  што је, по правилу, туристичка понуда просторно одвојена од 

туристичке тражње. Купац мора доћи до места где је понуда лоцирана. Тај појам 

просторне одвојености понуде и тражње подразумева:  

(1) емитивни простор (концетрација туристичке тражње) и 

(2) рецептивни простор ( концетрација туристичке понуде). 

Туристилка понуда комуницира са туристичком тражњом специфичним 

каналима  и начинима. Важну улогу , у том комуницирању, имају туристички 

посредници, који су обично лоцирани где је велика концентрација тражње и то зато 

што се обим и структура понуде, по правилу, знају, док су варијабле туристичке 

тражње, углавном непознаница. 

Туристичка тражња путује туристичкој понуди. Туристичка понуда комуницира 

са тржиштем тражње, било директно, било путем туристичких посредника. Туристички 

посредници, како би што успешније продавали услуге понуде, настоје да се што више 

приближе својим купцима. 

                                                           
1
 Унковић Слободан, Економика туризма, Економски факултет, Београд, 2001, стр. 129. 

2
 Видоје Стефановић, Живорад Глигоријевић, Економика туризма, Ниш, 2010, стр 142. 
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За потпуније схватање туристичког тржишта треба пре свега,извршити поделу 

тржишта на : 

(1) Тржиште роба и 

(2) Тржиште услуга. 

Робно тржиште,не означава у исто време и место приизводње и место 

потрошње. Произвођач то јест добављач шаље робу дистрибутерима и малопродајној 

мр 

 

ежи што је могуће ближе финалним потрошачима. Роба путује својим 

потрошачима. 

На туристичком тржишту процес спајања понуде и тражње је сасвим супротан. 

Битна разлика лежи, пре свега, у чињеници да на туристичком тржишту купац-туриста 

путује у место концентрисане туристичке понуде, где очекује испуњење, задовољење 

својих туристичких потреба. 

Дакле да би неко задовољио своје туристичке потребе, мора отпутовати, 

напустити своје место сталног боравка, доћи у место у којем је формирана туристичка 

понуда (у туристичку дестинацију) и тек тада почиње процес купопродаје. Без сусрета 

понуде и тражње, али увек и само на месту “производње“туристичких услуга нема 

актовности туристичког тржишта. 

Да би још јаче потенцирали специфичност појма туритичког тржишта ,треба 

поновити, да без физичког присуства, купаца-туриста, упоште не долази до активирања 

деловања туристичке понуде, без обзира на приправност инфра и супра структуре. 

Дакле, купац мора допутовати до места где се налази понуда, купити и,  

истивремено користити услуге те исте понуде па се, тек тада, може говорити о 

почецима деловања туристичког тржишта. 

Ако се напред наведеном , придода и ноторна чињеница да на сваком тржишту 

долази и до размене новчаних средстава, долази се поново до интересантне, а може се 

рећи и нове, битне разлике између туристичког и осталих тржишта:  
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(1) на робном трежишту,произвођачи, добављачи и субјекти понуде шаљу робу на 

тржиште и раумљиво , за узврат добијају новчана средства, која им шаљу купци 

различитим начинима плаћања, 

(2) на туристичком тржишту се, по правилу, све догаћа на лицу места. Туристичка 

услуга “чека“ купца, који мора допутовати да би “ конзумирао“ ту услугу и након 

тога платио добијено. То предпоставља да је купац са собом донео и новчана 

средства којима на лицу места плаћа добијену услугу. На туристичком тржишту, 

дакле,купац и  новац путују ка туристичкој понуди, јер се статичне туристичке 

услуге могу користити и плаћати , по правилу, само на лицу места. 

Нови проблем који треба уочити, код разматрања туристичког тржишта,је 

немогућност туристичке понуде да се директно, на уобичајен начин,презентује 

купцима, као што ради понуда на робном тржишту. Наиме, туристичка , као и сва 

остала понуда услуга, по правилу , нема могућност представљања својим 

потенцијалним купцима на тај начин да им пружа услуге у њиховом месту боравка. 

Осим тога, није могуће, доставити потенцијалном купцу(овде туристи) нешто на пробу 

,на основу чега ће се он одличити за ову или ону дестинацију. Овде се одлука доноси 

на“невиђено“. 

Све ово говори о сложености проблема комуницирања туристичке понуде са 

својим потенцијалним купцима. Постоји само један начин повезивања туристичке 

понуде са дислоцираном туристичком тражњом. То је туристичка промоција. Овим 

путем се, преко различитих медија долази индиректно али и директно, у везу са 

купцима који могу, али не морају, на основу контакта донети одлуку где ће путовати. 

Чињеница је да је туристичка потреба секундарног значаја, основно је за 

схватање озбиљност  деловања на туристичком тржишту.Т уристичка тражња “ мора 

веровати“ промоцији (дакле,речима,слици,различитим промотивним средствима итд) и 

одлучити се на путовање, најчешће у непознато, проживети тамо свој привремени 

боравак и тек тада, на крају сазнати и извести закључак, да ли одлука избора одређене 

туристичке дестинације била исправна, то јест да ли су сва очекивања била испуњена. 

1.1.  Туристичка тражња и њене карактеристике 
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1.1.1.  Дислоцираност туристичке тражње 

Туристичка тражња је по правилу просторно одвојена од туристичке понуде. 

Одвојеност може бити од неколико километара до неколико хиљада километара. 

Растојање зависи од удаљености места сталног боравка и жељеног туристичког места 

Градови,односно велике урбане англомерације, по правилу, су и  велики емитивни 

центри туристичке тражње, без обзира на чему се темељи раст урбане англомерације, 

било да је индустрија, трговина или политика. 

Постигнути животни стандард, омогућава појединим категоријама 

становништва да задовоље и своје туристичке потребе. Припадници тих категорија 

становништва траже места која се разликују од њихових домицилних. У потрази су за 

разним антропогеним или природним  ресурсима, који им пружају могућност за 

рекреацију, одмор, мир , забаву, односно траже места која ће им омогућити макар и 

кратки бег од свакодневнице из места сталног боравка. 

Дислоцираност тражње од туристичке понуде потврђује нужност  путовања од 

места сталног боравка до места привременог боравка, то јест туристичке дестинације. 

Та просторна одвојеност отвара цео низ питања о међусобном начину деловања и 

комуницирња измећу понуде и тражње. 

1.1.2.  Хетерогеност туристичке тражње 

Хетерогеност туристичке тражење огледа се,пре свега у погледу потреба и 

захтева туриста, као и у погледу организације путовања. Она је дефинисана 

неодређеном скупином људи, који имају различите туристичке потребе, које се 

задовољавају на различите начине, у различитим туристичким одредиштима и у 

различито време. Основна хетерогеност туристичке тражње је човек јединка , при чему 

су његови ставови, жеље и навике, али и финансијске могућности одредница за 

структурну анализу хетерогености тражње. 

Један од битнијих проблема пословања у туризму је пронаћи, унутар велике , 

недефинисане масе могућих потрошача,одређену скупину људи који имају приближно 

сличне захтеве, могућности или примера ради, који се могу у исто време укључити у 

туристичке активности. Стварање довољно великих скупина људи  ,приближно истих 
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прохтева, основни је задатак сваког учесника туристичке понуде односно организатора 

путовања. Упуштати се у посао на туристичком тржишту  без основних информација о  

карактеристикама својих будућих купаца, неозбиљан је приступ пословању. 

Из структуре хетерогене туристичке тражње треба узети само неколико 

чинилаца који су,најчешће, предмет анализе потенцијалног тржишта, јер представљају 

одређене циљне сегменте,а то су : 

(1) Демографски 

(2) Психолошки 

(3) Географски 

(4) Фактори понашања туриста на туристичком путовању.
3
 

(1) Демографски фактори обухватају све оне елементе по којима се прати 

демографско кретање становништва,унутар једне земње. Ту спадају старосна 

структура, полна структура, величина породице, фазе у развоју породице, расе, 

религије, лични приходи, занимање, образовање, национална припадност и слично. 

Упознати старосну структуру туристичке тражње, пре свега, значи промишљати 

о значењу и могућностима појединих старосних група унутар тог сегмента тражње. 

Млади траже активност, забаву, спортску рекреацију, ноћни живот и слично. 

Старије генерације дају предност активностима као што су забава и разонода 

примењена њиховом добу, богатству културних збивања, упознавање подручија и 

локалитета,  разним социјалним аспектима окружења у којима се налазе и слично. Ова 

начела траже детаљнију разраду , јер је у пракси врло тешко реализовати могућност да 

се одређена понуда одреди и формира за само један сегмент, односно да се својим 

улогама специјализује за само једну старосну групу. 

Скупини“трећег доба, због својих преференција, одговара управо вансезонско 

време, кад се различити учесници понуде могу квалитетније посветити пажњу 

пружању услуга тој специфичној и врло захтевној категороји потрошача. У такозваном 

шпицу сезоне, туристички живот се проводи другачије преко дана туристи проводе 

највише времена у задовољавању својих основних мотива доласка у туристичку 

дестинацију ( На пример, лети купању зими скијању, а затим забави, ноћном животу, 

сто је све у одређеној мери пропраћено буком.гужвом.) очигледно је то време 

                                                           
3
  Видоје Стефановић, ibid, стр, 166. 
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намењено младима и средњем добу који, према очекиваном интезитету задовољавања 

управо таквих потреба, бирају туристичко одредиште. 

Структура тражње према националној припадности обично представља први 

корак у анализи и проучавању различитости туристичке тражње. Свака рецептивна 

туристичка земља има стратешки циљ, развитак и интензивирање иностраног турзма, 

што логично захтева да се анализирају све релевантне особености одређених 

иностраних тржишта за која се опредељује или се очекује да ће бити главни извор 

иностране тражње. Прате се привредна кретања као главни показатељ емитивне снаге 

дотичне земље, затим социјални систем и демографске структуре, оцењује величина 

потенцијалних туриста по одређеним сегментима, анализирају организациони аспекти 

туристичких путовања, прате туристичке навике и слиочно. Од земље до земље постоје 

различитости које треба уважавати, да би рецептивна земља знала одредити тржишни 

приступ, одрећеном иностраном тржишту. 

За оцену успешности пословања са неким емитивним тржиштем, једна од 

највреднијих је анализа куповне односно платежне способности потенцијалних 

туриста. То, пре свега, значи да треба да се изврши сегментација неког тржишта 

темељећи, при томе, на процени вишка слободнох средстава намењених туристичкој 

потрошњи. Дакле опет треба тражити хомогену групу могућих потрошача на 

одређеном тржишту, који има исту куповну снагу, према којој се може прецизно 

одредити квалитет одрећене туристичке понуде, цене услуга примерене њиховим 

куповним  могућностима, односно, групе за које треба припремит и промотивне 

механизме, којима ће се , управо жељени сегмент потрошача анимирати за долазак у 

одређене објекте. 

(2) Следећа група фактора која утиче на сегментацију туристичке тражње су 

психолошки фактори. Они су везани уз животни стил појединца, његов индентитет, 

степен свести и перцепције о самом себи и друштву коме припада. То директно 

одређује начин на који људи проводе слободно време ( дневне активности, разонда и 

слично), шта сматрају важним (интересовања, друштвене активности, и слично) и 

каква су њихова мишљења у погледу различитих врста туристичких путовања. 

Географски фактори у европским оквирима се најчешће користе приликом 

сегментације тржишта иностране туристичке тражње, где се говори о подели 

географског простора на мале целине. Целине не морају пратити државне границе, јер 
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то могу бити и веће урбане целине уважавајући удаљеност рецептивног подручја. Чак 

и неке друге географске одреднице могу бити значајне (тип насеља из којих  туристи 

долазе, климатски и хидрографски услови њиховог живота, природне и политичке 

баријере и слично). 

Последња група фактора хетерогености туристичке тражње односи се на 

понашање туриста на туристичком путовању. Оно је детерминисано знањем и 

ставовима туриста о туристичкој дестинацији где задовољавају своје туристичке 

потребе, што је наставак знања и ставова на основу којих су се они одлучили баш за ту 

дестинацију.Овде је, такође битно куповно понашање, односо степен задовољства 

туристе оним што је видео и доживео, како се провео и низ других реакција 

подстакнутих његовим импресијама. 

1.1.3.  Еластичност туристичке тражње 

Туристичка тражња је изразито еластична тржишна категорија. За лакше 

схватање овог појма треба имати у виду да туристичке потребе спадају у секундарне 

људске потребе. Дакле, свака човекова потреба, која нема примарни или 

егзистенцијални карактер, има мањи или већи степен еластичности приликом 

задовољавања. Зато се еластичност у у туристичким оквирима може дефинисати као 

промена у понашању , односно,промена количине туристичке тражње за одређеном 

туристичком услугом услед промене личних примања, цене или неког од битних 

елемената унутар туристичке понуде. 

Узрочне везе међу варијаблама,на темељу који се испитује еластичност тражње, 

откривају две врсте еластичности и то : (а) примарну и (б) секундарну еластичност
4
. 

Под појмом примарна еластичност обухваћен је раст или пад туристичке 

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

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

еластичност тражње. 

С обзиром да туристичке ативности још увек , по правилу, спадају међу 

човекове секундарне потребе, то је разумљиво да највећи утицај на задовољење тих 

потреба имају лична примања становништва, из којих онда произилази могући вишак 

                                                           
4
 Видоје Стефановић, ibid., стр. 172. 
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слободних средстава за задовољење туристичких потреба. Што су лична примања већа, 

односно што је стандард становништва већи, то су веће и могућности за укључивање у 

туристичка кретања. 

У анализи туристичке тражње можемо да наведемо основне поставке Енгеловог  

закона, према коме настају следеће промене ако се повећају приходи становништва : 

- смањује се проценат прихода који одлази за исхрану; 

- остаје непромењен проценат за станарину,гориво и осветљење; 

- остаје углавном исти проценат за одећу ; и 

- нагло се повећава проценат за “ остало“
5
. 

Може се констатовати да је исправна поставка која се односи на кретање 

прихода и издатака за туризам сврстаних у оквиру последње ставке под знаком  

“остало“. Наиме, статистички подаци о кретању друштвеног производа, националног 

дохотка, реалних личних доходака осталих показатеља прихода становништва, с једне 

стране, и издатака за путовање у оквиру земље или иностранства с друге стране, 

показује законитост бржег раста издатака за задовољење туристичких потреба у односу 

на раст прихода становништва. 

 На основу односа између националног дохотка и издатака за путовање у 

иностранство у светским размерама , узевши у обзир 12 економски најразвијенијих 

земаља, од 1955 до 1965 .године утврђено је да коефицијент еластичности издатака за 

путовање у иностранство у односу на доходак исноси 1,2. то значи да је пораст 

националног дохотка од 1 % годишње условљавао пораст издатака за путовање у 

иностранство од 1,2 пута. 
6
 

Када говоримо о ценовној елатичности, ту се посебно мисли на цене услуга 

смештаја, исхране и транспорта, јер представљају основну туристичке потрошњу.Ово 

важи и за цене пакет аранжмана. Сигурно је да промене цена туристичких услуга 

знатно утичу на интезитет туристичке тражње. Повећање цена туристичких услуга 

негативно делује на интезитет тражње за туристичким услугама. При томе важније је 

посматрати промену цена транспорта, смештаја и исхране, него повећање цена осталих 

                                                           
5
 Унковић Слободан,Економика туризма,Економски факултет,Београд,2001,стр 131. 

6
 Ibid.,стр 132. 
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туристичких услуга. Исто тако треба истаћи да смањење цена основних турустичких 

услуга позитивно утиче на повећање тражње за туристичким услугама. 

За посматрање еластичности туристичке тражње врло је значајно поменути и 

утицаје на тражњу који произилазе из различитих промена које се дешавају у сектору 

понуде и то не само туристичке понуде. На пример, отварање неког новог , модерног 

путног правца, у потпуности, може обезвредити до јуче врло активан и фреквентни 

туристички простор. Поред тога, изградња или модернизовање неког путног правца 

према неком недовољно валоризованом туристичком простору може утицати на знатно 

повећање интереса за тим простором. Нови туристички капацитети , од смештајних до 

забавних, изазивају нове или додатне интересе тражње. До јуче елитна, култна или по 

нечему другом масовна места окупљања губе тај епитет и, урањајући у просечност 

понуде, а тражња се “сели“ у новоформиране, интересантне туристичке центре. Ово је 

случај секундарне еластичности. 

1.1.4.  Мобилност и сезонски карактер туристичке тражње. 

Мобилност туристичке тражње се огледа у чињеници да је туристичка тражња 

изузетно покретљива у простору. Она има могућност брзог премештања из простора у 

простор, тражећи ону структуру туристичке понуде која ће на оптималан начин 

задовољити све туристичке потребе људи. Овде се заправо мисли на разне врсте 

транспортних средстава којима туристи путују према својим туристичким 

одредиштима. С тим у вези је просторна дистрибуција туристичких кретања. Неке 

туристичке дестинације губе на атрактивности, па тиме и на посећености,а неке друге 

добијају. ова анализа је од значаја како у границама одређене земље, тако и ван њих. 

Једна од изразитих особина туристичке тражње је њен сезонски карактер. Он је 

условљен климатским условима и коришћењем годишњих одмор, дакле, најчешћи 

мотиви који терају на туристичка кретања сасвим су довољни разлози да се говори о 

сезонском карактеру тражње. То су купање и скијање, што се рефлектује на две главне 

туристичке сезоне. И то : (а) летњу и (б) зимску туристичку сезону. 

Међутим, модерни трендови живљења све више истичу корисност разбијања 

годисњих одмора на више мањих. При томе, сваки туриста жели туристичку 

дестинацију која неће личити на место, његовог пребивалиста. Зато је туристичка 
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тражња подложна сталним променама што захтева варијабилност туристичких услуга , 

јер, флуктуација тражње се одвија у сезони,  дану али и у раздобљима у току дана. 

Од бројних карактеристика у међународном туризму посебно се, уз 

масовна,издвајају три облика туристичких кретања и то према а) топлим морима,(б) 

планинским центрима и (ц) великим градовимa.
7
 

Туристичка тражња према топлим морима указује на то да међу туристима који 

посећују туристичке центре Медитерана и других земаља са топлим морима, 

преовладају они који користе одмор у летњим месецима, у највећем обиму у току 

школског распуста. Они ,све више траже повољне услове за комплексну активну 

рекреацију у туристичким местима.Стратешки је оправдано да ово треба да има 

превагу у укупнј структури туристичке понуде. Те групе туриста, када је реч о 

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

могу организовати смештај или храна у соспственој режији али уз могућност 

коришћења услуга разноврсних капацитета за исхрану. Зато у овим местима треба 

обезбедити богат садржај за активну рекреацију и забаву.осим тога треба понудити 

производе широке потрошње,као и специфичне производе за које су страни туристи 

заинтересовани  (обезбедити каректеристичне производе земље или краја у коме се 

туристи налазе). Интерес за хотелским капацитетима и даље ће бити изражен , посебно 

када су у питању већи туристички центри, и у познатим културно историјским 

насељима. Међутим тражња за овим смештајним капацитетима ,ипак, се релативно 

смањује (највећи део ове туристичке тражње односи се на оне који породично користе 

одмор). У оквиру групних аранжмана организатора путовања, као превоз,највише се 

користе аутомобили и авиони. 

Предвиђа се да ће организовани туристички промет за ову групу туриста 

повећати своје учешће. Супротно тој групи туриста који свој одмор користе у току 

летњих мњсеци,старије особе(нарочито пензионери)  имају значајну улогу у периоду 

зимских ,јесењих и пролећних месеци.Они ,углавном користе хотелски смештај и пун 

пансион. За њих је потребно организовати посебне облике туристичког боравка с 

наглашеим интересом за упознавање културно- историјских богатства  и природних 

атрактивности које се налазе у тој средини. 

                                                           
7
Видоје Стефановић, op. cit., стр. 174. 
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Туристичка тражња према планинским центрима има обележје да,у последње 

време, туристички центри добијају све више на значају са аспекта повећања туристичке 

тражње. У питању су две сезоне: (а) туристи који у току зимских месеци користе 

зимске спортове на снегу (б) туристи који у летњим месецима користе повољне услове 

за одмор у овим центрима.Осим тога, треба имати у виду и здравствени значај 

туристичких кретања. 

Туристичка тражња према великим градовима се тиче концетрације тражње, у 

времену и простору , али посебно се односи на велике градове,који ће као туристички 

центри имати повољну развојну тенденцију. Поред туристичких садржаја за које 

туристи показују интерес (културно-историјске и уметничке вредности тих средина), 

велики градови значајни су за одржавање великих скупова с разноврсним садржајем 

културних и спортских манифестација. То су центри за организовање масовних забава 

и богати су понудом разних производа и услуга. 

 

1.2.  Туристичка понуда и њене карактеристике 

Говорити о туристичкој понуди, значи говорити о великом броју учесника,који 

имају своју улогу у креирању тог декла туристичког тржишта. Економским речником 

речено, количина роба и услуга која се нуди туристима на одређеном туристичком 

тжишту, у одређено време и по одређеној цени,представља туристичку понуду тог 

тржишта.
8
 

Разликујемо два основна дела туристичке понуде и то: (1) примарну (изворну) 

туристичку понуду и (2) секундарну (изведену) туристичку понуду. 

Примарна обухвата атрактивне факторе, природне одлике, амбијен, културно- 

историјске вредности и слично. 

Секундарна се односи на организовану привредну активност разних предузећа 

која обезбеђују потребене  туристичке производе и услуге. 

Изворна компонента се не појављује самостално и непосредно на тржишту, већ 

индиректно, преко изведене понуде учествује у основним тржишним токовима. У томе 

                                                           
8
 Ibid., стр. 188. 
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се огледа конверзиона функција туризма, способност претварања и укључивања 

нематеријалних добара у тржишне релације и токове. 

Туриста је заинтересован и вољан да купи све што му изгледа привлачно 

корисно и јефтино, што ће му бити успомена на боравак. Туристичку понуду треба 

посматрати у најширем смислу. Ту треба укључити све привредне учеснике једне 

земље који, на директан или индиректан начин, доприносе ширењу и различитости 

укупне понуде. 

Туристичка понуда је врло широк појам, изразито завистан од интереса тражње. 

Многи поњуђачи роба и услуга нуде посетиоцима своје производе и услуге, што за 

многе још не значи да продају оно што нуде, или барем не у количинама које би 

желели. Разлога за то има више. Нуди се неадекватан производ, односно услуга, што 

подразумева неодговарајући асортиман, неодговарајући квалитет , високу цену итд. 

Најбитније је нагласити да оцену о недостацима доноси сам купац, који не налазећи 

оно што тражи одустаје од куповине. Профит из пословања на туристичком тржишту 

могу очекивати само они поњуђачи који се могу прилагодити захтевима тражње дакле 

купцу у најширем смислу те речи. За то је потребно много пословне умешности, 

финансискиј средстава , едуковани људски ресурси и повоља однос околине према 

сегментима туристичке понуде. 

За успешан тржишни приступ врло је битно знати карактерисике туристичке 

понуде а то су следеће: 

(1) Дислоцираност понуде од тражње  

(2) хетерогеност понуде  

(3) нееластичност туристичке понуде    

(4) Статичност понуде и  

(5) Сезонски карактер понуде.
9
 

Један од кључних саставних елемената туристичког тржишта је ,поред понуде и 

тражње, и предмет размене. Он се може посматрати као (1) Туристичка услуга (2) 

Туристичку производ, па чак и као (3) туристичка дестинација. 

Свака од ових категорија своју комплексност темељи на квалитету 

задовољавања потреба туриста. 

                                                           
9
 Бoрис.Пирјевац, Почела туризма, Загреб, 2002, стр. 115. 
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Четири критеријума туристичке понуде су:
 10

 

(1) Атрактивност простора 

(2) Саобраћајна повезаност (инфраструктура) 

(3) Изграђени (пријемни) рецептивни капацитети 

(4) Промоција 

Атрактивност дефинишемо као способност специфичног елемента, или 

комбинације елемената, туристичке понуде у привлачењу већег броја посетилаца на 

одређено подручије, с циљем економске валоризације, па тако, постоји: 

(1) Атрактивност природних ресурса (атрактивност простора) привлачност 

великог броја природних елелманата као што су: климатски, хидрографски, 

флора и фауна. 

(2)  Атрактивност друштвених ресурса(атрактивност друштвенхј збивања и 

догађањ) обухвата привлачност која је настала као резултат људског рада као 

што су  грађевине, културно- историјско наслеђе, забавни паркови, градови, 

затим културни и историјски догаћаји, итд. 

При томе ,свако природно или антропогено добро није , истовремено и 

туристичко добро.Оцену тога даје ,то јест показује интерес, туристичка тражња , која 

се може врло лако измерити и пратити оствареним бројем туристичких долазака 

посетилаца и оствареним туристичким прометом. 

Треба набројати само неке од фактора од којих зависи степен атрактивности неког 

простора, удаљеност од емитивних тржишта, удаљеност од туристичких токова, 

интезитет развијености и концентрација туристичке понуде у неком простору, 

географски положај, клима, топографија,  култура, ниво уређености и организованости 

у тим простору и тако даље све до степена развијености капацитета за смештај  и 

исхрану. 

Снага привлачности сваког туристичког ресурса мери се бројем посетилаца. 

Уколико се атрактивност посматра са географског становишта  онда се говори и 

                                                           
10

 Видоје Стефановић, op. cit., стр 189 
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локалном, регионалном , националном  и светском значају. Међутим ако се мери 

дужина боравка туриста на неком ресурсном подручију онда се говори о примарним 

или стационираним (задржавање туриста по неколико дана) и секундарним или 

излетничким атрактивностима ( задржавање туриста мање од 24 сата). 

Након одлуке о избору атрактивног мотива  који човека покреће да искористи 

своје слободно време туриста се опредељује за начин путовања.Због тога је развој 

саобраћајне инфра и супраструктуре битан чинилац развоја сваке туристичке 

дестинације јер  филозофија сваког туристичког путовања гласи : што брже, што 

сигурније и што јефтиније. 

 Туризам без квалитетне саобраћајне повезаности туристичких дестинација није 

квалитетан туризам , што довољно говори о зависности туризма и саобраћајне 

делатности. 

Рецептивни капацитети су од значаја будући да туриста напуста место сталног 

боравка па, у туристичкој дестинацији мора користи рецептивне капацитете који могу 

бити: 

(1) Директни рецептивни капацитети- остварују приходе на темељу директне 

туристичке потрошње и обухватају основне и комплементарне објекте 

смештаја, објекте исхране и точења пића, објекте само за точење пића и објекте 

за забаву и рекреацију и 

(2) Индиректни рецептивни капацитети-обухвата објекте чије одржавање 

финансира државна управа на темељу боравишних такси. локалних пореза , 

субвенција и слично (дворци, музеји, галерије, поште, банке, аутобуске станице, 

паркови итд.) 

1.2.1.  Дислоцираност туристичке понуде 

Простор на коме се формира туристичка понуда ,по правилу , је дислоциран од 

извора тражње. Каже се , по правилу, јер туристичка понуда која се формира у неком 

месту,није за становнике тог места туристичка, већ резиденцијална а туристичка 

понуда поста је само за привремене посетиоце тог места. 

Свака туристичка понуда одвојена је од емитивних тржишта. Туриста мора 

прећи одређену удаљеност, од места сталног боравка до туристичке дестинације, чију 
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је туристичку понуду изабрао за задовољење својих туристичких потреба.Туристичка 

дестинација је циљ сваког туристичког путовања. Она може да буде разне величине ( 

на пример село , град , држава или континент) 

За сваку туристичку дестинацију без бзира на величину те дестинације ,битне су 

њене карактеристике и то: а) да је она шири интегрисани простор, (б) да укључује 

одговарајући смештај (в) да поседује атракције за посетиоце(г) да поседује резидентне 

институције које омогућавају запошљавање и (д) да има одговарајућу саобраћајну 

повезаност. 

Данас су створени велики рецептивни региони као што су медитерански басен, 

подручје Алпа, Кариби итд. Унутар сваког од региона постоји читав низ просторних 

целина. Те целине раувијају и промовишу своје особености да би привукле што већу 

тражњу. 

Свака земља за себе настоји да истакне разноликост своје туристичке понуде, 

односно да створи тржишну марку појединих простора( као што су Коте де азур,Коста 

дел Сол,Тирол итд) да би се коначно дошло до истицања важности  појединих 

туристичких одредишта који постају синоними туристичке понуде тог простора( 

Кан,Салзбург итд) 

1.2.2.  Хетерогеност туристичке понуде 

Укупна светска туристичка привреда је доста хетерогена што има утицаја и на 

туристичку понуду. 

Хетерогеност туристичке привреде, уопште, и укупне туристичке понуде 

произилази из хетерогенсоти туристичких услуга која проистиче из великог броја 

учесника у пружању услуга на страни понуде.као последице ове карактеристике услуга 

могу настати неуједначености у квалитету, недостатак униформисаности, тешкоће при 

стандардизацији, и контроли квалитета и слично. При томе треба имати у виду да 

основу туристичке привреде чине; угоститељство, саобраћај, туристичке агенције, 

трговине на мало, занатство и разне врсте комуналних делатности. Од непривредних 

треба истаћи културно-уметничке, спортске и друге активности, затим рад разних 

туристичких организација и органа на регионалном, националном и међународном 
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плану које на директан или индиректан начин учествују у формирању туристичке 

понуде.
11

. 

Хетерогеност туристичке понуде се може најједноставније дефинисати као 

једино могући одговор понуде на хетерогеност туристичке тражње. Туристичка понуда 

може деловати на тржишту ако је занимљива купцима који су вољни да потроше време 

и средства да би посетили одређену туристичку дестинацију и ту задовољили своје 

потребе и мотиве. 

Различитост,хетерогеност понуде један је услова привлачеља туристичких 

потрошача различитим интересима, навикама жељама и могућностима. Богатство 

понуде предпоставља да ће различити сегменти туристичке тражње наћи свој интерес и 

омогућити учесницима понуде профитабилну привредну активност. 

Да би се говорило о хетерогености туристичке понуде неопходно је прво 

одредити простор о коме се разговара, дакле презентирати туристичку дестинацију 

како би могле да се утврде њене природне датости,и антропогене карактеристике 

простора. У њему се онда оцењује диостигнути степен развијености саобраћајне 

инфраструктуре,могућности за смештај, исхрану, спорт, трговину, уређеност,  места, 

развијеност туристичких агенција, информативних служби и слично. Важно је 

нагласити да је степен хетерогености понуде неке дестинације, по правилу, 

пропорционалан степену развијености привреде и друштва,у чијем се окружењу налазе 

туристичке дестинације. 

Разматрање туритичке понуде посматрано са маркетиншког и ширег економског 

аспекта, потребно је анализирати као директну последицу туристичке тражње. 

Посматрано са економског аспекта, посебно је важно нагласити важност сегментације 

тржишта тражње према платежној способности учесника једног сегмента. 

1.2.3.  Нееластичност туристичке понуде 

За разлику од туристичке тражње туристичка понуда је нееластична, што значи 

да свој капацитет не може тренутно прилагођавати тренутној тражњи. Код разматрања 

проблема нееластичности туристичке тражње треба истаћи и временску димензију тог 

појма. По правилу, било који туристички објекат припремљен за деловање у једној 
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години или једну сезону, у том раздобљу не може мењати или прилагођавати свој 

укупни капацитет према захтевима тржишта. Ако се у , међувремену, установи потреба 

за евентуалним променама , оне се могу извршити тек по престанку сезоне и 

адаптирати објекат за следећу сезону. При томе промене могу бити толико радикалне 

да значе нову понуду. 

Туристички капацитети, се генерално говорећи, тешко адаптирају интересу 

туристичке тражње, што значи да предходно одређивање величине објеката, њихове 

намене њихових садржаја, изузетно важан детаљ у припреми изградње туристичких 

објеката. 

Зато у рецептивним туристичким земљама са сезонским, временским 

ограниченим пословаљем, планери туристичке изградње често воде расправу са 

инвеститорима на тему, да ли величину објекта одредити: 

(1) Методом вршног или 

(2) Методом просечног  вршног капацитета
12

 

Метод вршног капацитета значи изједначавање могуће величине тражње која се 

очекује у краћем времену, у шпици сезоне, с укупним капацитетом будућег објекта. 

Тиме се настоји да се што већем броју посетилаца омогући пријем у новом смештајном 

објекту али ,истовремено, свесно умањити степен искроришћености капацитета због 

сезонског и врло кратког времена концетрисаног туристичког промета. 

Методом просечног вршног капацитета, свесно се одбацује максимална тражња 

у јеку туристичке сезоне и одређује мањи прихватни капацитет који, ће омогућити 

просечно виши степен искоришћености капацитета, односно битно утицати на 

смањење  фиксних трошкова пословања. 

2.  ТЕОРИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ МОТИВАЦИЈЕ -  

ТИПОЛОГИЈЕ ТУРИСТИЧКИХ МОТИВА И ПОТРЕБА 

Централни место у психолошком истраживању туризма заузимају теорије 

мотивације,  које покушавају да утврде основне мотиве, односно узроке туритичких 

кретања. У највећем броју случајева, у ствари , није реч о теоријама у правом смилсу те 
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речи већ о покушају да региструју мотиви и потребе туристичких путовања.Бројни 

аутори дају мотивациона објашеења, тако да о овмом случају постоји веома богата 

литература. Представљамо неке од њих. 

Према Kриппендорфу прави одговор на питање зашто се путује не може  добити 

анкетирањем туриста(као што се често чини) будући да они дају површне ,стереотипне 

и надасве познате одговоре, празне појмовне љуштуре тј. наводе управо оне разлоге 

које наводи тиристичка пропаганда(одмор, разонода, сунчање, здрављее, забава итд). 

Много тога остаје скривено у подричију несвесног и подсвесног једноставним питањем 

се не може ивући на видело. Отуда потреба за критичким освртом на вредност исказа о 

понашању и мотивацији учесника у туризму.Из Криппендорфових истраживања 

углавном произилазе следећи основни туристички мотиви: 

- Одмор и обнова телесних и душевних снага које су се истрошиле у 

свакодневном животу; 

- Компензација: путовање треба да надокнади оно што човеку недостаје и чега се 

одриче у животу; тражи се против равнотежа једностраним захтевима радне 

средине; 

- Бекство: путовање може бити и бекство од стварности, масовно бекство из 

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

- Комуникација:  тежи се вези с људима насупрот анонимности и усамљености у 

свакодневном животу, путовање као могућност успостављања нових контаката, 

заједништва, људске топлине; 

- Ширење видика: жеља да се учини нешто за сопствено образовање, да се 

доживе друге земље и упозна становништво, да се стекну утисци; 

- Слобода и самопотврђивање: путовање је облик слободног времена који човека 

највише ослобођа јер напушта околину у којој свакодневно живи, путовање је 

двострука слобода,човек не ради и није од куће; 

- Откривање и доживљавање самог себе:  човек постаје свестан своје стварности 

управо тамо где је све ново и непознато. Путовање је могућност проналажења 

пута до самог себе; 

- Срећа : од путовања се очекује увек нека представа среће; онај ко путује тежи да 

оствари животну радост и срећу.
13
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Еминентни аустријски истраживаш туризма Бернекер П. Прво утврћује 

туристичке мотиве класификује их у групе а затим их доводи у везу са одговарајућим 

туристичким групама и врстама туризма.
 
 

Табела (1). Класификација туристичких мотива по Бернекеру 

Мотивационе групе  

тј. мотивације 

Одговарајуђе туристичке групе  

тј.врсте туризма 

Физичка мотивација 

- Одмор (физичка регенерација 

снаге) 

- Оздављење (упсостављање 

телесног здравља) 

- Спорт (телесне активности) 

 

Туризам ради одмора 

Бањски туризам 

Спортски туризам(такође и у пасивном 

смислу) 

Психичке мотивације 

- Излазак из свакодневне изолације 

- разонода 

- Жеља за доживљајима 

 

 

Туризам доживљаја који се појављује у 

току образовања и опоравка у клубском 

туризму. 

Културне мотивације 

- Упознавање других земаља 

њихових обичаја и језика 

- Интересовање за уметност 

- Религиозна путовања 

 

Образовни туризам 

 

 

Ходочашће 

Статусне и престижне мотивације 

- лични развој(даље образовање) 

- жеља за признавањем и 

уважавањем 

 

 

Пословни и конгресни туризам  

Доживљаји али и конгресни туризам 

Интерперсоналне мотивације 

- Посета пријатељима и 

познаницима 

- Дружење 

- Ескапизам (удаљављње од сувише 

цивилизоване свакодневнице и 

повратак природи)       

 

 

Породични туризам 

 

Клубски туризам 

Кампинг туризам 

Извор: Ђорђе Чомић
14

 

Познати швајцарски теоретичар туризма Каспар наводи следеће групе мотива 

које се односе на туристичка кретања: 
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1) Физичке мотивације: одмор (обнављање физичке снаге); оздрављење 

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

2) Психичке мотивације: излазак из свакодневне изолације, разонода, жеља за 

доживљајем; 

3) Интерперсоналне мотивације: посета пријатељима и познаницима; дружење, 

ескапизам(удаљавање од сувише цивилизоване свакодневнице и повратак 

природи); 

4) Културне мотивације : упознавање других земаља, њихових обичаја и језика ; 

5) Статусно-престижне мотивације: лични развој (даље образовање); жеља за 

признавањем и уважавањем(путовање ради престижа).
15

 

Једну од најразрађенијих и најпрецизнијих квалификација мотива и потреба 

предложила је Светска туристичка организација. Ова класификација обухвата следеће 

мотивационе групе,односно потребе: 

А) Социјалне мотивације 

- потреба за имитирањем или како се поставити у групи, 

- потреба за посебношћу или како се разликовати од групе, 

- потреба да се буде прухваћен или како препустити своје одговорности, 

- потреба за одговорношћу или како се наметнути 

- потреба за самоостварењем или аспирација према култури и псеудокултури, 

- потреба за контактима са различитим цивилизацијама, 

- потреба за разумевање света  и догађаја у њему 

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

комплекс неверног Томе, 

- потреба за извесном масовном естетиком 

- потреба да се побегне из уобичајеног оквира свакодневние егзистенције или 

промена декора, 

- потреба за променом свакодневног људског , хуманог окружењ или тражење 

нових особа. 

Б) Породичне или племенске мотивације 
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- потреба да се пронађе одређени стил породичног живота који свакодневни 

живот онемогућава или разара, 

- потреба за окупљањем породичне ћелије, за поновним успостављањем 

структура и ауторитета, 

- потреба да се напусти породица уколико је преуска или представља стегу, 

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

начин: образовањем или демонстрацијом ерудиције одраслог, демонстација 

снаге и вештине. 

 

 

В) Личне или егоистичне мотивације 

- потреба за поновним успостављањем контакта са природом или Антејев 

комплекс, 

- потреба да се побегне од притиска и пресије:колективних, професионалних, 

породичних, религиозних, социјалних , 

- потреба за зазнањем, упознавањем, 

- аспирација ка самореализацији:посредством културе, у контактима са другим  

цивилизацијама, преко уметничких активности, другим средствима, 

- комплекс Тарзана или нарцизам или истовремено потреба  да се допада другим 

људима и себи(а одговара представи коју појединац има о себи), 

- потреба и право на сан или како изаћи из своје свакодневне личности, на 

пример, живети три недеље изнад својих могућности, 

- инфантилизам или комплекс бебе  који омогућава да се чини оно што се 

нормално не може остварити, као и одбацивање забрана : ностити бермуде на 

цветиће , померати време оброка, лизати сладолед на сред улице или слично. 

- Потреба за активношћу или неопходност игре не само у смилсу необавезних већ 

и едукативних активности, 

- Номадска потреба или комплекс Атиле или како побећи од свакодневног света, 

- Потреба за комплексним и комплетним активностима од  “уради сам “ до 

развоја промењених уметности и заната(керамичарство, сликарство, вртларство 

и слично) 
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- Потреба да се побегне од сметњи и притисака свих врста или 

успостављање,рекреација, нервне, психичке равнотеже, 

- Психолошка потреба која може да поприми следеће облике : добровољне и 

праве активности, потпун одмор, а према стању и расположењу индивидуе, 

- Потреба да се заводи или комплекс змије, секс стављен на своје место заједно са 

надом за флерт и авантуре, 

- Потреба да се побегне од свакодневне одговорности.
16

 

Међу наведеним теоријама мотивације , или боље речено класификацијама 

туристичких мотива, постоје извесне разлике и сличности. Ипак ,у највећој мери се 

преклапају и конвергирају ка нечему што је заједничко. Наиме, постоји одрећени број 

група и мотива и појединачних мотива  које се под истим или сличним називом јављају 

код већине аутора. Ова интерперсонална, међуауторска сагласност, без сумње упућује 

на то да постоје одређени заједнички мотиви који се не могу заобићи и који 

представљају одеређене константе у мотивационом процесу(нпр., физички, 

интерперсонални, културни и слично).наведени мотиви, без сумње, имају одређени 

значај и , у мањој или већој мери, утичу на доношење одлуке да се нгде путује. 

Међутим,поједини аутори се разилазе по ономе шта подразумевају под 

туристичким мотивима што неке категоризације чини проблемати. Наиме, већина 

истовремено под мотивима подразумева потребе и предмете тих потреба( који треба да 

их задовоље), иако су у питању две различите категорије, од којих свака има посебну , 

мећузависну али и подједнако важну улогу у мотивационом процесу.Под мотивом се 

час подразумева нека потреба, а час неки спољашни стимуланс, објекат или појава у 

простору који треба да задовољи потребу. 

Тако на пример Мекинтош под “културним мотивима“, у ствари подразумева 

могуће туристичке атрактивности,тј. друге земље,народе,културно наслеђе, уметност, 

музику, литературу, фолклор и слично,  а под статусним и престижним мотивима 

подразумева  потребу за личним самопотврђивањем и развојем, што свакако није 

спољни стимуланс, већ,као што и сам аутор истиче ,потреба. Робинсон понавља исте 

грешке,јер се у навећој мери ослања на предходног аутора. 

Томас ,такоће,меша потребе и спољне подстицаје.Под “образовним и културним 

мотивима“он набраја туристичке стимулансе ,људе,  друге земље, посебна места 
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,догађаје, а под осталим мотивима  истовремено подразумева и климатске и временске 

услове,који су без сумње спољни услови  и развој сопствене личности,што је једна од 

виших потреба  у хијерархији потреба. 

Каспар,са своје стране,у мотиве сврстава здравље и одмор, што су одређене 

физичке потребе, затим као мотиве третира друге земље, обичаје и уметност, што су 

потенцијалне туристичке атрактивности и најзад поново једну потребу третира као 

мотив, овог пута то је потреба за самопотврђивањем. 

Најзад Светска туристичка организација под мотивима углавном доследно 

подразумева потребе и неке друге унутрашње факторе, а готово уопште као мотиве не 

помиње спољне стимулансе и објекте, тј. туристичке атрактивности,као посебну 

категорију која је у стању да задовољи те потребе. 

Ове дилеме и разлике су уочљиве и код наших еминентних теоретичара 

туризма, који, такође имају опречна мишљења у дефинисању мотива и потреба. За 

Вукоњића, туристички мотиви су: „Унутрашњи потицаји, разлози туристичког 

понашања људи које чине физиолошки увјети, интереси , ставови и очекивања 

туриста“. 

Супротно мишљење има Живадин Јовичић који сматра да:“Све објекте и појаве 

у простору који као спољне дражи делују на потребу кретања називамо туристичким 

мотивима“.Нешто даље аутор детаљније образлаже свој став :“ терминолошки 

посмтрано , мотив у психологији има значење подстицаја , разлога , а у уметности  се 

тиме оуначава предмет или сиже неког дела. Израз мотив води порекло од латинског 

израза “movere” (кретати се ), а у “Ларусу“ стоји да се тиме означава 

узрок,разлог,мобилност. Атрактивни објекти у простору се могу протумачити као  

узрок или разлог доласка туриста као нешто што објачњава чегову 

мобилност.Туристичким мотивима називамо веома разнородне објекте и појаве који 

разрешавају туристилчку потребу туристичких кретања.
17

 Потреба се у најширем 

смислу може дефинисати као недостајање неког производа, добра или услуге 

комбинована тежњом да се такав осећај елиминише.  Потреба је субјективна 

експресија, а мотив спољна драж која задовољава ту потребу захваљујући иницираном 

кретању У наставку ће бити више речи о специфичностима туристичке потребе.  
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Када се самим туристима постави питање зашто путују, они најчешће дају доста 

површне и стереотипне одговоре, у којима се наводе одређене туристичке 

атрактивности и квалитет дестинација као мотиви путовања. Тако ,на пример, Пирс
18

  , 

наводи резултате анкетирања туриста обављеног  у Канади,са циљем да се утврде 

мотиви за избор одрећених дестинација. При томе,туристи су као мотиве наводили 

следеће: посета пријатељима и роћацима, релаксирајућа атмосфера , пејзаж, 

океани,плаже, спортски терени, добра кампинг места , добра клима, без много туриста, 

повољна куповина, ниски трошкови боравака, топли пријатељски расположени људи, 

добри путеви, изванредна храна, занимљиви обичаји, ноћни живот, непознато, боља 

забава, културне активности, привлачна пропаганда и слично. 

 

Основне критике које теоретичари туризма упућују испитивању мотивација 

помоћу анкета се своди на следеће: туристи могу да не желе да открију праве мотиве 

путовања, туристи не морају бити свесни правих мотива путовања, туристи могу бити 

неспособни да изразе праве мотиве. Имајући то у виду, и резултати добијени  

анкетирањем су најчешће, не само контрадикторни,  већ су површни и непоуздани за 

утврђивање праве природе и суштине туристичких мотива. 

2.1.  Опште карактеристике теорије потреба - Абрахам Х.Маслов 

Најважнији део Масловљеве теорије личности чини његова теорија мотивације 

која је применљива и на туризам. Према његовом мишљењу сваки појединац има 

одређене циљеве које жели постићи. Познавање мотивационих процеса у човеку је 

стога, неопходно за разумевање и функционисање личности појединаца и за 

разумевање његовог понашања и поступака. Циљеви којима појединац тежи у 

одређеном тренутку имају за њега вредност због тога што му живот испуњавају 

награђивањима. Постизање тих циљева делује као награда, и чини живот вредним и 

даје смисао животу појединца. Циљеви су наравно индивидуални и персонални. Те 

циљеве  Маслов назива трајним стањима. Задовољство које се доживљава кад су неки 

циљеви остварени  није, мећутим, ни трајни ни потпуно. Стање потпуног задовољства 

може бити само врло краткотрајно.З бог тога постоји непрекидна динамика у којој 

нови циљеви замењују већ постигнуте , нове жеље надомештају већ остварене. 
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Обележје је људи да увек нечему теже и да нешто прожељкују. Људске жеље су према 

Маслову, урођене. 

У динамици испуњавања жеља и постизање циљева влада одређена правилност 

и ред. То је због тога, што мотивии циљеви, жеље и потребе појединца немају једнако 

значење и једнаку вредност. Неки су од њих јачи, примарнији или приотитетнији од 

других. Због тога су потребе појединца  хијерархиски организовани. У тој хијерархији 

потреба постоји 5 нивоа. Потребе које се налазе у основи или на првом нивоу те 

хијерархиске организације су најприоритетније потребе. Оне морају бити најпре 

испуњене или задовољене. Тек кад су оне задовољене може се појавити и 

задовољавати потребе које су на другом нивоу. Задовољењем потребе на другом нивоу 

јављају се потребе са трећег и тако све до петог нивоа. Пет нивоа у хијерархихи 

потреба  према њиховој снази или приоритету задивиљавања су следеће:
 19

 

(1) Основне физиолошке потребе,  

(2) потребе за сигурношћу,  

(3) потреба за припадањем и љубављу,  

(4) потреба за самопоштовањем и  

(5) потреба за самоостваривањем. 

Потребе вишег нивоа у свести поједница се могу појавити само ако су испуњене 

потребе нижег нивоа. На пример, човек који је јако гладан или жедан или који умире 

од глади и жеђи и који те своје потребе није задовољио, пре свега тражи воду и храну 

да би преживео. У његовој свести се још не јавља потреба за сигурношћу. Тек по 

задовољењу потребе првог нивоa у његовој свести се јављају потребе другог нивоа. 

Хијерархијска организација потреба према њиховој примарности јесте обележје 

људске расе и она вреди и једнака је за све људе. Што су неке потребе на нижој 

лествици, то су оне сличније код различитих људи, односно, људи се међусобно  

разликују према потребама које су више у хијерархији. Ту су потребе и начини 

њиховог задовољавања  индивидуалнији. Осим тога,потребе које су на вишем нивоу у 

хијерархији су више људске потребе а мање животињске, оне су карактеристичније за 

људску врсту. Појединац може у задовољавању тих потреба доспети до различитих висина. 

Што су потребе појединца више у хијерархији потреба, то говори да такав појединац изражава 

своју индивидуалност, свој хуманитет и психолошко здравље. 
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2.1.1.  Примена теорије на туризам 

Једну од најбољих класификација потреба,применљиву и на туризам направио 

је управоАбрахам Х.Маслов. Укратко ћемо описати  потребе које су карактеристичне 

за сваки ниво у Масловљевој хијерархији потреба и њихову примену везану за 

туризам. 

 

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

физиолошким потребама на њеном дну. Извор: sh.wikipedia.org 

Физиолошке потребе. Те су потребе најосновније, најјаче и најочигледније од 

свих потреба човека.То су потребе које имају виталну важност јер од њиховох 

задовољавања зависи живот појединца. Те су потребе или  нагони везани за биолошко 

функционисање и морају бити задовољене пре него што се појаве потребе вишег реда у 

хијерархији потреба. Незадовољавање тих потреба или само једне од њих доводи до 

смрти организма. У ту групу физиолошкох потреба спадају потребе за храном, водом, 

кисеоником, спавањем,с ексом,з аштитом од екстремних температура, потреба за 

излучивањем и потребе за сензорном стимулацијом. У вези са физиолошком потребама 

ваља рећи да је у савременим друштвима њихово задовољење осигурано. Због тога је 

појединац у стању да непрекидно и лако задовољава те потребе. Те потребе нису зато 

никад интензивне колико би могле бити, па се често  њихово значење умањује у 
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животу. Међутим , уколико  једна од тих потреба није задовољена , њен интензитет  се 

убрзо толико повећа да она загосподари појединцем и његовим понашањем.То  одмах 

делује на остале потребе  које нестају или се битно смањују односно постају 

секундарне у односу на ту интензивну физиолошку потребу.
20

 

Туриста ће на путовањима своје физиолошле потребе упражњавати на много 

вишем хијерархијском нивоу. Богати јеловници с најразличитијим националним 

специјалитетима, гурмански доживљај, висококвалитетна пића, нудизам,в ећи степен 

слободе сексуалног понашања и бројни други“ туристички садржаји“, примери су 

задовољења физиолошких потреба на вишем нивоу. Физиолошке потребе које се 

задовољавају у туризму су и одмор од преморености и исцрпљености,о поравак од 

болести, рехабилитација и побољшавање здравственог стања, разонода, рекреација и 

стицање физичке кондиције. 

Потреба за сигурношћу. Ако су физиолошке потребе релативно добро 

задовољене, онда се јавља нови низ потреба које можемо грубо сврстати као потребе за 

сигурносшћу(безбедносшћу, стабилношћу, зависношћу, заштитом, слободом од страха, 

стрепње и хаоса, потребе за структуром, редом, законима, границама, моћним 

заштитником и тако даље). Оне могу исто тако да потпуно преовладају организмом и 

да служе као скоро искључиви организатори понашања, стављајући у своју службу све 

капацитете организма и ми у том случају можемо сасвим исправно да опишемо цели 

организам као механизам који трага за сигурношћу. У стабилним друштвима,п отреба 

за сигурношћу слаби, као и осећај глади код ситог човека. У друштвеним кризама, 

појачаном тероризмом, ратним опасностима и елементарним непогодама, потенцирају 

се ове потребе. Та група потреба разликује се од осталих , јер њено задовољавање није 

само циљ,већ је то предуслов појаве и задовољавања осталих потреба. 

Туристичке земље знају добро за учинак страха од несигурности који код 

туриста изазивају штрајкови, тероризам, политичка незадовољства, налет огромног 

броја миграната као што је тренутно случај на многим острвима Грчке и слично.Зато 

настоје свим средствима онемогућити све што може угрожавати сигурност туризма, па 

често странци уживају већу заштиту од домаћег становништва. Т уризам може 

задовољити те потребе тако што омогућује бег из стварности свакодневнице, 

ослобаћање страха, стрепње, узнемирености, напетости од неизвесности и хаоса 
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(евентуално) насталих збох неповољних природних, радних,з дравствених (на пример, 

епидемије), еколошких,у рбаних, политичких, социјалних и других услова. За туризам 

је, стога, битан садржај, боравак у потпуној сигурности утемељеној на поштовању реда 

и законитости. То се огледа у уживању слободе, независности, демократичности, 

политичке, социјалне и економске стабилности и заштићености од било какве 

инцидентне околности, нарочито кад је реч о здравственим, еколошким и политичким 

приликама. Осим тога, важно је осигурање задовољавајуће непосредне и превентивне 

здравствене заштите, заштита и осигурање имовине, потом, што потпунија и истинита 

правовремена информисаност о питањима важним за сигурност путовања и боравка,те 

широке могућности непосредног комуницирања са сталним боравиштем.
21

 

Потребе за припадањем и љубављу. Кад су задовољене физиолошке потребе и 

потребе за сигурношћу, онда се појављују потребе за припадањем и љубављу. 

Појединац тада тражи однос са другим људима на темељу оданости, привржености и 

љубави. Он заправо  тражи своје место у таквим односима који владају у групи којој он 

припада. То је прво његова породица, а онда друге групе којима припада или у које се 

укључује. Појединцима који траже задовољење ових потреба циљеви у животу постају 

поједине групе или организације. Припадање таквој групи може задовољити те 

потребе. Усамљеност не може задовољити те потребе и она постаје болна, некада 

неиздржива. Избегавају се ситуације као што је социјална изплација, одбаченост, 

социјално кажњавање. Траже се пријатељи,д ругови рођаци, девојка или момак,о 

чекују се и прижељкују деца. Појединац настоји да се у некој групи афирмише и да 

буде вољен. 

Узрок  великог броја туристичких путовања је управо незадовољење ове 

потребе а туризам се види као могућност прилагођавања, ресоцијализације човека. 

Реалност масовног туризма показала се у другачијем светлу. Бројни алтернативни 

облици туризма настају, управо,зато што човек туриста није задовољио ове потребе 

укључивањем у масовни туризам. Туризам је углавном потенцирао лошу 

прилагођеност, зато што је функционисао по истој друштвеној матрици која је довела 

до алијенације савременог човека и потенцирала његове потребе за “припадањем и 

љубављу“. Следећи то, настају разне групне туре, туристичка села ,па и “ туристичка 

гета“, у којима “дубоке анималне склоности“ траже задовољење и поново наилазе на 

“проблем лоше прилагођености“, јер су “правила друштвене игре“ за време одмора, 
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остала иста као и за време рада и живота у граду. Туристички садржаји у овој групи 

потреба односе се на обнављање и јачање блиских породичних, пријатељских и 

љубавних односа, ослобађање снажних осећања у новој средини кроз нова познанства, 

љубави ,пријатељства и друге различите облике држења. Слобода, независност, 

поштовање темељних начела етике, истинска гостољубивост, природна  ненаметљива 

отворњност без икаквих предрасуда у комуницирању, жеља и способност за широком 

комуникацијом, вредности су које се и путем туризма могу задовољити. Свакако је 

најупечатљивији пример такозваног етничког туризма. Тражење корена данас је врло 

модерно. Човеку, кад се ослободи физиолошких потреба и страха , зацело је највећа 

потреба да открије своје “корене“. 

Потреба за цењењем. Сви људи у нашем друштву (изузев малог броја 

патлошких случајева) имају потребу и жељу за постојањем, чврстом обично високом 

оценом себе самих ,за самопоштовањем и самоцењењем и цењењем од стране других 

људи. Ове потребе стога можемо класификовати у два помоћна низа. То су, прво, жеља 

за снагом, постигнућем, довољношћу, овладавањем и компетенцијом, самопоуздањем 

приликом суочавања са светом, за независношћу и слободом.Друго, имамо жеље које 

бисмо могли назвати жељама за добрим гласом или престижом (дефинисане као 

поштовање или цењење од стране других) статусом, славом и сјајем, влашћу, 

признањем , пажњом, важношћу и уважавањем. Задовољење потреба за самоцењењем 

доводи до осећања самопоуздања, вредности , снаге, способности, довољности, 

осећања косрисности и потрбнности у свету. А осујећење ових потреба ствара осећање 

мање вредности,слабости и беспомоћности. 

Туристичке садржаје у овој групи потреба треба препознати у потреби за 

независношћу и слободом, самопоуздањем приликом суочавања са светом, у жељи за 

пажњом, важношћу, достојанством и уважавањем. Надаље,туриста тежи боравку с 

богатим доживљајем и задовољством, који испуњава осећањем сигурности, 

самопоуздања и самоуважавања, а битно утиче на исказивање поштовања од стране 

других. У туристичким дестинацијамате се потребе остварују остваривањем 

независности, слободе кретања и изражавања властите унутрашње природе, 

сусретљивост у комуникацији уз наглашњну што спонтанију пажњу, али кроз 

признање важности, поштовање достојанства и пуно уважавање личности; наглашен 

коректан и неусиљен професионални однос, поштовање темељних етичких начела, и 

свакако, културом комуникација, спонатном гостољубивошћу и уважавањем, те 
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способношћу за истинско успостављање односа утемељеног на начелу : “ Своје волим, 

твоје-ваше поштујем“. Тиме се најуспешније елиминише сервилност, која често прати 

туристичку услугу, а у бити ограничава подмирење ове поребе, психолошки дубоко 

утемељене на искреном , а не изнућеном поштовању и уважавању.
22

 

Потреба за самоостваривањем. Чак и када су све ове потреб задовољене, ми 

још увек можемо често (ако не и увек) очекивати да ће се ускоро развити ново 

незадовољство и немир, осим код особе која већ ради оно за шта је она као јединка 

подобна. Музичар мора да се бави музиком, песник мора да пише, сликар мора да 

слика, ако желе да коначно живе у миру са самим собом. Човек мора да буде оно што 

може да буде. Он мора да буде веран сопственој природи. Ова потреба се тиче 

човекових жеља за самоупотпуњивањем, наиме његове тежње да оствари оно што у 

њему постоји као могућност. Ова тежња може да се изкаже као  човекова жеља да 

постане све  оно за шта је способан да постане. Сасвим је разумљиво да ће се посебан 

облик у којем ове потребе могу да се јаве веома много разликовати од особе до особе. 

Код једне особе она може имати облик жеље да се буде добра мајка, код друге може да 

се испољи као жеља да се буде спортиста, а опет код неке треће може да се изрази 

сликањем слика или проналасцима. Индивидуалне разлике су највеће у овој равни. 

Туристички садржаји ових потреба се манифестују као радозналост, жеља за учењем и 

ширењем спознаја, продубљивање сазнања, привлачност непознатог, трагање за ширим 

везама и значењима , самопознање. 
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Слика 2. Динамички приказ хијерархије потреба – могућа су преклапања и у неком тренутку 

често је активно неколико потреба (из различитих категорија). Извор: sh.wikipedia.org 

2.1.2.  Степен релативног задовољства 

Можда се из досадашњег излагања могло закључити да се ових 5 низова 

потреба на известан начин јављају овако: ако је нека потреба задовољена, јавља се 

друга. Ова тврдња може створити погрешан утисак да једна потреба мора бити 100% 

задовољена, како би се јавила потреба вишег реда. Код већине нормалних чланова 

нашег друштва све основне потребе су истовремено једним делом задовољене, а 

једним делом не задовољене. Вернији опис хијерархије би се добио када бисмо рекли 

да се степен задовољења смањује како се пењемо уз хијерархиску лествицу. Ако 

бисмо, примера ради, могли произвољно да распоредимо бројеве, онда бисмо рекли да 

је просечан грађанин задовиљио отприлике: 85% својих физиолошких потреба, 

70%својих потреба за сигурношћу, 50% својих потреба за љубављу, 40%потреба за 

самоцењењем и 10%потреба за самоотваривањем. 

Када је реч о појму јављања нове потребе пошто је задовоњена надмоћна 

потреба,треба нагласити да се она не јавља изненада, скоковито, већ постепено, мало 

по мало ни из чега. На пример ако је задовољено само 10% надмоћне потребе А, онда 

потреба Б може уопште да се не види. Међутим, када је 25% потребе А задовољено, 

јавља се 5% потребе Б, а када је задовољено 75% потребе А,јавља се 50 % потребе Б и 
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тако даље.
23

 

3.  ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ 

Полазиште за разумевање туристичких потреба налазимо у општем појму 

потребе. У психологији се потреба дефинише као објективно стање независно од 

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

нарушене биолошке или социјалне равнотеже.
24

 

Узроке туристичких путовања треба тражити у потребама и различитим 

начинима задовољења тих потреба, односно,  боље речено у немогућности да се код 

куће задовоље на одређени начин.  

 

Туритичке потребе су део укупних људских потреба, али оне имају неке 

специфичности, по чему се разликују од осталих. 

Ако туристичке потребе ставимо у контекст општег схватања потребе, намеће 

се питање о каквом осећају нелагодности, односно недостајања се ради у овом случају, 

тј.случају туризма. У питању је осећај који је немогуће једноставно изразити, јер се у 

туристичкој потреби крије читав сплет различитих потреба. У покушају да 

систематизују те појединачне потребе. Живадин Јовичић је издвојио две групе: 

 Прву,која обједињује све оне  потребе човека, које га подстичу на туристичка 

кретања где се мисли на потребе за рекреацијом, разонодом, одмором, забавом, 

културним доживљајима,  новим сазнањима и слично и 

 другу, у коју су сврстане потребе које произилазе из укључења човека у 

туристичка кретања и последица су његове трансформације у туристу, а то су 

потребе за смештајем, превозом , исхраном, пићем и слично.
25

 

Туристичка кретања се јављају ради задовољења туристичких потреба. 

Туристичка потреба у суштини може бити рекреативна и културна, али се може 

третирати на интегралан начин, односно представљати комбинацију двеју основних 

потреба. Свест о потреби рекреације подразумева одређени ниво културе, али и 
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  Маслов, op. cit., стр.109. 
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 Ђорђе Чомић, op. cit., стр.16. 
25

 Живадин Јовичић, Добрица Јовичић, Вања Ивановић, Отуризма, Београд 2005, стр 50. 
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одређени културни садржаји производе рекреативне ефекте (нпр.,спортско-забавне 

приредбе или разгледање и упознавање културних споменика које укључују пешачке 

туре, нарочито ако су споменици лоцирани на просторима атрактивних пејзажа). 

Туристичка потреба је диференцирани облик културне, односно рекреативне 

потребе , која се стварау боравишним а задовољава изван тих места, чиме се производе 

туристичка кретања.
26
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Слика 3. Место где настаје туристичка потреба 

Извор: www.citi pictures.com 

 

Слика 4. Место где се туристичка потреба задовољава 

Извор: www.nice pictures.com 

http://www.citi/
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3.1.  Услови настанка рекреативне потребе 

Развој индустрије у првој фази свог развоја изискивао је много радне снаге, што 

је условило повећање градског становништва. Настали су многи градови који се по 

својим обележјима битно тразликују од пређашњих средњовековних градова, 

израженим у знатном повећању броја становника , изградња широких булевара , 

солитера, фабричких постројења, великом броју аутомобила и слично.Негативну 

страну живота у солитерима и зградама уочио је и губернатор Белгоградске области у 

Русији. Он је забранио изградњу зграда. Тамо се граде само приватне куће. Губернатор 

Севченко каже да се: „У кавезу чак ни животиње не размножавају. Ако живите у стану 

како се уопште може говоритио много деце.
27

 Некада, тих , миран и монотон начин 

живота средњовековних насеља, замењен је бучним и динамичним велеградским 

ритмом. Поред тога , већина индустриских градова настала је у равничарским 

пределима у којима је слабије струјање и повећана влажност ваздуха са честом појавом 

магле. То је условило повећање аерозагађености. Поред аерозагаћености, бука и замор, 

такође спадају у три најштетније последице савремене цивилизације, које прате висок 

степен развоја индустрије и саобраћаја. Људски организам у коме се континуирано 

дешава читав низ сложених физиолошких процеса нужно реагује на поменуте и друге 

појаве у спољном свету а те реакције се манифестују на различите начине – од лакшег 

замора па до тешких професионалних обољења.
28

 

Под аерозагађењем се подразумева присуство у атмосфери гасова, пара и 

чврстих материја (аеро-соли) тј.оних састојака и материја које нису својствени саставу 

ваздуха и чије веђе концетрације штетно делују на човечији организам( основни 

загађујући гасови односе се на сумпор-диоксид, оксиде азота и оксиде угљеника), 

величина штетног дејства загађујућих материја зависи од њихове врсте, величине,к 

онцетрације, облика као и метеоролошких услова. Главни извори загаћивања ваздуха 

су термоелектране, котлане, кућна ложишта и други објекти за загревање просторија и 

производњу паре, индустриски објекти и саобраћај. 

У градским срединама концетрација штетних материја у ваздуху је променљива, 

у зависности од распореда градских зона. На пример, истраживања у Чикагу, једном од 

индустриских најразвијенијих градова на свету, у којем на свака два становника 
                                                           
27

  Часопис Геополитика, број 87, јун, 2015, стр 15 
28
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просечно долази по један аутомобил, показала су да је аеризагађеност знатно већа на 

булеварима , у индустриским зонама и железничким рејонима, него у парковима и 

другим зеленим површинама , стамбеним четвртима  и сеоским насељима на 

периферији града.  

Аерозагађеност неповољно утиче на здравље људи , посебно респираторни 

систем и нека чула, смањује дејство сунчевих зракова, видљивост и угрожава 

вегетацију.Последице повећања нивоа аерозагађености могу се манифестовати у виду 

хроничних обоњења респраторних путева или акутног тровања.На пример, у Лондону 

је децембра 1952.године, у условима великог смога , за недељу дана  умрло 4000 људи. 

Бука је, такође, штетна последица савременог развоја људске цивилизације, 

изражена у шумовима различите фреквенције и интентитета. Главни извори буке су: 

саобраћај (генерише преко 80% буке, индустријски погони и грађевинске машине , 

комунални уређаји (лифтови,вентилатори и др.), промена намене одређених 

просторних целина (трансформација стамбених у угоститељске или занатске зоне  и 

слично. Проблем буке је, најчешће локалног карактера, тако да су повећањем нивоа 

буке, углавном, изложени градови и стамбена насеља лоцирани у непосредној близини 

аеродрома, прометних саобраћајница  и индустријских комплекса. 

Бука штетно делује на човеков слух ,при чему већа оштећења настају при 

трајној изложености буци јачине од 60-70 фонова што се претежно односи на затворене 

просторије у индустријским објектима. Бука такође ремети пажњу и концетрацију 

напреже нервни систем и може довести до различитих неуротичних поремећаја. 

Запажено је да бука на улици, због неуједначености у интезитету и хетерогенсоти 

шумова, јаче делује на нервни систем од буке у индустрији, која је равномернија . Због 

тога улична или велеградска бука дају специфично психофизичко обележје градском 

становништву. 

Замор је најкомплетнија и најпотпунија штетна последица савремене 

цивилизације .Може се дефинисати као пролазно, нормално, физиолошко стање у виду 

привременог слабљења радног потенцијала после јаче или дуже активности. 

Аерозагађеност и бука непосредно или посредно повећавају брзину и интезитет 

замарања. 

Замор се испољава на различите начине, што зависи од врсте активности коју 

човек обавља. Код тешких физичких послова замара се одређена група мишића, а код 
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умног рада мозак и нервни систем у целини. Међутим, савремена цивилизација са 

веома механизованом индустријом, високим степеном примене електронске опреме  и 

аутоматизованим саобраћајем све више неутралише разлику између физичког и умног 

замора. О томе сведоче примери  постројења са дугим  и монотоним  монтажним 

тракама и компликованим електронским уређајима који поред одређеног броја 

шаблонских покрета, захтевају максимум пажње и велику прецизност. 

За упознавање рекреативних елемената туристичког кретања, важно је 

разликовати акутни од хроничног замора. Акутни замор настаје при великим и наглим 

напрезањима, а хронични је последица дуже активности коју, најчешће, прати 

повећано напрезање нервног система. Акутни замор се претежно испољава код тешких 

физичких радника, док се хроночни јавља код интелектуалаца и индустриских радника. 

Због израженог нервног напрезања, укупно гледано, замор је више псигичка појава, 

што туристичкој рекреацији даје велики значај као облику активног одмора. 

Значи аерозагађеност, бука и замор су три најважније штетне последице 

савремене цивилизације, које су довеле до настанка рекреативне потребе, чијим 

задовољавањем настају рекреативни елементи као посебни психофизички ефекти 

туристичких кретња. 

Рекреативни елементи везани су за квалитативно  другачије средине од 

урбанизованоих и индустријских подручија где настаје туристичка потреба. Они имају 

сасвим супротно физиолошко дејство од оног које изазивају аерозагађеност, бука 

замор.  

Полазећи од чињенице да аерозагађеност делује штетно по људски организам, 

јасно је да освежење (стимулација) на чистом ваздуху представља један од кључних 

рекреативних елемената. Паркови и слободна неурбанизована природа су у 

хигијенском смислу сасвим супротни амбијенти од индустријско – урбанизованих 

подручија, јер садрже неупоредиво мање количине загађујућих материја и велике 

количине кисеоника који је од пресудног значаја за људски метаболизам. Повећање 

количине кисеоника делују повољно на нервни систем, али, поред тога, од великог 

значаја су и повољни психолошки ефекти чистог и свежег ваздуха, лишеног хемиских, 

механичких , биолошких,  загађујућих материја. 

Боравак у атрактивној, очуваној и неурбанизованој природној средини (жубор 

потока,цвркут птица,шум лишћа) делује веома пријатно на чуло слуха људи, наричито 
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оних из редова градског становништва. У складу са тим, чулни опоравак или 

реституција је други значајни рекреативни елемент. Чулни опоравак подразумева,како 

опоравак чула слуха замореног штетним дејством буке, тако и опоравак чула вида 

замореног, нпр., напрезањем у неком послу који изискује велику прецизност или 

бљештавошћу светла под којим се обављају одређене активности  и слично. 

Опоравак  чула је нужна компонента психофизичког комплекса рекреације као 

што напрезање чула раздражује нервни систем, тако и њихов опоравак предуслов за 

нервно и психичко смиривање и уравнотежење. 

Трећи и најкомплекснији рекреативни елемент туристичких кртетања је одмор. 

Одмор је нормална потреба људског организма. То је она фаза људског организма 

којом се успоставља равнотежа између активности и њом изазваног замора. Као што 

природни амбијенти, односно предели атрактивне и очуване природе, пружају најбоље 

могућности за освежење и чулни опоравак –две саставне компоненте одмора, тако се и 

одмор најбоље остварује у слободној природи. 

Данас се све више препоручује активан одмор као најбољи начин неутралисања 

специфичног замора који настаје у савременим условима аутоматизације у 

индустријској производњи и интезивирања интелектуалног рада. У данашње време 

замара се, углавном, нервни систем  а у све нижем степену све мањи број мишића, тако 

да пасиван одмоr у оваквим ситуацијама није право решење јер не доприноси повећању 

телесне кондиције. Упарво активан одмор треба да активира оне мишиће који су за 

време рада били успавани. У том контексту, шетња поред реке, планинарење, 

пливање,вожња бицикла, лагани џогинг и друге рекреативне активности у природи 

поспешују одређене физиолошке процесе који поново успостављају равнотежу у 

организму,поремећену замором.
29

 

Одмор у целини , па тако и активан одмор у природи,може се расчланити на 

дневни,недељни и годишњи. Оваква подела одговара ритму и темпу замора али и 

савременој организацији рада. 

Активан дневни одмор одређује се према другим важнијим категоријама 

потреба,као што су:рад спавање,хигијенске и физиолошке потребе.Када се одбије 

време предвиђено за поменуте  потребе, долази се до периода који износи 6-8 часова 
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колико остаје за дневни одмор. Препоручљиво је да се ово време,измећу осталог 

искористи за шетњу по парку слободној природи, односно кратак излет у околини 

градског насеља тј.боравишног места (излети су посебна врста туристичког кретања). 

Недељни или празнични одмор одрећује се и планира према трајању радне 

недеље која данас обично траје 5 или 6 радних  дана. То значи да за недељне излете 

остаје време од једног дана, дана и по или два дана.Потреба да се одмор искористи за 

излет у природу посебно је наглашњена чињеницом да се дневни учинак  на радном 

месту смањује у другој половини радне недеље, усред хроничног нагомилавања 

замора. Због дужег расположивог времена ,недељна излетничка кретања имају већи 

радијус од дневних. 

Годишњи одмор има веома значајно место у туристичким кретањима али не и 

онако изражену здравствену функцију као у случају дневног и недељног 

одмора.Годишњи одмор је у већини земаља законски регулисан и углавном траје око 

20 дана, али овај вид рекреације нема одговарајући здравствени ефекат у односу на 

дневни и недељни одмор. Годишњи одмор у туристичким кретањима карактерушу, 

поред рекреативних и културни елементи, чиме се он уобличава у комплексну 

туристичку категорију. Све више људи користи годишњи одмор за обилазак културних 

споменика , упознавање традиције и начина живота одређених локалних заједница. 

.Такође, годишњи одмор пружа и ретку  могућност за путовање у удаљена места ,за 

шта је потрбно више времена. Ова кретања имају знатно наглашенији културни него 

рекреативни карактер.за време годишњег одмора знатно је већи избор природних 

мотива  који пружају могућност за упражњавањем разноликих  рекреативних  

активности -пливање, веслање, сплаварење, кајак, планинарење, скијање и сличо. 

Треба истаћи да на начин провођења годишњих одмора велики утицај имају и 

климатски елементи, односно годишње доба у коме се он користи. Повољни климатски 

услови и лепо време , условљавају већу туристичку покретљивост а због климатских 

услова поједини туристички мотиви посебно су атрактивни у одређеном делу године 

(планине- зими ,а приморска места- лети). 

3.2.  Културна потреба и елементи туристичког кретања 

Под културним елементима подразумевамо све оне елементе који обогаћују 

човекову личност у туристичком кретању. У односу на рекреативне, културни 
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елементи су обухватнији (ширег обима) и постојанији. Другим речима, свако културно 

туристичко кретање садрже у себи рекреативне елементе који су везани за повољан 

психолошки доживљај одређене средине  или за упознавање природних туристичких 

мотива  и објеката.Т акође, културни елементо дали су печат туристичким кретањима, 

и пре савремене епохе развоја туризма ,а њихов значај ће још доћи до изражаја у 

времену када ће човек бити ослобођен рада као принудног средства и када ће се 

кретање проширити на просторе ван наше планете.
30

 

Културни елементи туристичких кретања су :информисаност, упознавање, 

контактирање и доживљавање. 

Потреба да се о нечему информишемо, да се нешто ближе упозна, да се 

успостави контакт,  нешто лепо и необично доживи, тесно је везана за човекову 

личност као свесно друштвено биће.та потреба варира од обичне радозналости код 

примитивних и необразованих њуди, до тежње да се нешто научно и истражи или 

уметнички доживи и представи. То значи да су култутна потреба путовања као и 

културни елементи туристичких  кретања , тесно везани и условљени културним нивоо 

човека, што доводи до формирања новог вида културе –туристичке културе. 

Информисаност је, свакако, најзаступљенији културни елемент туристичих 

кретања. иако се о објектима, појавама и догађајима у местима које посећују, туристи 

могу информисати путем различитих медија (телевизија,штампа,интернет), 

непосредним чулним перцепцијама у току туристичких кретања стичу се много 

комплексније и реалније представе. Поред тога, при туристичким кретањима долазе до 

изражаја субјективни елементи као што је слобода воље туриста , тако и у погледу 

формирања и пласмана информација.За туристе је битно да посете и виде мотиве  и 

објекте  који су већ стекли туристичку афирмацију (Ајфелова кула, Нотрдам, 

Колосеум, Нијагара, Копаоник, Национални парк Јелоустон) док свој субјективни суд о 

датим мотивима и објектима доносе у складу са својим културним нивоом, личним 

афинитетима и другим околностима. Значи, информишући се о неком објекту или 

појави, туристи стичу у свести толико јаснију представу, уколико је такав објекат више 

афирмисан- некада су то бледе слике а некад јасни и упечатљиви  утисци. 

Формирање туристичке информације реализује се кроз најједноставније  али 

естетски ефективне пропагандне проспекте и разгледнице. Проспекти треба да буду 
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илустровани са квалитетним фотографијама у боји у минималним пратећим 

текстом.,да имају сугестиван карактер, и да су увек засновани на објективним 

вредностима туристичких мотива и објеката. Проспекти морају садржати једноставне 

,атрактивне и упечатљиве информације, истичући најмаркантнија обележја  

туристичких мотива и објеката. Туристишка информација пласирана у матичним 

местима туриста поистовећује се са другим средствима информисања и пропаганде 

(радио, филм, цд, литература), која,такоће, подстичу туристичка кератања. 

Информисаност је,укупно гледано, веома масован и по трајању утисака и 

чувању представа у свести људи, ефектан елемент туристичког кретања. У пракси је 

овај елемент најчешће везан за екскурзиона и, нарочито транзитна туристичка кретања. 

Упознавање је далеко стабилнији културни елемент,јер изискује веће 

ангажовање код туриста у опажању и расуђивању. За разлику од информисаности као 

најопштијег елемента туристичких кретања, упознавање је јаче везано за културну 

потребу туристичких кретања. 

Неопходно је изказати да се културни елементи везани за природне мотиве 

исцрпљују, углавном, кроз информисаност, где се општем утиску придружују 

представе о оријентацији и положају датих мотива.На пример, туриста који жели да 

упозна планину наилази на низ објективних тешкоћа, а то су:пре свега, димензионално 

веома простран а структурно изузетно хетероген геоморфолошки феномен, какав је 

планина чије упознавање изискује много времена и напора.Из тих разлога једну 

планину може упознати само планинар коме је то пасија, док се задовољавање 

просечног туристе везује за информисаност. Због тога се у пропагандним туристичким 

публикацијама  о природним мотивима не уносе сложенији подаци .Упознавање 

подразумева знатно активнији однос туриста према мотивима и укључује , поред 

информисаности, потпуније и свестраније ангажовање рецептивне оперативе. За 

упознавање су поотребни и солиднија култура. тј виши културни ниво туристе ,као и 

дуже време за разгледање и посматрање .На пример., за површно виђење Париза  ради 

информисаности потребна су два до три дана , што је сасвим довољно да туристичка 

клијентела стекне основни  утисак  о Паризу, као грандиозној и разноврсној метрополи 

света. Међутим за упознавање Париза потребно је најмање десетак дана. Представе 

које се стичу много су јасније, поузданије , рафинираније, комплексније и 

систематичније. Упознати Париз значи упознати његове тргове, булеваре, 

угоститељске објекте и културно-историјске знаменитости. 
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Туристи који посећују неки објекат ради информисаности задовољавају се 

једноставним и кратким натписом , док туристи који хоће нешто да упознају траже 

монографије и захтевају шира објашњења од стручних водича и кустоса. 

Контактирање је културни елемент туристичких кретања који исказује 

непосредан однос,приближавање и додир са различитим категоријама појава. 

Контактирање је заступљено и код рекреативних кретања али је код културних много 

изразитије, јер имају за основни циљ информисања или упознавање нешега. 

Контакти туриста са објектима и појавама,односно основним мотивима 

туристичких кретања којима се задовољава културна потреба, остварује се кроз 

информисаност и упознавање. То значи , да код туриста још пре кретања постоји 

намера да се неки културни објекти на датом путовању виде и упознају. Мећутим, 

туристи у току путовања долазе у контакт или додир са објектима који не спадају у 

основне мотиве кретања, али који олакшавају остварење циља кретања и утичу на 

финални утисак о одрећеном туристичком месту. Ту се ,између осталог, мисли на: 

култивисање земљишта, уређене дрвореде, начин регулисања саобраћаја, ниво хигијене 

,на излоге продавница и слично. Контактирање изражава културну улогу и значај 

мешања људи различитих моралних, културних, естетских и политичких уверења, што 

туристичким кретањима даје огроман социолошки значај. 

У контактирању разликујемо додире и мешање туриста и домаћег становништва 

и туриста међу собом ,што поједини аутори називају акултурацијом. Акултирација је 

додир и мешање двеју култура, која се у туризму манифестује додиром између култура 

туриста и њихових домаћина у туристичким подручијима. У експертским круговима 

преовлађује становиште да су утисци туриста на културу домаћина много израженији, 

него обратно. Мање је вероватно да ће туриста  прихватити утицај својих домаћина 

него да ће домаћини подлећи утицају својих гостију. А то убрзава ланац промене  у 

заједници домаћина. Локална заједница као домаћин пприлагођава се туризму путем 

својих услуга туристима и задовољавањем њихових потреба и склоности, па самим тим 

њене културне особености временом у неким сегментима постају врло сличне култури 

туриста. Вероватно најилустартивнији пример асиметрије у односу гост-домаћин 

изражен је у лингвистичкој акултурацији, при чему из редова, најчешће, мање 

образоване популације домаћина настају појединци који говоре два страна језика, док 

се туристи углавном уздржавају од ушења језика домаћина. Ипак, акултурација је 

изражена и у супротним смеру, односно у утицајима културе домаћина на туристе. 
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Многи посетиоци имају жељу да се сретну са представницима локалних заједница,да 

испитају или испробају њихов начин  живота (барем као посматрачи) у њиховим 

церемонијалним и ритуалним активностима( нпр.,сабор трубача у Гучи или Косидба на 

Рајцу). 

Из поменутог проистиче да се односи домаћина и туриста не смеју посматрати 

само кроз призму економскох момената,(приходи домаћина,куповна моћ туриста), већ 

кроз шири социолошки значај туристичких кретања у целини, како у позитивном , тако 

и у негативном смислу.Позитивни ефекти се на пример, манифестују у побољшању 

комуникације, размени искустава и сарадњи људи различитог социо-културног 

порекла ,ширењу друштвености, интернационализма., док су негативни везани за 

случај када интензиван развој туризма и утицаји туриста на локално станивништво 

узрокују нарушавању аутохтоних, традиционалних и културних вредности 

рецептивних области. На пример, масован прилив туриста из Европе и САД на познато 

острво Бали прузроковао је значајне промене у начину исхране  домаћег становништва 

које испољавају све веће склоности ка “западним јелима“(хамбургер,пице). Сходно 

томе, у периоду од 1998 до 2000 године удео националних и локалних јела у 

гастрономској понуди ресторана на поменутом острву пао је са 52% на 16%.
31

 

Контактирање је културни елемент који даје посебан значај и специфичност 

туристичким кретањима, за разлику од других врста кретања у којима се контактирање 

испољава углавном као средство за постизање одређених циљева, код туристичких 

кретања контактирање је средство али најчешће последица у реализацији основних 

потреба кретања. Током свог кретања туристи контактирају са водичима, радницима на 

бензиским пумпама, особљем угоститељских објеката, возачима, полицајцима 

цариницима, службеницима туристичких агенција и слично. То су најнепосреднији 

представници домаћина и из сусрета са њима туристи долазе до закљзчка о 

комуникативностима, гостољубивости,с  рдачности, предусретљивости и другим 

карактеристикама домаћина. То налаже потребу вишег нивоа стручности и 

изграђености туристичке културе услужног особља и домицилног становништва у 

целини. Када је реч о контактирању као циљу путовања, оно је доступно само 

туристима који добро знају језик својих домаћина што је најбољи начин за 

успостављање приснијег контакта са њима и упознавање њихових особености и 

традиције. 
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Доживљавање је најпотпунији и најкомплекснији елемент туристичких кретања, 

који изказује најактивнији однос према мотивима и објектима. Доживљавање обухвата 

остеле културне елементе кретања и највише одражава смисао и дух туристичких 

кретања, у односу на остале културне елементе, доживљавање је у највећој мери 

условљено културним нивоом клијентеле. Код туриста високог културног нивоа, 

снажније је изражена потреба асимилације културних вредности, односно потреба 

кретања као значајног облика култивирања. 

Као што је за доживљавање одређених културних вредности неопходан 

одрећени културни ниво клијентеле , тако се ни сви мотиви не могу у истој мери и на 

исти начин доживети. Могу се доживети насеља као просторни комплекси, 

амбијенталне целине(Скадарлија), садржаји фолклора, спортске (олимписке и 

уметничке манифестације) на пример, манифестација Мокрањчеви дани у Неготину, 

Дубровачке летње игре и слични садржаји који имају динамичан  и активан карактер, 

разноврсни су, склони променама,а нгажују човекова чула и изазивају емоције. 

Зато,доживљаји остављају видне трагове у човековој психи и имају велики значај у 

културној трансформацији и интеграцији. Савремене аудио-визуелне технике  које се 

користе у презентацији културни-историјских вредности ради повећања њихове 

атрактивности, значајно  доприносе повећању интезитета и аутентичности доживљаја 

туриста. 

Доживљавање подразумева дуже задржавање туриста и богат садржај боравка. 

Садржај боравка мора одразити све природне и културне вредности простора 

(лов,риболов,фолклорне приредбе, музеји, изложбе, уметничке и спортске 

манифестације јер једино на тај начин туристи могу остварити комплексан и 

квалитетан  доживљај . 

Доживљавање у знатној већој мери него остали културни елементи изискује 

веома разноврсну и функционалу туристичку пропаганду.  Пропаганда мора бити 

везана за конкретне акције и мора се служити оним средствима (тв, радио, штампа, 

филм, интрнет , изложбе , информативни пунктови и друго) која најсликовитије и 

најаутентичније одсликавају карактеристике туристичких мотива и објеката. На 

пример., одржавање зимских олимписких игара у Француској 1992.године било је 

праћено низом пропагандних активности  у националном парку Ваноаз (једном од 

места где су одржана такмичења), како би туристи на што веродостојнији начин 

доживели мотиве,објекте и појаве карактеристичне  за ову дестинацију. Тако је у 
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олимписком селу организована изложба коју је пратило приказивање еколошког-

туристичког филма о Националном парку, уз свакодневне контакте домаћина са 

посетиоцима ,новинарима и разним организацијама. Формиран је и компјутеризовани 

информативни пункт под називом“ Боравак у Ваноазу“, са циљем адекватне 

презентације целокупне природне и културне баштине локалне средине посетиоцима 

игара. За посетиоце су организоване посебне туре разгледања и упознавања барокних 

цркава, капела и друге архитектонске баштине локалне заједнице.
32

 

Доживљавање као културни елемент туристичких кретања највише је везано за 

путовање, представљајући незаменљиво средство култивирања .Сваки други начин 

представљања туристичких мотива и објеката (литератута , сликарство, музика, филм)  

у односу на непосредно чулно опажање , не оставља у сећању снажну, уверљиву и 

трајну слику. 

4.  ДЕФИНИЦИЈА, СВОЈСТВА И ВРСТЕ  

ТУРИСИЧКИХ МОТИВА 

За разумевање туристичких кретања, па и турзма у целини од великог је значаја 

појам туристичких мотива. Мотивима називамо за туристе атрактивне појаве и 

предмете у природи и друштву. Туристички мотиви су основни подстицаји 

туристичких кретања чијим се дејством задовољавају културне и рекреативне. потребе. 

Потреба је субјективна експресија, а мотив спољна драж која задовољава ту потребу 

захваљујући иницираном кретању. Израз мотив води од латинског израза “movere“, 

што значи кретати се, али се њима означава и узрок или разлог мобилности, тј. 

кретања. У складу са тим , туристички мотиви се могу тумачити и као узрок доласка 

туриста, али као и нешто што означава њихову мобилност.
33

 

Туристичка потреба изражава услове у животној средини због чега се мотиви не 

могу налазити у местима становања тј. тамо где се ствара потреба кретања. Ако би се 

мотиви налазили у местима боравка, онда не би било туристичких кретања. Са 

становишта туристичких кретња, место боравка је станишни простор у којем се 

одвијају основне животне функције –исхрана, спавање и рад. Иако и у месту боравка 
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постоје културни и рекреативни објекти(На пример, позориште, биоскопи, паркови 

базени и слично) они не могу бити замена туристичком путовању, које на 

комплекснији и ефикаснији начин задовољава културниу и рекреативну потребу. 

Међутим, културни и рекреативни објекти у месту боравка повољно утичу на кретање, 

било да подстичу или специфицирају потребу путовања. Велике градове – Њујорк, 

Лондон, Париз, Рим ,Минхен и друге, карактерише богатство рекреативних и 

културних садржаја, али су они истовремено и највећа матична подручија тражње. Што 

је место више урбанизовано и индустријализовано и има богатији културни живот, 

утолико ће и број туриста таквог места бити већи. 

Питање проеторног разграничења мотива и места становања, веома је значајно и 

са теоријског и практичног апекта. Све појаве и објекти који се налазе изван 

јединствене урбанизоване целине насеља, ако имају потребна атрактивна својства, 

представљају за то насеље и његове становнике туристичке мотиве. Значи, и најлепши, 

најуређенији паркови у граду не могу бити туристички мотиви, јер су интегрална 

компонента тог града у којем се формира потреба кретања његовог становништва.Са 

друге стране, шума или језеро које је удаљено макар и један километар од градског 

насеља, може бити туристички мотив. Генерално гледано, рекреативни објекти у граду 

(језера, базени, паркови и слично) могу задовољити потребе рекреације али не и 

туристичке рекреације која нужно подразумева кретање изван места боравка. Плаже 

или паркови у граду имају обележје укупног стања животне средине тог града, тако да 

и они, углавном, контаминирани различитим загађујућим материјам или изложени 

градској буци. Исто важи и за културне објекте у граду, повољнији су услови за 

стварање културне потребе туристичких кретања. 

У прилог томе иде и чињеница да је мали број туриста са села. У овим 

насењима нема индустрије нити развијеног саобраћаја, па тако ни аерозагаћености или 

буке,у след чега у њима туристичка потреба није изражена. Такоће , у селима културни 

живот није битније развијен, што за собом повлачи и неизграћене културне навике 

путовања. Међутим, за становнике са села привлачне су високо урбанизоване градске 

среднине које у њима побуњују јаке импресије. Према томе, тамо где престаје 

насеобинска целина,о бјекти и појаве добиајају за то насеље својство туристичких 

мотива.када је реч о односу потреба – мотиви , треба рећи да је потреба примарна, 

наиме објекти у простору постоје независно од  потребе али се потреба потврђује 

атрактивношу мотива. Та узајамност је, такође,с пецифично својство и елемент 
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туристичког кретања. Туристички мотиви су опредмећена потреба кретања. Међутим 

ни поред тога мотиви се не могу третирати ни као“сировина“, “роба“ или ресурс“, јер 

само неки мотиви могу имати та својства.На пример, шума као рекреативни 

туристички мотив је у исто време природно добро или ресурс, али се то не може рећи 

за манастир или културно уметничку манифестацију који као атрактивне спољне 

дражи задовољавају културну потребу туристичких кретања.са друге стране, одређене 

врсте робе, На пример., козметички производи у Паризу , одевни предмети и обућа у 

Риму могу имати мотивска својства и бити привлачни за туристе. Значи ,нормално је 

да роба добије мотивска својства али је знатно теже говорити о мотивима који имају 

својство робе. 

4.1.  Атрактивни атрибути мотива 

Својства мотива којима се задовољава туристичка потреба називамо 

атрактвиним атрибутима. Постејое 4 атрактивна атрибута: 

 Рекреативни 

 Куриозитетни 

 Знаменити 

 Естетски
34

 

Сваки мотив мора имати један од поменитих атрибута и сходно томе 

разликујемо рекреативне, куриозитетне, знамените и естетске мотиве. Мотиви са више 

атрибута су комплексни (на пример, планина или град).за разлику од самосталних 

постоје и комплементарни мотиви код којих су атрактивни атрубути недовољно 

изражени. Они, углавном, имају допунски карактер, односно употпуњују основну 

туристичку понуду одређеног места или подручија.такви мотиви су мала.планинска 

језера, и краћи речни токови, појединачна архитектонска остварења или културни 

споменици. 

 

Рекреативни атрибут је својство мотива да преко одређених агенаса (вода, 

ваздух, светлост) делују првнствено на физиолошке функције: дисање, крвоток, 

                                                           
34

  Ibid, стр 91.. 
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метаболизам и слично.,док куриозитетни, знаменити и естетске атрибути делују 

првенствено на психичке функције –пажњу, машту, емоције, мишљење и слично. 

Куриозитетни атрибути изражавају реткости и вредности разних врста 

(предмети, појаве, догађаји,о стварења). 

Знаменити атрибути везани су за предмете, места и појаве од посебног 

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

архитектонска остварења чувених мајстора, и слично.. 

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

природни пејзажи, уметничка остварења, уметничке манифестације и слично. 

Атрактивни атрибути су често релативан појам подложан променама. Због чега 

је дефинисање и степеновање туристичких мотива веома сложен, стручан и одговран 

посао. Утврђивањем постојања, изражености и интезитета атрактивних атрибута могу 

да се баве само компетентни стручњаци за одговарајућу врсту туристичких мотива 

(географи, историчари уметности, биолози, етнолози) и туризмолози који познају 

методолошка питања туристишке валоризације. 

4.2.  Подела туристичких мотива 

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

Рекреативни мотиви су комплекси природе које карактеришу различите 

комбинације основнох компонената његовог састава - вода, рељеф,флора, фауна, 

клима. Они повољно делују на физиолошке функције човека преко активних агенаса 

(воде, ваздуха,с ветлости). Најзначајнији рекреативни мотиви су: море, планина, језеро, 

река, шума, клима. 

Културни мотиви задовољавају културне потребе тустистичких кретања и 

делују стимулативно на психичке функције. Атрактивно дејство културних мотива 

садржано је у њиховој форми али и у примарним особинама (матријали, поруке, 

вредности и слично. Могу бити монументални (тврђаве, музеји, природне реткости), 

спектакуларни (сајмови ревије), креативни(сликарство,с кулптура,м узика) и слично. 

2) Према генези мотиви се деле на природне и антропогене. Разлика између 

природних и рекреатвних мотива је у томе што рекреативни мотиви не морају бити 
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само природни (вештачка језера, канали, паркови), као што ни сви природни мотиви не 

морају бити рекреативни (пећине, вулкани). Из овог произилази да ни сви антропогени 

мотиви нису културни, чиме се потврђује јединство и прожимање културног и 

рекреативног у туризму. 

3) Према пореклу природни мотиви се деле на: геоморфолошке, климатске, 

хидрографске и биогеографске. Културни мотиви се могу поделити на: етносоцијалне, 

уметничке, амбијенталне , манифестационе и пејзажне. 

4) По степени атрактивног дејства, мотиви могу бити самостални, комплексни и 

комплементарни. Комплексни поседују више артактивних мотива што значи и 

разноврсније могућности туристичког активирања, док комплементарни не могу 

самостално деловати на туристичку посету. Комплементари мотиви, углавном, 

појачавају атрактивност самосталних мотива.На пример., културни мотиви на планини 

Тари у западној Србији знатно су мање изражени у односу на природне (сложена 

структура рељефа, богатство флоре и фауне, повољни климатски услови и слично) који 

чине основу туристичког привређивања, са акцентом на летњем рекративном, 

омладонском и екскурзионом туризму. Због тога културни мотиви као што су рани 

византијска црква у Кремни и манастир Рача, у туристичкој понуди поменуте планине 

имају само комплеменатрни карактер. 

5) Према степену активираности, мотиви могу бити потенцијални, активирани и 

афирмисани. Да би се мотиви разврстали по овим групама, неопходно је спровести 

комплетан поступак туристичке валоризације, што је један од приоритетних задатака 

утврђувања оцене могућности туристичког развоја. 

5.  ПОТРЕБА ТУРИСТА ЗА ПРОМЕНОМ 

Потреба туриста за променом прожима већину осталих потреба.Тежња за новим 

ситиацијама, људима, догађајима и искуствима је иманентна човеку. Ако та потреба 

није задовољена јавља се осећање монотоније и досаде. Како би избегао досаду човек 

се налази у константној трци за променом - од тежње за променом занимања, врсте 

забаве,д руштва, исхране, сексуалног живота, до тежњи да макар привремено, промени 

место и средину у којој живи. Тако путовање, одлазак негде другде, 
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кретање,представља битне садржаје слободног времена савременог човека.
35

 

Потреба за променом се јавља као један од основних унутрашњих подстицаја за 

путовање. Она може бити различитог интезитета у односу на поједнине факторе који 

се мењају посредством путовања (клима, природа, архитектура, обичаји, људи, храна и 

слично).У том смислу могу се јавити захтеви за потпуним преокретом, “животом 

наопако“,односно радикалном променом у облику инверзије. Инверзија се манифестује 

у захтеву за оним што је дијаметрално супротно од уобичајеног, као на пример: зима-

лето, кишовито-сунчано, урбано-рурално, север-југ, савремено-историјско, сигурно-

ризично, банално-егзотично. Туристи, међутим ретко траже инверзију свих фактора, 

већ се одлучују за инверзију једног или више њих у складу са индивидуалним 

потребама. Институционални облици оваквих привремених индивидуалних и 

друштвених инверзија постојали су још у античком риму (Сатурналије  шта су)  

Потреба за променом се не јавља само онда када је човек незадовољан стањем у 

којем се налази, већ и кад је задовољан.У првом случају, потреба за променом, односно 

одласком је сасвим рационална, будући да човек жели привремено да побегне од куће, 

од свакодневнице која га испуњава незадовољством, да би се нашао у месту или земљи 

у којој ће моћи да задовољи своје туристичке потребе. Узмимо најбаналнији пример: 

човеку са севера досадила је хладна  и  кишовита клима и жели две недеље да ужива у 

промени “на боље“, коју доноси сунчана медитеранска клима. У овом случају жеља за 

променом произилази, пре свега, из чињенице да се одређена потреба не може 

задовољити код куће, а да се истовремено може задовољити негде другде, због чега је 

потребно тамо и отпутовати. 

У другом случају човек жели промену и када му је сасвим добро код куће, 

односно кад нема неких конкретних, ургентних незадовољених потреба које би се 

могле задовољити негде другде. Једино што недостаје оваквом човеку управо је 

промена као супротност  понављању у свакодневном  животу. Наиме како је и “ златан 

кавез“ ипак кавез, човеку постаје досадно чак и у изобиљу и благостању у којем ужива 

код куће. Он више не тражи само промену набоље, већ промену ради промене, како би 

прекинуо монотони ланац понављања истих дана , недеља и месеци. Ова промена 

некада значи и промену “на горе“,односно одлазак у земље и градове у којима влада 

масовно сиромаштво, где су услови живота тегобнији, где су људи гладни и слично. 
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Ипак, туристи из развијених земаља спремни су на скупа, дуга путовања и напорна 

путовања у земље са нездравом климом, досадним инсектима, нехигијеном, заразним 

болестима и слично,не само зато што је саставни део егзотике, већ и зато што у томе 

има авантуре, нечег сасвим различитог. Та радикална промена, инверзија, уз сва 

непријатна искуства на путовању, упознавање са бедом и неслободом у којима живе 

други народи, често је неопходан облик терапије савременог човека – таквим 

искуствима он поново стиче поверење у систем вредности сопствене цивилизације и 

почиње више да цени начин и квалитет  живота којим живи. По повратку са таквих 

путовања више цени оно што има , а увид у туђе тешкоће пружа му утеху и олакшава 

сопствене проблеме. По повратку са оваквих путовања, туристи осећају неку врсту 

самозадовољства, мећутим оно код већине не траје дуго. Ускоро се поново јавља 

потреба  за променом и путовањем. 

Потреба за променом може у туризму да поприми различите облике , у 

зависности од спољних фактора и субјективног стања у којем се индивидуа налази. 

5.1.  Клуб „Медитеранео“ 

Један од практичних примера успешне комерцијализације потребе за променом 

(која у себи носи већину других потреба), чак потребе за радикалном променом и 

инверзијом , представља чувени  Клуб Медитеране. Он најбоље илуструје пример, 

наслова овог дела, како туристичке потребе делују као одредница туристичкој понуди 

и туристичкој тражњи. Он је развио најсавршенији облик туризма у гету. Иако  многи 

културолози  о њему пишу са презиром а присталице га обожавају ми  се моралним и 

етичким питањима овде нећемо бавити. Потрудићемо се да објаснимо како клуб 

функционише, на чему се базира његова филозофија и пословна политика, и на крају 

како је тако успешно успео да искористи потребе људи у комерцијалне сврхе 

створивши производ који већина жели и спремна је да за њега плати. Један од 

најбољих познавалаца функционисања клуба је  Алаин Лаурент, који је доста писао о 

њему, на основу искуства које је стекао  боравивши неколико недеља у Цефалау 

(једном од села клуба Медитеране)  и на основу анализа идеологије клуба кроз исказе 

који су публиковани у штампи. 

Клуб базира своју “филозофију одмора“ и пропагандне поруке на промени 

сивила свакодневног живота за “прави живот“који нуди.основни антитетички 



Туристичке потребе као одредница туристичке понуде и туристичке тражње 

 

55 
 

парови,које се базирају на супростављењу овога “овде“ са оним “тамо“,би били: 

Табела (2). Филозофија клуба 

Овде  Тамо 

Ружноћа (сивило урбане средине) Лепота(природа,повољна клима,споменици) 

Самоћа (изолованост, отуђеност)   Дружење(размена,комуникација) 

Напетост (темпо.замор,бриге )  Опуштеност (безбедност,спонтаност) 

Оскудица (штедња,ограничење) Изобиље(обиље хране и пића,трошења) 

Неслобода (обавезе, норме, навике) Слобода (без обавеза и принуде) 

Неприродно (урбани, вештачко)  Природно (шуме, море, цвеће, сунце) 

Лажни  живот (наметнуте улоге,фолирање)  Истински живот (аутентичност, истина) 

Досада (рад, свакодневница)  Забава (игре,спектакл, музика) 

Спутани ерос (репресија, породица)  Ослобођени ерос (без контроле)  

Извор: Ђорђе Чомић
36

 

Очигледно да клуб базира свој енормни успех,између осталог и на 

незадовољству широких маса људи животом “овде“(у великим градовима савремених 

високоразвијених индустријских друштава). Клуб је својеврстан критичар друштва 

које га је створило, он из комерцијалних разлога тежи да освести људе говориће им 

стално да је живот овде ружан, напет, неслободан, неприродан, лажан, досадан, 

сексуално репресиван. Али клуб има решење, он нуди радикалну промену инверзни 

свет, “свет наопачке“, у коме је све другачије. Тај свет је леп, опуштен, слободан, 

природан, истинит, забаван, пермисиван.у том другачијем свету све незадовољене 

потребе и  идеали могу бити задовољени, на туристи је само да пожели жељу, а Клуб је 

ту да као “чаробним штапићем“ створи жељено.“Замисао о Клубу Медитеране стара 

је колико  и први грех“. 

А) Слободно време и лош и добар годишњи одмор 

А.Лаурент је детаљно анализирао провођење годишњег одмора у Клубу 

Медитеране. Уочио је извесне карактеристичне елементе,з начајне за реализовање 

доколичарскох потреба личности на годишњем одмору. Према њему, постоје добри и 
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лоши годишњи одмори. Лош годишњи одмор може да буде пакао. Назива се “ 

индивидуални а он је у ствари масовни пошто се сви људи нагомилавају на истом 

месту у истом периоду. У ствари у оваквим одморима људи не могу да уживају у 

слободном времену .У клубу медитеране, тј. у његовим селима неће се видетионо што 

се може видети у другим туристичким местима.“Традиционални туриста“ је “прилепио 

своје уво за транзистор, гмиже у морским просторима, врви у песку и множи се у 

Грчкој развалини.“..
37

 Одиста,он вуче на годишњим одморима своје свакодневно 

чистилиште.Још један промискуитет, онај на плажама, који се издаје на метар 

квадратни. Једна тква исцрпљујућа корида није по мери човека...иако годишњи одмор 

личи на онај од пре четири године помножен са хиљаду, он води право у пакао, 

савремени туризам иде ка слободи... А ако је велики годишњи одморски вашар само 

дрога, само нови опијум за народ?“ 

Лаурент пише да овај текст открива више ствари. Клуб је луцидни критичар 

масовног туризма. Он се ослања на читаву једну „“филозофију“ годишњег одмора. 

Вероватно је пронашао решење за те страховите проблеме. А то решење не би могло 

лежати у класичном годишњем одмору. Ми немамо звонце да дозовемо 

собарицу...немамо меније на пергаменту...немамо подрумара....“Стратегија је јасна: 

треба пронаћи,треба побећи али не ка било чему. ту се све почиње , пошто се ради о 

шансама за остварење снова.“ 

5.1.1.  Тотални годишњи одмор 

Да би одредио појам тоталног годишњег одмора, Лаурент указује на чињенице 

које се налазе у истинском годишњем одмору. То су следећи ставови: “одаберите куда 

ћете на истински годишњи одмор“, “ваш дан се више не истеже, проживљујете 

истински годишњи одмор“,“откријте пут истинског годишњег одмора“. Лако је додати 

„“истински“ свим врстама података (Клуб их истиче на следећи начин“ истински 

конфор“,“истинско опуштање“,“истинска открића...“) Међутим појам „“истинског  

годишњег одмора није само језичка олакшица .Он објављује да, захваљујући клубу 

постоји стварно један простор време који је погодан да одговори жељама и тежњама 

јединки, да је Клуб свестан природе препрека и морао је да се бори како оне не би биле 

укинуте. Клуб  представља афективни чинилац свега што евоцира аутентичност. Зато 

                                                           
37

 Александар Тодоровић,Привредна штампа,Социологија туризма,Београд 1982,стр 57. 



Туристичке потребе као одредница туристичке понуде и туристичке тражње 

 

57 
 

установљава хијерархију у типовима годишњег одмора. Тако на пример, има лажних 

годишњих одмора, оних у којима се човек досађује и затупљује, а има „“истинских 

годишњих одмора„ чију тајну клуб поседује, где они заиста добијају свој смисао,у 

којима се заиста дигађа нешто различито. 

5.1.2.  Годишњи одмор и “повратак природи 

А. Лаурент је анлизом истинског и тоталног годишњег одмора показао како се 

карактеристике простора, природе и времена и друго рефлектују од стране Клуба кроз 

разне формулације .Следећи изрази то рељефно илуструју: “само ће од вас зависти да 

успете у вашим поновним сусретима са природом“;“тежња модерног човека: повратак 

природи...“оквир који сањате да дате свом повратку природи“...Може се уочити и 

заобилазни пут алузија на једну природну егтистенцију у крилу декора, такође 

природног:“ Становати као паган у једном биљном пребивалишту...апсорбованог од 

природе...;Живећете готово наги...; Станиште и одећа морају бити сведени на свој 

најпростији израз...“Бићете богати читавом природом, пошто ћете живети у једном 

полинезијском насељу, утонулом у зеленило...“Има израза који асоцирају на учешће у 

космичком животу:“Као и његов брат Сунце, Клуб је...везан за природу, море и 

годишња доба“.Откривају се црте Мајке Природе:“ Благонаклона и блага природа која 

ће учинити да се препородите“.
38

 

Са појмом природе се повезује појам простора. Постоје разни простори, урбани, 

рурални, урбано-рурални и други. Тема простора се понекад везује са структуирањем и 

урбанизацијом села. У простору се постављају разне врсте смештаја, руковођења, 

доколице и природне средине. Урбанизовани простори су мање подесни за туризам док 

сеоски више. Због тога се уочавају следеће формулације, које истичу  природу 

села:“Суштина клуба пребива у привилегованом простору села“. То је нови начин 

уживања природе. Простор се најављује под цртама једног „добра“ које важи за себе и 

кога ће јединка бити лишена: За вас, одабрали смо...највеће просторе...простор и 

светлост...“.На тај начин се клуб поставља као доброчинитељна институција која 

једина располаже средством да оконча тај недостатак и да задовољи ту потребу. 

Извесне поруке јако истичу простор: (Бићете) богати простором; док се на другим 

местима људи сатиру  на годишњем одмору, у Клубу свако има читаво море за себе, 
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своје плаже без краја, своје чамце и своја острва“.“Да, мени је потребан простор, тај 

простор чистог ваздуха, сунца и финог песка чију тајну једино има клуб. “ Лаурент 

пише да се могу уочити елементи двоструког регистра  у коме се артикулише тема 

простора: место богатства својствених извесним привилегованим зонама (сунце, море, 

ваздух, песак,...) и укидање граница које се обично намећу појединцу, док простор не 

постане синоним бескраја. Ако је простор поновно нађена  безграничност, ако он 

представља за човека поново поседовање природе, тада се подразумева да је он често 

удружен са вредносшћу слободе:“ Нови хоризонти“.“Освајање простора ,то јест 

слободе у природи“.“Они могу да поново открију простор и слободу“.Простор је једно 

од та „два најдрагоценија добра“ која нам клуб обилато дели. 

Време је повезано са простором и природом. Циљ је клуба да кроз разне 

формулације исказа уништи време у његовој социјализованој и математизованој 

форми. Време је неумољиви и вечити човеков непријатељ, Његов мит је стар колико и 

свет. Зато у клубу време ишчезава.“Једно феријално друштво с неограниченим 

простором и где сат више неће постојати. “Оно је синоним понуде – истиче Лаурент-и 

меша се са социјалном мрежом која управља свакодневним животом, распорећује 

таложење урбане егзистенције и узима једну чисто негативну конотацију.  Циљ је, 

према томе, ослободити га се, најпре у његовим најмучнијим манифестацијама: 

“Обавеза распореда часова ишчезавају“, али идеал је .потпуно га евакуисати из поља 

свести :“Заборавити време да бисте се прожели хиљадом неслућених дивота“, и 

загосподарити временом:“ Треба изгубити своје време“. 

У клубу индивидуа током годишњег одмора не убија време.Она тражи  једно 

друго време са којим ће коенцидирати. Хармонија са природним трајањем изражава се 

кроз изразе:“ Свако бира према своме ритму...живети према ритму сунца „.То су 

суштинске антропшолошке теме кроз повратак себи, спонатни живот који дубоко 

урања у природне и комичке изворе.Израз „ натраг природи“придоноси ускрснућу духа 

и тела. Интимни контакти са природом иду упоредо са ушивањем, радошћу и игром. 

5.1.3.  Одмор и естетска задовољства 

Урбано-индустријско друштво лишило је људе природног амбијента. Зато се 

истиче природа у туристичком селу, тј.“дивље“ као антитеза свакидашњем ,монотоном 

животу. Међутим ,поред „дивљег“налази се често и „ живописно“. У том тренутку 
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прлази се од простог раскида који производи отуђење у ред перцепције оном што 

привлачи и очарава поглед.тако се у природи, као призору и месту, поново налази 

лепота. “Живописно“ је упадљиво по својој различитости. Тај појам означава све што 

се измиче обичним нормама у литератури годишњег одмора.“Контрасти“ и „егзотично 

су исто тако категорија која допуњује „живописно“. Ипак ,пише Лаурент, један од 

набезбеднијих и најотрцанијих израза традиционалног туристичког речника 

,“типично“- практично је одсутан. 

Али, дешава се да се и отуђење“живописног“ претвори у отворено естетско 

уживање. Тако се село, његов оквир , околни пејзаж, квалификују као лепи, 

величанствени, чаробни(„Дејрба,то је смао отуђење...лењ живот у чаробном оквиру“) 

Поћи на годишњи одмор, значи побећи од ругобе, безбојности, да би се нашла лепота. 

То је оно што весели поглед а приода је та која дозвољава да се оствари тај пројекат, 

чак и ако има нешто збрке између лепог и живописног.
39

 

У категорији „ живописног“ доживљава се природна средина кроз процват 

визуелне перцепције. Естетско задовољство у природним спектаклима сједињује 

сензуално уживање хедоностичког типа који натаје кроз конаткте тела са природним 

елементима. 

5.1.4.  Одмор и међуљудски односи 

Урањање у природну средниу током годишњег одмора је праћено паралелним 

кретањем које се испољава интеграцијом у групу. Клуб представља заједницу у којој 

туристи комуницирају саа другим личностима. А комуникација са другим је основни 

фактор процвата и среће и током одмора. Ову приоритетну потребу могу да задовоље 

само клубови за одмор. Међутим, личност може кроз одмор који је колективно 

органозован да се осећа као затвореник у групи која га специјално не привлачи. У 

клубовима за одмор није таква ситуација. Они представљају колективни живот у 

селима за одмор као извор задовољства по себи а не као нужност која треба да потчини 

индивидуу да би могла да користи предности и услуге организације. Припадник Клуба 

Медитеране има могућност да се користи преимућством колективног живота. 

Међутим, пише Лаурент сваки туриста је слободан јер је клуб друштво 
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социјализованог индивидуализма. Живот у клубу није нипошто обавезам. Интеграција 

није одозго намтнута. Реч је о „ друштвеном бићу“ које је отворено ка другима.Права 

заједница ће настати само онда ако одговара аспирацијама туриста. 

Познато је да личности у граду недостаје развој друштвености.О томе урбани 

социолози доста пишу.У граду већина одраслих становника игра различите улоге у 

многим друштвеним групама.на пример, човек живи у својој породици, а такоће у 

одређеној друштвеној групи, када је на раду. За људе у граду друштвени живот је 

искидан на више или мање искиданих сегмената, што није случај у сеоској заједници. 

Према томе ,безличност, лишеност и лични сегмент представља карактеристике које су 

у уштрој супротности са друштвеним животом становника сеоске заједнице.
40

 

Ако упоређујемо сеоску и градску средину, можемо рећи да је у селима , свет 

личности окарактерисан  пре као интегралан,тј. Није диференциран на сегменте, као 

што је то случај у градовима. У селу сви раде заједно, имају заједничке рекреације,р ад 

је коперативан, сви су међусобно суседи, и тако даље. Насупрот томе, у граду је 

друштвени живот личности сегментиран. У једној великој кући деца се не познају 

међусобно и нису удружена . Друштвени свет личности се више издваја у сегменте, као 

што је живот у породици, суседству и рекреационим групама. Личност не мора да има 

пријатеља у фабрици и  на радном месту. Она може да виђа своје познанике када 

долазе на посао. Међутим,она не зна много о њиховим породицама и њиховим 

пријатељима. 

У градској средини постоје извесне организације које имају за циљ развој 

друштвености код личности .Али разне организације и друштва одговарају обично 

одређеној раси, класи, религијској групи, а ови елементи условљавају више издавајања 

него интеграцију. 

 

Резултати истраживања урбаних социолога показују да је у селу већа могућност 

развоја друштвености и интегрисаности људи. Због тога су клубови за одмор, у ствари 

села за одмор, оргаизована на бази старих и природних села, да би задовољиле људске 

потребе које су искорењене  у урбано индустријској средини., села за одмор треба да 

умноже и развијају људске контакте. У разним туристичким публикацијамао 

клубовима говори се о клими симпатије која се развија, о игри у друштву у коме нема 

                                                           
40

ibid, стр 61 



Туристичке потребе као одредница туристичке понуде и туристичке тражње 

 

61 
 

класних баријера (митска утопија) и референтним односима који искључују социо-

професионални статус за време боравка у селу за одмор. 

Клуб омогућава да се успостави комуникација са другим и да се схвате други 

људи. Туриста  се осећа угодно са другима и тражи њихово друштво. Клуб намерава 

да“ фаворизује открића“ тог пријатељства, што топлијег и драгоценијег....“,да нам“ 

омогући да окушамо радост да налазимо пријатеље. 

5.1.5.  Одмори и опуштеност 

Тема опуштености означава иделан начин уживања у годишњем одмору. То је, 

исто тако, и начин постојања који има вредност у себи, јер се супростваља агресијама и 

затегнутостима свакодневног живота, она је , дакле, пише Лаурент, истовремено 

средство и циљ. Извесно је да клуб држи њен кључ. Међутим, сам израз опуштеност 

ретко се јавља у порукама, јер се његово значење изражава појмовима 

безбрижности,ленствовања или спонтаности. 

Код безбрижности,егзистенција је измирена са самим собом, ослобоћена брига, 

принуда и проблема. Клуб је од ње начинио свој главни публицистички аргумент за 

лето 1970: „ Ваш повратак безбрижности...вратити вам најдрагоценије добро; 

безбрижност“. Приступ безбрижности води, на пример,преко укидања новца у 

селима:“. “ У клубу човек никад нема новац при себи“...“Свуда је пристутан знак 

потреба обичног свакодневног живота, новац  нестаје“.“ Све је бесплатно...у селима 

ћете моћи читаве седмице без новца при себи ...Новац,на њега нећете више мсилити“. 

Ставови указују на начин за негирање живота у индустријско, градском друштву у 

једном од његовиих најпецифичнијих и најпринуднијих аспеката. Та стратегија Клуба 

ссе враћа установљавању начина егзистенције ослобођеног сваког ропства, сваке 

забринутости, тако да  се појединац налази у ситуацији тоталне небриге.
41

 

Тема безбрижности нас уводи,пише Лаурент, у један свет у коме се опуштање 

тиче пре свега духа. Оно што је важно да би се потпуно уживало у годишњем одмору 

или, још боље ,да би се стварно било на годишњем одмору, то је:бити ослобођен и од 

најмањег проблема који би могао да мобилише савест, и одузме јединки оно што је у 

селу једино важно – непосредну срећу. 
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Чим дух не мора више да се брине о било чему, тада не мора више ни да рачуна 

са императивима организације или програмирања да би задовољио своје жеље. Може 

да приступи једном стању скоро потпуне расположивости. Стварно је могуће прећи од 

жеље на њено остварење, што рађа живот, којима управља машта, тренутна 

инспирација и спонтаност-које су постављене за врховне вредности.
42

 

Од теме безбришности Лаурент прелази на анализу теме спонтаности.Уопштено 

говорећи: „егзистенција ће бити сунчана,спонтана,трајно инпровизована“. Спонтаност- 

тема сада помало  банална., јавља се као једно суштинско добро којег је човека лишила 

савремена цивилизација. Она допушта да се поново игра утопија поновног 

присвајањаједне отуђене људске природе:“ Годишњи одмор отвара врата спонтаног 

живота“. У клубу се налазе разрешене везе и споне, свако је враћен спонтаности“. 

Машта и инспирација, свакако,изазивају подозрење у једном друштву, окренутом 

учинку и програмирању. Међутим, клуб од њих чини оно што допушта бићу да најзад 

живи у иостинској слободи.  

Следећа тема (поред спонтаности и маште) је лењост . Пландовање доживљава 

признање :“ Ваше право на ленчарење је најсветије од свих“. Говори се о селима 

„ленствовања,пландовања и тврди се да „раскош и удобност сада леже у 

ленствовању...Треба траћити време“. Опуштање и ленствовање се на крају сједињују у 

димензију која изражава супротност принудних активности, било телесној или 

духовној. Клуб сасвим усваја и проглашава да је у селима за годишњи одмор, лењивац 

веома симпатична индивидуа, као и спортски активиста , и да не треба тога да се стиди. 

„Села су начињена за ленствовање.касније ће се Клуб постарати о судбини правих 

лењиваца...Може се наслађивати...не желећи ништа друго до тај лењи  ритам живота“. 

То позивање на ленствовање ће расти.Клуб се брине о „онима који воле да сањаре или 

ленчаре“. Замишља се  да „лењивци лицкају своју опаљеност“. Клуб пропагира:“ да се 

читавог дана препуштамо томе да ништа не радимо,да негујемо своју лењост“ .Ако 

човек заиста тражи“физичко опуштање, али и опуштање духа“, никаква забрана не 

треба да потисне спонтану склоност тоталном одмору и пландовању. Може се „у пуној 

слободи уживати задовољство да се ништа не ради“ 

Комфор који нуди Клуб Медитеране омогућује да се живи опуштено.спонатно и да се 

ленствује током годишњег одмора. 
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5.1.6.  Одмори и живот у пуноћи 

За А. Лаурента ,“повратак“ природи и комуникација са другим људима – рађа 

пуноћу .То је четврти велики момента  годишњег одмора. Он покрива, у ствари,све 

евокације многоструких конкретних могућности за коришћење активности које се 

бирају за време одмора. Ову праксу теба усвојити јер допушта човеку на годишњем 

одмору да задовољи своје дубоке тежње и да оствари виртуалност своје личности. 

Тема „живети у пуноћи“ има за заједнички именитељ идеју о кршењу извесног броја 

граница које се обично намећу људском бићу.Она указује на приступ једномстилу 

живота  који је заснован на појмовима тоталности и савршенства. 

Пошто живот на годишњем одмору треба да се води ван сваке бриге и ван сваке 

принуде, потребно је да влада ситуација обиља у свему. На тај начин појединац не 

може да се сукоби ни на једном подручију  са неком препреком или лишавањем. 

Обиље обећава сва могућа задовољства и уживања. Оно посебно одговара тежњи за 

испуњењем жеље као и хтењу да се покорава само правилима добре воље. Оно је 

првенствено повезано са ...оброцима :“  Зашто то изобиље? Најпре зато што је амбијент 

бољи око добро постављеног стола“. То нам објашњава да сви имају права на бирану 

храну, обилну и богато заливену најбољим вином које се точи по жељи , без шкртости 

и контроле...Сто клуба је светковина, разноликост и обиље...избор који 

збуњује...раскошни бифеи...“Гастрономско обиље, прави симбол обиља уопште, које 

дефинише читав живот у Клубу, саопштен је бројним и примамљивим фотографијама 

група које се весело госте или столова прекривеним брдима хране. 

На фотографијма се нарочито приказани столови са обилном храном за доручак 

или са предјелима .Међутим,Лаурент каже да се обиље не односи само на обед.“ У 

клубу ћете упознати...“обиље“.“Покушајмо обиљем избора...“ и то важи за сва подручја 

где се манифестују потребе и тежње. Квалитативно изобиље и ситост су такође и ствар 

спорта. На пример:“ Ви ћете имати увек више скијања него други...“та ситуација бујног 

обиља производди коначни утисак луксуза.“Клуб даје максимум услуга за минимум 

услуга“. Живот у клупском селу је управо супротност свакодневног живота у коме се 

треба бојати и рачунати- Али у Клубу ће бити консумација, расипања,претеривања.
43

 

Пуноћа годишњег одмора захтева да влада једно“ стање духа“.То је клима која 
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фаворизује не само интегрисање појединца у заједницу већ нарочито појаву једног 

колективног начина егзистенције. Тај начин егзистенције чини да појединац изађе из 

самог себе да би загњурио у еуфорично одушевљење и трајну срећу. 

Истраживање пуноће живљења у клубу обухватало је разне секторе начина 

живота.Клуб Медитеране развија разне идеје за што разноврснији живот туриста. Разне 

шетње и посете Медитерану, фолклорне, балетске и друге групе за игру показују 

богатство пуноће живота у клубу. А Лаурент је истраживао исказе који указују  на 

„Живот у слободи“.“Налажење правог живота у једном различитом друштву, 

“хедонистички и потрошачку психологију клуба“. Све ове анализе показују једно 

богатство које Клуб Медитеране пружа туристима током годишњег одмора да би се 

испунио живот у тоталитету. 

6.  ЕРОТСКА ПОТРЕБА ТУРИСТА 

Са порастом слобода и слободног времена, савремени човек-туриста има све 

више могућности да се окрене трагању за споственин иидентитетом и задовољавању 

својих надубљих потреба.па тако и еротских. Еротска потреба, за разлику од сексуалне 

,нема искључиво репродуктивну функцију у човековом животу, бог чега није 

инструментална вредност, већ је циљ сам по себи.(извор задовољства и уживања по 

себи). Међутим како су стварање и развој културе према Фројду ,базирани на 

репресији полног нагона, односно на потискивању и сублимисању полног нагона, те се 

у савременом друштву јавља велики број неуроза и психопатолочких стања изазвану 

управо претераном принудном сублимације и гушење либидоизне енергије. У еротски 

репресивној западној цивилизацији Ерос у свакодневном животу још увек није потпуно 

слободан.због тога се јавља потреба да се оде из такве цивилизације у неку другу 

,пермисивнију , где је задовољавање најразличитијих  еротских фантазија могуће и 

није предмет друштвене осуде. Имајући то у виду ,туристичко путовање се јавља као 

средство бекства из репресивне цивилизације у нерепресивну.
44
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6.1.  Конкретни облици испољавања еротског у туризму 

Савремени свет данас карактерише неуједначен третман различитих облика 

испољавања еротске потребе у поједниним земљама. Не само да постоје велике разлике 

међу појединим земљама у погледу еротских слообода, већ постоје и знажајне разлике 

између социјалних средина унутар појединих земаља ( на пример ,између великих 

градова у којима је знатно више еротских и других слобода и могућности и  малих 

места у провинцији) еротско међутим, све упадљивије обележава свакодневне садржаје 

живота. Плакате по улицама, канцеларијама, метроима, дуж аутопутева, илустроване 

ревије и филмови, црни романи и албуми с голотињом, популарни листови и стрипови, 

игре,с триптиз, довољно је посматрати декор дана и ноћи да би се утврдила свеопшта 

присутност позива на сексуалне жеље. 

Међутим,када је еротска понуда и приступачна у редовној животној 

ситуацији,индивидуа је ипак спутана (друштвеним нормама, породицом), да се 

слободно понаша и у потпуности задивољава еротске потребе. Потпуна слобода 

очекује се једино одласком у неку другу, еротски пермисивну средину,у којој је 

индивидуа потпуно анонимна где може да се у поппуности препусти задовољавању 

еротских фантазија. 

Туризам у овом смислу делује као ослободилац еротског схватање да је 

повремена промена у сексуалним животу нужна. Данас се афирмише често на 

различите начине .Отуђеност савременог човека добрим делом један од основних 

узрока да се еротско сматра подручијем слободе које треба да се освоји. Далеко од 

очију средине у којој се живи, потреба за оваквом врстом слободе може се задовољити 

и туристичким путовањем.. 

Пример Клуба Медитеране у Цефалу који наводи Алаин Лаурент,најбоље 

илуструје ову димензију туризма: 

Клуб Медитеране прати мит еротизма. У Цефалу тражење другог се веома често 

своди на акције завођења, с обзиром на то да члан клуба који “заводи“ може повремено 

добити задовољење за мање од једног сата и без напора. Становници у Цефалу се деле 

на оне који имају иницијативу у тражењу и оне који чекају да буду тражени,з бог игре 

и стидљивости. Све почиње од доласка у село (предходна осматрања су често обаљена 

и у току самог путовања). Чим се појави лепа девојка  је запажена, чак се одмах бучно 
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позива од стране плејбоја. После овог првог избора почиње период мењусобног 

систематског пописивања: Док староседеоци обилазе околину бара и нарочито платоа 

за игру да би проценили понуђене могућности овоим недељним доласком „свежег 

меса“(израз који се често користи), нови тј нове, настављају или избегавају продужење 

првих контаката. Два или три дана по доласку у село сви чланови траже или прихватају 

неку еротско-љубавну везу коју су нашли.Мушки чланови систематски позивају на 

игру све жене  које чекају саме недалеко од платоа и које добро знају у шта улазе ако 

прихвате позив. Женски чланови више не оклевају да учине први корак и у случају 

неуспеха одлучно траже ван села  оно што не могу да нађу у њему (индентичан призор 

се дешава сваке вечери измећу 22-23 часова на излазу из села :педесетак женских 

чланица се налазе са Сицилијанцима који долазе из целог региона чекајући својим 

колима на „прилику“ која ће им се указати). Младе жене изражавају агресивност према 

свим аспектима живота у селу. Ради се, дакле, о интензивној и генерализованој 

еротској игри чијој је привлачности тешко одолети, чак и ако је неко приморан да 

остане само на нивоу жеља и очекивања. Један младић спонато изјављује да су све 

његове сексуалне авнатуре које су му се догодиле у селу ртезултат иницијативе знатно 

старијих жена од њега,које су дошле у Клуб без мужева .Једна удата млада жена чији је 

муж присутан у селу изјављује у току невезане конверзације да јој је неопходна права 

храброст да не попусти пред позивима који су јој упућени, и да се не ради о томе да их 

она не прихвата из моралних убећења,в ећ због тога што јој брак пролази кроз изузетно 

тежак моменат кризе и напетости због окружујуће атмосфере. Један члан од око 25 

година на почетку свог боравка каже да је усваком селу у ком је био имао по три-

четири девојке ,и да 80% оних који долазе не траже ништа друго осим тога. 

 

Толико распрострањен мит који чини од Клуба Медитеране привилеговано 

место еротско-љубавне слободе без сумње је заснован на реалности. Сусрет пролазног 

партнера је изузетно олакшан, живи се лако и ослобођено ,будући да траје од једне 

ноћи до максимум две недеље. За многе чланове еротски сурети су свесно или 

несвесно оно што , пре свега траже и чему се надају. Тражи се првенствено лек од 

фрустрирајуће свакодневнице, а повремено то је,т акође начин бекства  од личних 

егзистенцијалних драма. Због неконвенционалног и братског начина живота који се 

овде води, Клубу се приписује моћ задовољења потреба за за топлином заједнице 

,дружењем, љубављу, чулним уживањем, личном афирмацијом. Многима је то сасвим 
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довољно да буду срећни. 

7.  „Купујем дакле постојим“ 

 

Слика (2). Човек - бар код 

Извор: www.consumer pictures. com 

 

Када је својевремено један аустријски милионер одлучио да се одрекне свог 

богатства појашњавајући да га оно не чини срећним, та вест пронашла је место у свим 

светским медијима. С разлогом. јер то баш није уобичајена реакција у модерном свету 

где се све мери новцем и готово све има цену .Новца, нам чини се, никад није доста , па 

смишљамо стратегије како бисмо га што више стекли. Желимо да купимо још ово ,па 

још ово и тако унедоглед. Жене купују препарате које рекламира прелепа бринета 

иаоко унапред знају да  њихова коса после употребе препарата неће никад  бити тако 

густа и бујна .Узимамо кредит за куповину новог аутомобила и ако нас стари служи 

одлично. Где год се окренемо око нас су рекламе за нове производе и  нова искушења 

за наше новчанике. 

Где год да пођемо и шта год да радимо, тешко је избећи наметање трошења као 

стила живота који пшривидно обезбеђују срећу и благостање. Потреба ѕа гомилањем и 

сталном куповином долази из потребе за сигурношћу. Веома давно имати нагомилано 

значило је остати жив. У праисторији када наступи зима, преживљавали су они који су 

имали накупљен огрев, храну,прикупили довољно животињских кожа и крзна и 
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обезбедили заклон од зиме. Остаци тога постоје и данас јер не бисмо опстали без хране 

и склоништа. Али у модерном свету постоји захтев да осим основних задовољимо и 

неке додатне потребе. Цивилизација нам је донела привидну сигурност али је цена коју  

за ту сигурност плаћамо велики број нових захтева које морамо да задовољимо 

углавном куповином и гомилањем ствари. 

Основни извор несигурности настаје када је блокирано испуњење основних 

психолошких потреба као што су аутономија,компетентност,блискост и 

сигурност.Када изостану испуњења ових потреба људи постају материјалистички 

усмерени јер им велике плате,куће и аутомобили стварају осећај сигурности и заштите 

који им недостају. 

Особа која има потребу да гомила ствари је несигурна, фрустрирана  и вечно 

незадовољна јер јој никада ничега није довољно а посебно новца. Наравно да проблем 

није у новцу већ у психолошким потребама али типичан представник потрошачке 

културе није на прави начин научио како се те потребе задовољавају, па то чини на 

најбољи начин који зна. 

Два пута воде ка материјализму као начину живота. Први подразумева искуства 

која обезвређују задовољење психолошке потребе, што усмерава појединца ка 

материјализму као врсти компензаторске стратегије намењене умањивању стресних 

ефеката осећања несигурности. Други је везан за процесе социјализације и 

интернализације. Интернализација је усвајање културних и породичних вредности 

образаца. понашања окружења у коме се живи. У таквим породицама стасавају деца  и 

адолесценти који се окрећу материјалном, новцу и заради као основним вредностима. 

Амбиције су им усмерене на финансијске успехе као замена за позитивне емотивне 

реакције родитеља, топлину и љубав у породицама где је наглашена контрола , развија 

се систем вредности који у први план истиче материјално. На ово утичу и недовољно 

честа комуникација адолесцената са родитељима, неподржавање развоја аутономије 

код деце, као и развод јер изазива непријатна осећања код деце, подстичући сумњу и 

несигурност да су вољени. Када се наћемо у ситуацији која изазива несигурност, када 

психолошке потребе нису задовољене, окрећемо се материјалном. 



Туристичке потребе као одредница туристичке понуде и туристичке тражње 

 

69 
 

 

Слика (3). Конзумеризам 

Извор: www.consumer pictures. com 

Поред породичног окружења и медији усађују материјализам и потрошачку 

културу. У рекламама се често појављују познате, изузетно атрактивне личности, које 

користе одређени производ или путују на одређену дестинацију када је туризам у 

питању.  Приказују се и нека врста социјалне награде која следи уколико користите 

баш тај производ или одете у рекламирано место, као и  недостижни идеали. Савршен 

живот који просечан потрошач не може да досегне и одржи .Ове тактике уче 

потрошачком понашању, приказујући модел као узор за идеализовану слику. Отуда 

није чудо што сва истраживања показују везу између гледања телевизије и 

материјалистичког система вредности  и то у различитим земљама широм света.  

Када се говори о карактеристикама слободног времена у савременом друштву , 

његовим манифестацијама које су у тесној повезаности са карактером рада , 

активностима слободног времена и потребама које човек развија ,изградњи 

индивидуалности, непостојањем жеље за променом и слично – култура потрошње у 

свим наведеним областима чине један од значајних фактора за њихово разумевање. 

Жеља за трошењем, за имањем , мењањем потрошних добара ,присутна је најснажније 

у времену након рада. Ове жеље се често посматрају као облик бекства од сфере рада , 

као напора, уласком у сферу “ слободног избора“ и функционисања према сопственој 

вољи . Управо тада када је човек преупуштен „себи“ и управо због потребе за личним 
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учешћем ,доказивањем, личним избором ,о пуштањем, одмором и слично – производи 

потрошачке културе долазе као излаз и решење. Дејвид Ришман уочава да појединац  у 

раду осећа сувише кочница, које се рефлектују на његову унутрашњост и формирање 

карактера, производећи потребу за бекством од несамосталног деловања у раду и 

намтнутог ритма и става који влада у раду. Бекство се остварује окретањем 

активностима „више сфере“, од оне у којој се обавља посао и професионални живот 

,односно, подразумева културно и уметничко деловање којим поједнац, може да се 

бави подстакнут и другим мотивима. Под „вишом сфером“ у туризму подразумевамо 

путовања која су, пре свега, мотивисана културним мотивима) Други облик јесте  

бежање у “нижу сферу“ која подразумева ,рекреацију, забаву,пасиван одмор и 

потрошњу. Што се туризма тиче мотив бекства од свакодневнице је овде доминантан. 

Сфера потрошње на овај начин добија негативну конотацију, као облик бекства којим 

се непродуктивно троши енергија, затупљује човекова креативност и човек духовно 

осиромашује.
45

 

 

Слика (4). Конзумеризам 2 

Извор: Извор: www.consumer pictures. com 

 

 

                                                           
45

 Ришман Дејвид, Нолит, Усамљена гомила, Београд, 1965, стр 179. 

http://www.consumer/


Туристичке потребе као одредница туристичке понуде и туристичке тражње 

 

71 
 

Трошење и поседовање нових ствари, њихово непрестано мењање, повећавају 

осећај моћи код свих слојева. Производња предмета за дуготрајну употребу није више 

пракса произвођача. Производи се стварају за краткотрајну употребу, а не за чување 

јер се, како истиче Ерих Фром,“Купује ради одбацивања“.Круг потрошачког понашања 

креће се следећим путем: стицање, краткотрајно имање →одбацивање→ново стицање 

мењање употребних ствари,као што су ауто,одећа,техничка помагала и слично,показује 

да такве предмете које појединац поседује – не поседује првенствено зато што их воли. 

Према томе они представљају статусни симбол за власника, чијим поседовањем он 

ојачава свој его. Појединац се поистовећује са оним што има. Његова личност и он сам 

своди се на оно што он поседује.“Моје власништво контролише мене и мој 

индентитет...“ Ја сам ја јер имам X“ – где X означава све предмете и особе с којим сам 

у односу помоћу властите моћи да њима управљам“ 
46

 

Особине потрошачке културе и потрошача су у свакодневном животу су у 

потпуности применљивеи на туристичка путовања..Мотиви и потребе који су у основи 

жеље за куповином непотребних ствари су , веома често, исти мотиви и потребе које се 

налазе у основи туристичког путовања. Туристи своје навике доносе из места боравка. 

Само туристичко путовање може да додатно појача жељу за потрошњом због слободе 

коју човек осећа кад је на одмору. 

Мени најдржи опис потрошачког друштва, његових механизама и психолошких 

особина потрошача дао је Др. Неле Карајлић у својој књизи „Фајронт у Сарајеву“. Део 

који о томе говори следи у целости:  

....на педесетак метара иза ње, крај кафане Оломан стајала је продавница 

играчака која се звала. Базар. То је био најшаренији излог у граду. Велики и мали 

аутомобили, на батерије или на навијање, авиони на лепљење, лего коцкице, нешто 

чудно као фудбал на федере, аутомобилске писте, бродови, јо-јо лоптице, гомила 

кликера, велики акваријум препун најегзотичније рибе чаробних боја, све то у 

шареном, предивном,магично украшеном излогу покривеном гримизном чојом који је 

својим бојама пркосио сивилу града, будећи у мени најискреније дивљење и 

знатижељу. Сваки пут кад сам пролазио поред базара, стао бих, гледао га пажљиво, не 

пропуштајући ниједан детаљ,к ао неки пописивач робе, администратор у инспекцији, и 

потискивао жељу да ускочим унутра, да се ваљам међ тим шаренилом играчака,д а 
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будем слободан. Годинама касније схватих да се у том шаренилу крило круцијално 

оружје капитализма. Оно што је претегло језичак на ваги у четрдесетогодишњем 

надигравању са комунистима. На крају је победило шаренило излога Базара, нешто од 

чега се човек не може одбранити, изазвов од кога не можете побјећи. Онако како сам ја 

стајао испред Базара, стајали су Чеси, Мађари, Пољаци, Бугари, Румуни па и Руси 

испред првих Мекдоналдса...Онолико колико сам се ја дивио играчки на батерије која 

испаљује гранате на утврћени град, дивили су се становници Софије када су први пут 

видјели аутомат у који убациш лев, а из њега изађе лименка кока коле. Онолико колико 

сам се ја дивио мајмуну који исплази језик кад му притиснеш стомак, толико се дивио 

Румун када напуштајући паркинг убацује раније плачену картицу у аутомат, те се као 

резултат свих радњи подиже рампа и омогућава му несметан одлазак са паркинга. 

Дивота! Снага шаренила, која краси корпоративни капитализам, мути мозак сваком 

људском бићу, те оно почиње да брка појам слободе са појмом робе. Боје и дизајн 

артикла широке потрошње који се нуди човеку на разним акцијама, тјерају га да 

расуђује дјетињасто, те да куповину по сниженим ценам тумачи као властити успјех. 

Корпоративни капитализам постигао је чудо. Исти осјећај задовољства који осети 

сељак кад скупи љетину,или алпиниста кад се попне на врх неке планине, или ронилац 

када зађе на тридесет метара испод површине мора, има и папак који заврши куповину 

са тридесет посто попуста. 
47

 

Овде лежи огроман део психологије и економије који је применљив како на све 

сфере друштва тако и на туризам. Привидна слобода  плаћена парама,духовна 

празнина и одсуство смисла  који се маскирају материјалним добрима,бекство од себе 

самих,константна јурњава за  за новим стварима који нам нису потребене,само су  неке 

од особина савременог човека, који у потрази за срећом изгуби себе. 

 

8.  ДОЖИВЉАЈИ ОБИЧНИХ ЉУДИ НА ТУРИСТИЧКИМ 

ПУТОВАЊИМА 

Упркос бројним студијама туризма мало пажње је посвећено анализи наћина на 

који туриста доживљава путовање (знатно више је пажње посвећено изучавању 
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понашања туриста). Шта људи мисле и осећају, шта доживљавају док путују и бораве 

на местима која су изабрали као туристичке дестинације? Једно од таквих истраживања 

наводи Пирс
48

. Испитаницима је дат задатак да опишу по  један  позитиван и негативан 

доживљај са путовања ,међутим, туристи најчешће описују одрећене догађаје и места, 

а знатно мање износе своја лична доживљавања у тим тренуцима. Навешћемо неке 

одговоре у којима се поред описа догађаја даје опис доживљаја или се он из контекста 

може наслутити.
49

 

Тридесетогодичњи менаџер пише : 

» Ујак моје жене ме је одвео у локални клуб (Милдсбро, Енглеска). После само неколико 

уводних опаски мештани су се сјатили и почели да ми причају о Енглеској, рагбију, фудбалу и 

другим играма, шалећи се, дискутујући и укључујући мене, канаду и друге. Диван начин да се 

од туристе створи пријатељ и да се учини да пожели да се врати. Осетио сам да сам 

прихваћен, равноправан а не усамљен или чудан« 

Овде је јасно изражена потреба за дружењем и контактирањем са људима као и 

интензивно задовољство због остварене комуникације и пријатељског прихватања од 

стране домаћина. 

Аустралијанац који је посетио Нову Гвинеју изражава задовоњство због тога 

што је ова земља различита(потреба за променом), али истиче уживање у изврсној 

храни. 

» Пет недеља у Новој Гвинеји био је један од најлепших одмора које сам икада имао. Основни 

разлог је то што је то различита земља али оно што ми је остало у сећању је храна. Храна 

је била запањујућа.« 

Тридесетпетогодишњи Канађанин,туристички саветник,као и неки предходни 

туристи, истиче интензивно задовољство због дружења, комуницирања са домаћином 

али и спознаје истине о њима. 

» Врхунац моје кратке посете Лондону био је топао пријем на који сам наишао када сам 

посетио главни штаб Лондонске ватрогасне бригаде. Као и у сваком другом великом граду, 

имао сам утисак да су Лондонци веома хладни. Не непријатељски расположени према 

туристима, већ обузети својим проблемима, не желе да деле своје животе, ни на кратко,са 

мном. Ипак, припадници Лондонске ватрогасне бригаде су слободно износили своја 

размишљања о економским проблемимам, њиховом ставу према сопственом послу и 

предпостављенима, као и сећањима на рат, од којих нека нису била пријатна. Одвојили су 

бреме да ми покажу све и да искрено одговоре на моја многобројна питања, од којих су 
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већину, сигуран сам, чули вец сто пута.У кратко , веома брзо,у чинилу су да сам се осетио 

као да смо већ пријатељи годинама. Мој укупни утисак о Енглезима се тако изменио да сам 

добио истинитију слику о њима.« 

Аустралијска туристкиња описује доживљену лепоту, самоспознају и 

религиозна осећања приликом посете базилици у Асизију. 

»Ушла сам у базилику и била опчињена једноставном лепотом и инспиративној атмосфери 

у цркви. Недавно сам видела многе најпознатије светске цркве, али ни једна није оставила 

тако дубок утисак на мене.ја нисам уопште религиозна особаали сам затекла себе да седим 

на клупи размишљајући о бројним религијским идеалима  и одједном сам почела да се молим 

–узбућенија него сто сам икада помислила да могу да будем. И тада сам почела да плачем. 

То ми се чинило бескрајним али доживела сам олакшање са неким одговорима у налажењу 

саме себе« 

Енглески туриста је доживео интензиван страх и несигурност у сусрету са 

групом локалних продавац сувенира. 

» За време путовања по Јамајци зауставили смо се у Кингстону. Гомила локалних уличних 

продаваца је нагрнула на туристе као мрави. Осећај да можемо бити нападнути и 

опљачкани био је присутан и то је унело узнемиреност. Могло се лако замислити да 

продавци постају насилни због тога што нисмо ништа куповали од њих. 

Директор хотела из Америке износи прво своје стрепње и страх од могућег 

разочарења у сусрету са Таџ Махалом, а затим даје одушка свом одушевљењу 

описујући естетски доживљај који је имао. 

»Плашио сам се да ће ме сурет са Таџ Махалом разочарати. Али није било тако.Велика 

споњљна капија која је окруживала терен остала је затворена све до тренутка док јој се 

нисам приближио. Затим се лагано отворила и појавио се луком уоквирен Таџ Махал. Никад 

нисам видео споменик такве лепоте који је направљен људском руком. Ни један фотограф 

никада неће бити у стању да дочара његову неухватљиву  величину,која се мења са 

променом светлости. А какво изненађење када се открије изблиза да није све од белог 

мермера, већ испреплетано декорацијам од утиснутог полудрагог камена у безброј боја. То 

је врхунац мојих успомена са путовања« 

Амерички туриста, потпреседник компаније за истраживања тржишта,издваја 

као најупечатљивији доживљај  сусрет са поносном страицом и остварену невербалну 

комуникацију са њом. 

»У априлу 1980. године провео сам два дана на Криту. Тражио сам , и нашао мало познату 

капелу са изваредним фрескама из XVI века. Једна стра Гркиња је узела кључ од 

градоначелника села и повела нас у приватну посету цркви. Енглески није говорила , али њен 

понос и наше поштовање су били једина неопходна комуникација« 

Студенткиња из Аустралије највеће задовољство осећа у миру, опуштености, 
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сигурности које је доживела на одмору. 

»Моје позитивно искуство је био одмор од недељу дана на Хајменском острву са блиским 

пријатељем. Провели смо мирно, опучтено време,за које се чинило да ће трајати вечно. 

Било је немогуће пратити ток времен, али то нисмо ни желели, било је тако савршено, 

сигурно и мирно« 

Осећање дивљења и узвишености обузима младог америчког службеника 

приликом обиласка великог кањона. 

»Када сам посетио Велики кањон био сам обузет осећањем дивљења пред 

величанственошћу призора.Т ек тада сам у свести имао праву слику кањона о којем сам 

толико читао у бројним књигама као дете. Осећање узвишености ме је обузело док сам 

стајао у свитање на ивици Кањона« 

Дакле, суштине које се могу извући из наведених туристичих доживљаја би,  

укратко биле: Жеље за дружењем и комуникацијом; жеља за пријатним неочекиваним, 

иизненадним догађајима; опуштање, душевни мир и сигурност, самоспознаја; 

религиозна осећања; страхопоштовање, несигурност и страх; спознаја света и људи; 

дивљење и осећај узвижености; разочарење. 

 

9.  ДОЖИВЉАЈИ ВЕЛИКИХ СТВАРАЛАЦА 

Теоретичари туризма се ретко баве истраживањем доживљаја »обичних« 

туриста, међутим, још мање пажње се посвећује истраживању и анализи туристичких 

доживљаја познатих писаца и других стваралаца. У путиписима, есејима, песмама, 

романима,  дневницима и другим књижевним формама налази се обиље, права 

ризница, туристичких доживљаја, која је увек доступна истраживачома. Међутим оно 

што чини посебну вредност ових доживљаја су његово богатство, разноврсност и 

дубина. Кроз њих је могуће спознати крајње, највише могућности које пружа 

туристичко путовање, ако и његове суштине. Велики ствараоци, духовно надмоћни 

људи, који својим животом и делом остварјују највише домете људског рода, без 

сумње и туристи који путујући и доживљавајући, реализију и највеће могућности 

туризма. Али, истовремено они су у стању да “зароне до самог дна“ и да сагледају 

најмрачније стране људске егзистенције па и туризма. Већина “обичних“ туриста није 
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у стању да доживи ни “дно“« ни»“ врх“, због чега је истраживање доживљаја великих 

стваралаца знатно релевантније. Кроз њихово искуство је могуће сагледати и горње и 

доње границе туризма, његове крајње могућности и немогућности, али и суштине.
50

 

Томас Ман у приповеци „Смрт у Венецији“ описује стање духа, осећања и 

размишљања главног јунака професора Густава фон Ашенбаха у тренутку када доноси 

одлуку о кретању на пут, када сањари оразличитим егзотичним крајевима и земљама. 

»Била је то чежња за путовањем , ништа друго,али она се појавила као напад, појачана до 

страсти и чак до чулне обмане. Његова жуд постаде видовита, његова машта,ј ош 

неумирена после часова рада, стварала је себи пример за сва чудеса и ужасе разнолике 

земње, хотећи да их предочи све одједном: он је видео, видео је предео мочваран крај у 

тропима, под небом пуним густих испарења,влажан, бујан и чудовишно огроман,као неку 

прасветску дивљину са острвима, млакама и речним рукавцима пуним глиба...« 

»...Па ипак му је било и сувишњ јасно из којих дубина тако неочекивано помолила напаст. 

Била је то ,морао је себи да призна, жеља да бежи, те чежње у далеко и ново, та жуђ за 

ослобођењем,о дбацицањем терета и заборавом, нагон да се удаљи од дела, од свакидање 

позорнице круте, хладне и страсне службе.« 

»...Нужан је био неки уметник,неки живот неприпремљен и дангубан, ваздух даљине и 

прилив нове крви, да би лето било сношљиво и плодно. Дакле на пут, њему је то било по 

ћуди. Не тако далеко, не баш до тигрова.Ј една ноћ у вагону за спавање о сјеста од три , 

четиро недеље на неком месту где се цео свет одмара , на љупком југу...«(Смрт у Венецији) 

Суштине путовања које произилазе из наведених одломака би биле:  

- Чежња за путовањем („Била је то чежња за путовањем,ништа друго,али она се 

појавила као напад,појачана до страсти...“); 

- Маштање и сањарење о путовању (...“његова машта.. стварала је себи пример за 

сва чудеса и ужасе разнолике земње“); 

- Жеља за бекством („Била је то, морао је себи да призна,жеља да бежи...,чежња 

за великим и новим, жуд за ослобађањем,заборавом и 

непредвидљивим,неприпремљеним начином живота“) 

 

Петар Петровић Његош имајући у виду саобраћајне, политичке и друге прилике 

доба у којем је живео као и здравствено стање, доста је путовао. Своје утиске о 

путовањима углавном је износио  у писмима својим пријатељима. У писму из Напуља 

упућеном Димитрију Владисављевићу, 31 јануара 1851. Године,о н,измећу осталог, 
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износи и своја размишљања о путовању. 

 

»Ја се сит напутовах и тобож по омјери путујем; кад погледај за собом на путовање,кад 

ево по земљи идем, а по вјетру путујем, као комет што снује по зраку иличшистије и 

приличније казати,као крутна испод земље што баврља тамо овамо следујући кривљем 

правцем својијем.Ох, не, не! Грехота је на путовање викати« 

»Ко не путује тај не живи, тај не знаде шта је свијет, што је свјиетска мешавина. Свијет је 

књига отворенау којој треба учити  што је свијет. Свијет је позориште смешно на којему 

се треба у различитим и свакобојним маскама показивати. Садашњи вијек у свијету 

фабрицира људе људском мајсторијом и лукавством као што се фабрицира брилијант у 

његовим прахом. 

За Његоша је путовање један од начина сазнавања света ( „свијет је књига 

отворена у којој треба учити што је свијет“), али је истовремено и начин живота, сам 

живот ( „ко не путује тај не живи“). 

Иво Андић ке као дипломата,књижевник и туриста доста путовао. Та путничка 

искуства преточио је у своје романе, приповетке и путописе, међутим, биланс и 

есенција његовог животног, па и туристичког искуства се налази у “Знаковима поред 

пута“. 

» Путовања су за мене увек била тешка и с годинама бивају све тежа.а са чуђењем 

примећујем да нисам у томе сам. Посматрајући људе око себе, видим да је број оних који се  

на путовању осећају избуљени –в рло велик. Па ипак,с ви путујемо« 

»Путовања? Чему? Зашто тражити туђа лица и нове пределе, да из њих као из расутих 

слова,с лажеш увек исти одговор на увек иста питања.З ар није боље остати код куће, 

боље и достојније? Смрт ће доћи и тамо« 

» Кад помислим да сам се некада чудио забелешци Паул В алерија о бесмислености 

путовања, а сада бих и ја могао написати и потписати! Изгледа ми као да сам изневерио 

своју луталачку младост али то је нерашена самооптужба.! Изневерава , изгледа она мене« 

»Обиђи земље и градове, путуј, плови, лети упознај и поучи све што ти свет пружа : жива 

бића, руде, биљке, мора планине, људска насеља,обичаје,говоре, мећусобне односе.Троши се, 

дај и узимај,н е штедећи себе и друге.да би на крају схватио овај наук који су други роћени са 

мало више среће, научили на самом почетку. Све је то једно, све је свеједно.« 

»Путовати значи мењати брзо места, навике и људе са којима се дружиш, значи јаче се 

нагињати над понором времена, од тога хвата човека смртоносна вртоглавица и због 

тога многи зазиру од путовања« 

» Кад би неко израчунао (кад би о томе вредело водити рачуна), колико сам времена и снаге 

изгубио на својимм путовањима за последњих четрдесет годин, изашла би сума напора 
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довољна за читав један живот људски можда. Ја сам на путовањима трошио не само новац 

и време него и снагу живаца и маште, јер у путовања треба урачунати и дуге, углавном 

излишне припреме у машти и стварности. И томе треба додати да је највечи део тих 

путовања био без нарочитог смисла и да ми је ретко када доносио задовољство. Просто 

једна нездрава потреба«. 

»Све што сам гледао у детичству-људи,с твари,  места-све то никада није могло да 

задовољи моју жеђ за лепотом и савршенством. Све што сам гледао око себе  замишљао 

сам стално у другом лепшем и савршенијем облику, и веровао сам да то заиста постоји,али 

тамо негде далеко.Тада се у мени јављала жеља да кренем на пут у те далеке земље и да 

видим лепши и савршенији живот. И кренуо сам«. 

»Као да нигде нисмо одлазили, као да нигде нисмо лутали, као да никад нисмо посртали и 

губили себе. Све је било само велики неспоразум који завршава са осмејком, пуним сажаљења 

и разумевања. Све што смо жудили и тражили, за чим смо ишли и сретали, све је било као 

код куће коју смо оставили,у соби из које смо кренули....Све што је требало да буде и што 

смо узалуд тражили, све је ту, исве је ту и тако одевек било. нема наде, нема страха нема 

чекања...« 

»Обилазим земље и градове. Ни јено место не напуштам са жаљењем, нигде ме не дочекује 

радост. Али изгледа да морамо до краја животапутовати тако,да бих видео, и да би се 

видело и знало, какв сам био, а какв сам хтео да будем, да се свет исчуђава и њише главом, и 

на туђем примеру учи шта треба чинити, а шта не, како живети а како не.« 

» Неподношљиво нам се чини увек место на ком смо, а не можемо да видимо како је  свако 

бежање узалудно и бесмислено,ј ер што брже бежимо то ћемо се пре наћи на месту од којег 

смо побегли, а где год бисмо се путем зауставили, било би исто, или горе. Само узалуд 

губимо снагу коју би требало утрошити у напор да место на ком смо учинимо 

подношљивијим.« 

» Незадовољан собом и приликама у својој земљи, ми често хвалимо друге земље и народе, 

ствармо од њих недостижне узоре.П ри том и претерујемо, хвалећи их више него што 

заслужују и приписујући им својства и одлике које немају. Тако да све што говоримо  

одговара мање стварној слици дотичне земље, а више идеалисаном лику наше отаџбине, 

каквом бисмо хтели да је видимо.« 

»Велика, дуга и тешка путовања имају бар једну добру страну, поред толико рђавих: да нас 

спасавају од површних судова и јефтиних рефлексија, управо том својом дужином и 

тежином. Гледајући ширину и разноврсност света око себе, човек постаје обазрив у 

закључцима и избирљив у изразу.« 

 

Андрић има изражено песимистички однос према путовању и често наглашава, 

тешкоће, узалудност и бесмисао путовања, што је најважнија суштина која произилази 

из његовог искуства. 
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- Маштање, сањарење, идеализација, замишљање лепшег и савршенијег света 

негде “тамо“ („све што сам гледао око себе замишљао сам у другом ,лепшем и 

савршенијем облику,и веровао да то заиста постоји ,али тамо негде далеко“). 

- Узалудност бежања („ не можемо да увидимо како је свако бежање узалудно и 

бесмислено“); 

- Узалудност тражења(„све што смо жудили и тражили...све је било као код куће 

коју смо оставили,у соби из које смо кренули“); 

- Бесмисао путовања („највећи део тих путовања био је без нарочитог смисла“); 

- Немогућност спознаје („увек исти одговор на иста питања“).
51

 

 

Херман Хесе „Људи који на путовањима брзо и пријатно прихватају страно и 

непознато, они који имају око за страно и непознато, они који имају око за право и 

вредно, то су људи кој су у свом животу уопште спознали прави смисао и који умеју да 

следе своју звезду. Јака чежња за изворима живота, прохтев да се човек саживи и осећа 

сједињен са свим оним што живи што се ствара и што расте, а то је кључ за тајне света 

који се пожудно и срећно следи на само на путовањима у стране непознате земље него 

исто тако и у ритму свакодневног живота и доживљавања. 

 

» Ко пут далеки предузима 

често ће виђати ствари 

Другачије посве од истине 

која му се чинила. 

И када говори о томе 

у миру свога дома, 

Оптужен бива да лаже, 

јер народ тврдоглав 

Неће му веровати, 

Док се сам не увери...« 

Из наведених одломака произилази: 

- Путовања као могућност спознаје правог смисла живота; 

- Тражење извора живота, почетка; 
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- Тежња за сједињењем, прожимањем са светом, 

- Путовање као тежња за откривањем “тајне света“ 

- Путовање као могућност спознаје истине и рушења предрасуда.
52

 

Јохан Волфанг Гете је током живота много путовао и писао о својим 

путовањима. Један од најпознатијих и начитанијих путописа је његово “ Путовање по 

Италији“..Пут у Италију је имао велики утицај на Гетеа. Како каже Глушчевић у 

предговору Гетеовим  путописима: „Сви се биографи и истраживачи Гетеовог живота и 

даље слажу у једном: да је Италиј , односно путовање по Италији, одиграло улогу 

прекретнице у Гетеовом животу и раду. Према овом схватању, путовање по Италији 

довело је до потпуног ослобаћања од најглавнихих сметњи које су задржавале у 

успоравале појаву мисаоно зрелог, критичног и ананлитичног Гетеа“.Ево неколико 

Гетеових доживљаја са“Путовања по Италији“: 

» Ако су се моји пријатељи само смешкали лутајућем посматрачу времена и његовим 

чудним теорима, можда ћу им неким другим разматрањима дати прилике за смех, јер 

морам признати - пошто је моје путовање било бекство од свих недаћа које сам трпео под 

педесет првим упоредником жда сам се надао да ћу под четрдесет осмим закорачити у 

прву земљу гесемску « 

» Мени су сад само важни чулни утисци, које не може дати никаква књига, никаква слика.У 

питању је то да поново стекнем занимања за свет, да искушам свој посмтрачки дух и да 

испитам докле сам дотерао са својом науком и знањима, да ли ми је око чисто чбистро и 

ведро, колико могу да схватим на брзину и да ли могу избрисати боре које су се урезале и 

утисле у моју душу. Већ сада,за ово неколико дана , стекао сам сасвим другу елатсичност 

духа услед тога што сам себе послужујем и што морам бити пажљив и прибран; морам се 

бринути за курс новца, морам мењати, плаћати,б ележити, писати,  место да као иначе 

само разматрам,ж елим, размишљам, желим, разматрам, наређујем и диктирам« 

»Ја на ово чудесно путовање нисам кренуо да себе обмањујем, него да у додиру са 

предметима упознам себе...« 

»...само зато што сам видо како су сви душом и телом приковани за север и ако нико више 

не мари за ове пределе, могао сам се одлучити да превалим овај дугачак и самотан  пут и да 

потражим оно средиште ка коме ме је вукла нека неодољива потрба. Шта више последњих 

година се то претворило у неку вресту болести од које су ме једино могли излећити поглед 

на ове крајеве и присутсво у њима« 

»А ипак све то представља више напор неголи уживање .Препород који ме изнутра 

преобликује непрестано делује. Ја сам, свакако, мислио да ћу овде научити нешто ваљано, 

али да ћу бити приморан да се вратим у најниже  школске разреде и да заборавим толико 

ствари, а чак и да их сасвим изнова научим-то нисам мислио. Али сад сам се коначно убедио 
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и потпуно сам се томе покорио, а што више морам да се одричем себе, утолико се томе 

више радујем« 

»Сад већ почињем да најбоља дела гледам по други пут , при чему ми се првобитно дивљење 

преобраћа у уживљавње и чисти е осећање вреднсти предмета. Да би приимила у себе 

највишу идеју о ономе што су људи остварили ,душа мора најпре доспети до савршене 

слободе.« 

»Напуљ је рај ,с вако живи у некој врсти пијаног заборава. Самном је исто тако,ј едва сам 

себе препознаејм, и изгледам себи сасвим дуги човек. Јуче сам помислио, или си пре сишао с 

ума или си то сада. 

И код Гетеа се могу сагледати суштине које се јављају код других аутора: 

бекство; спознаја света кроз лично, непосредно искуство; жеља за упознавањем себе, 

тражење “средишта“; унутрашњи препород,т рансформација, жеља за ““уживљаваем“ у 

одређене предмете и уметничка дела, самозаборав, поспуна промена личности и 

слично. .Управо ова понављања истих доживљаја и осећања у вези са путовањем 

указују на постојање неких заједничких, надиндивидуалних суштина. 
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ЗАКЉУЧАК 

Један од главних задатака овог рада је био да одговоримо на питање зашто људи 

путују. Узевши у обзир сложеност проблема ми смо само загребали по површини. 

Намера је, пре свега, била да се да се доведу у везу потребе и мотиви са једне стране и 

понуда и тражња са друге стране. 

Савремени човек, има јаку потребу да путује. Разлози за то, као што се може 

видети у раду су многобројни. Људи путују да би се одмарали, купали, упозали неког 

новог, доживели неку авантуру али и да би спознали неку истину,  упознали самог 

себе, нашли неки смисао. Сваки човек на путовању тежи да задовољи неке своје 

индивидуалне потребе. 

Туристичка индустрија на страни понуде на све начине покушава да утиче на 

туристе,  нудећи им рај овде на земљи. Људи кроз бекство и потрошњу покушавају да 

надоместе своје страхове, несигурности и незадовољства. Туристичко путовање се 

овде јавља као идеално решење. 

Поред потреба и мотива, постоје многобројни фактори који утичу на масовност 

туристичких  путовања, као што су : слободно време, новчана средства,ратови, 

структура породице и тако даље. Земље из којих долази највећи број туриста, ту , пре 

свега, мислим на Британију, Сад, Немачку, Јапан и Кину ће и у будућности држати 

водеће позиције. Колико земље као што су Индија  или Русија могу да се приближе 

овим лидерима и до каквих промена може доћи на туристичком тржишту, остаје да се 

види. Терористички напади, ратови, избегличке кризе указују на то да ће геополитичке 

прилике у много чему утицати на туризам у будућности. 
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