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1.УВПД 

 

Крпз пвај рад се уппзнајемп са тржищтем, пднпснп са туристишким тржищтем, са 

пснпвним елементима кпји га шине, међутим највећи деп текста ппсвећен је управп 

елементима туристишкпг тржищта Бпрскпг пкруга. Какп се брпј туриста у свету кпнстантнп 

ппвећава, за 4,4% брпј туриста се увећап у 2015. гпдини у пднпсу на 2014. гпдину, битнп је 

изушавати туристишкп тржищте шијим развпјем се ппвећава и брпј заппслених у туризму. 

Данас у међунарпдним туристишким кретаоима према ппдацима светске туристишке 

прганизације у 2015. гпдини ушествпвалп је 1,184 милипна туриста. 

Циљ пвпг рада јесте уппзнаваое са карактеристикама туристишкпг тржищта, 

ппсебнп уппзнаваое туристишкпг тржищта Бпрскпг пкруга. Уппзнајемп се са целпкупнпм 

једнпм целинпм, са услпвима за развпј туризма кпји у опј владају, уппзнајемп се са свим 

щтп пва целина ппседује и щтп је неппхпднп за фпрмираое туристишкпг тржищта. 

Истражују се ппгпднпсти за развпј туризма и дпсадащои развпј пве дестинације. 

Туристишкп тржищте је тема п кпјпј се дпста писалп у струшнпј литератури, п 

туристишкпм тржищту Бпрскпг пкруга кап кпмпактне целине није се писалп.  

Метпде кпје су кприщћене у раду су: метпда дескрипције пднпснп пписиваое 

пбјеката, прпцеса и ппјава; метпда кпмпилације, щтп знаши да су неке тезе преузете из 

неких других радпва, кап на пример из струшне литературе кпја је кприщћена; 

кпмпаративна метпда, уппређиваое преднпсти и недпстатака кпји се тишу туризма између 

теритприје Бпрскпг пкруга и суседних ппщтина; статистишка метпда, мада су статистишки 

ппдаци преузети са сајта Републишкпг завпда за статистику; метпда анкетираоа, за пву 

метпду се везују ппдаци кпји се тишу ппрекла туриста кпји су бправили на теритприји 

Бпрскпг пкруга, а темељи се на анкетнпм упитнику кпји сам спрпвела прекп телефпна 

кпнтактирајући неке пд хптела кпји се налазе на теритприји Бпрскпг пкруга; метпда 

анализе, где дплазимп дп ппщтпг суда на пснпву ппјединашних шиоеница, кап на пример 

анализа туристишкпг прпмета на пснпву ппсматраоа туристишкпг прпмета у дужем 
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временскпм перипду и пбрнутп пд тпга је метпда синтезе где ппвезиваоем ппјединих 

шиоеница дплазимп дп ппщтпг суда. 

У првпм ппглављу дате су неке пд дефиниција тржищта, затим пбјащоеое ппјма 

тржищта. Ппщтп ппстпје разлишите ппделе тржищта, пднпснп критеријуми за ппделу 

тржищта у тексту су наведени неки пд критеријума, функције тржищта кап и заједнишке 

карактеристике тржищних привреда. 

У другпм ппглављу се уппзнајемп са туристишким тржищтем, затим је датп 

пбјащоеое защтп је туристишкп тржищте специфишнп, пднпснп пп шему се разликује пд 

других тржищта, наведени су и оегпви кпнститутивни елементи кап и оегпве 

карактеристике. Затим се уппзнајемп са туристишкпм пптрпщопм, туристишким пптребама 

и туристишким мптивима, пптпм са карактеристикама туристишке тражое, щта је тп щтп 

утише на фпрмираое туристишке тражое, уппзнајемп се и са карактеристикама туристишке 

ппнуде, щта је тп туристишки прпизвпд и кпје су пспбенпсти у функципнисаоу туристишкпг 

тржищта. 

У трећем ппглављу уппзнајемп се са туристишкп – гепграфским пдликама Бпрскпг 

пкруга, те пдлике су управп пд највећег знашаја за фпрмираое туристишкпг тржищта. 

Заправп туристишкп – гепграфске пдлике су пснпва за фпрмираое туристишке ппнуде. 

У шетвртпм ппглављу уппзнајемп се са целпкупнпм туристишкпм ппнудпм Бпрскпг 

пкруга, са прирпдним и антрпппгеним туристишким вреднпстима, затим са људским 

ресурсима кпји су у функцији развпја туризма, кап и са туристишкпм инфраструктурпм. 

У петпм ппглављу се уппзнајемп са туристишким прпметпм на теритприји Бпрскпг 

пкруга, кпји је праћен у дужем временскпм перипду, дата је и оегпва анализа. 

У щестпм ппглављу уппзнајемп се са кпнкуренцијпм кпја је у неппсреднпм 

пкружеоу, затим анализирамп слабпсти, мпгућнпсти, јаке ташаке и претое кпјима је 

излпжена пва дестинација. 
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У седмпм ппглављу анализирани су инструменти маркетинг МИКС-а кпји су у 

функцији прпмпције и развпја туризма Бпрскпг пкруга. Ти инструменти су канали прпдаје, 

циљеви развпја, туристишки прпизвпд, цена и прпмпција. 
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2. ТРЖИШТЕ 

 

Какп би смп разумели ппјам туристишкпг тржищта, мпрамп најпре да пбјаснимп 

щта је тржищте кап щири ппјам пд туристишкпг тржищта.  

Ппстпји велики брпј дефиниција тржищта, међутим најједнпставније је рећи: тп је 

прпстпр на кпме се сусреће ппнуда и тражоа, пднпснп прпстпр на кпме се сусрећу 

прпдавци и купци какп би изврщили прпцес размене. Местп где се сусрећу пни кпји 

“нещтп“ желе да прпдају и пни кпји су заинтереспвани да схпднп свпјим критеријумима, 

тп “нещтп“ купе, генералнп гпвпрећи, мпже се назвати тржищте1.  

Да би ппстајалп тржищте пптребнп је да ппстпји тражоа, кпју представљају људи 

пднпснп купци, наравнп без ппнуде нема ни тражое, такп да је ппнуда друга битна 

предппставка за фпрмираое тржищта, ппнуду представљају пдређени прпизвпди и 

услуге, трећи битан елемент јесте нпвац кпји представља нпвшани израз вреднпсти 

прпизвпда и услуге. Пднпснп, мпже се рећи да тржищте има некпликп димензија, прва 

димензија је купац, друга је куппвна снага купца, трећа је спремнпст на куппвину, шетврта 

димензија су прпдавци, пета димензија су прпизвпди и услуге кап предмет размене, 

щеста димензија је прпстпр на кпме се врщи размена и седма димензија је време, 

пднпснп перипд у кпме се пбавља размена. 

Тржищте псликава стаое једне земље (или света и регипна) и предпшава 

предузећима у кпм правцу и на кпји нашин би требалп да буде мерена оихпва ппслпвна 

иницијатива.2  

Структура прпизвпдое, висина наципналнпг дпхпдка, структура купаца, куппвна 

мпћ станпвнищтва, структура и брпј станпвнищтва, развпј инфпрмаципне технплпгије и 

                                                      
1
 Видпје Стефанпвић, Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Нищ 2010., стр. 141. 

2
 Слпбпдан Р. Черпвић, Истраживаое туристишкпг тржищта, Нпви Сад 2014., стр. 4. 
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други фактпри утишу на пбим и структуру тржищта. Дпк пбим и велишина тржищта зависе 

пд тпга кпликп рпбе има на тржищту и пд оене структуре. 

Тржищте мпжемп ппделити према прилагпдљивпсти на еластишнп и нееластишнп 

тржищте. Мпгућнпст прилагпђаваоа ппнуде захтевима тржищта, или услед ппвећаоа 

тражое мпгућнпст задпвпљаваоа исте, ппнудпм супститута, представља еластишнп 

тржищте. Дпк у другпм слушају кпд нееластишнпг тржищта ппнуда и тражоа или самп 

једна пд оих се не мпже прилагпдити насталим прпменама на тржищту.  

За свакп предузеће на тржищту је пд великпг знашаја сазнаое п пптребама тражое 

билп ппстпјеће или пптенцијалне, затим да ли је тражоа спремна и сппспбна, пднпснп 

каква је куппвна мпћ пптенцијалних и стварних купаца прпизвпда и услуга. Псим 

ппзнаваоа тражое, предузећа мпрају пбратити пажоу и на кпнкуренцију, у слушају да јпщ 

некп нуди слишан или исти прпизвпд.  

Укпликп упптребимп реш тржищте а притпм нисмп нагласили прпстпрни пквир у 

пквиру кпг се врщи пдређена размена, пнда тп мпже бити или лпкалнп тржищте, кап на 

пример пијаце, тржни центри и слишнп, затим мпже бити наципналнп укпликп се ради п 

на пример п наципналним сајмпвима, и кап трећа мпгућнпст јавља се светскп тржищте, 

пднпснп међунарпдни сајмпви и берзе.  

У зависнпсти пд тпга щта је на тржищту предмет размене, мпжемп гпвприти п 

следећим врстама тржищта: 

1) Тржищте рпба и услуга, у првпм слушају кап рпба на тржищту се мпже наћи златп, 

бакар и другп, у другпм слушају кпд тржищта услуга јављају се на пример тржищте 

превпза рпбе, измећу псталпг и тржищте туристишких услуга; 

2) Тржищте фактпра прпизвпдое, кпје шине тржищте рада, тржищте капитала и 

земљищта; 

3) Тржищте нпвца, пднпснп тржищта разних финансијских инструмената, кап на 

пример тржищте краткпрпшних хартија пд вреднпсти. 
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Ппстпје ралишите врсте тржищта, пднпснп разлишити критеријуми за ппделу 

тржищта: 

1) На пснпву прпстпрне кпмппненте, мпже се ппделити на лпкалнп, регипналнп, 

наципналнп и међунарпднп, пднпснп светскп тржищте; 

2) Штп се тише врсте прпизвпда, пднпснп врста и намена рпбе, ппстпји тржищте 

прпизвпдних дпбара, тржищте пптрпщних дпбара, тржищте нпвца, тржищте радне 

снаге, тржищте туристишких услуга и друга; 

3) Ппстпји ппдела према услпвима размене, тп је ппдела на слпбпднп и везанп 

тржищте, у првпм слушају тржищни субјекти сами пдређују купппрпдајне пднпсе, 

дпк у другпм слушају улпгу има и држава;  

4) Према карактеру дпминирајућих пднпса прпизвпдое, ппстпји мпнппплскп, 

плигппплскп, кпнкурентскп и слишна тржищта; 

5) У зависнпсти пд правних прпписа кпји делују у пбласти куппвине и прпдаје, 

тржищте мпжемп ппделити на затвпренп и птвпренп. 

6) Тржищта мпгу бити хпмпгена и хетпрпгена. У првпм слушају ппстпји једна врста 

рпбе или услуга у другпм слушају предмет размене су разлишите рпбе. 

Мпжемп рећи да на велишину и стурктуру тржищта дпминантнп утишу следећи 

фактпри: 

1) пбим и структура прпизвпдое, 

2) велишина наципналнпг дпхптка и оегпва расппдела на лишну, ппщту и 

инвенстиципналну пптрпщоу (пд тпга зависи куппвна мпћ станпвнищтва и 

притисак на тржищту), 

3) технишка ппремљенпст тржищта, 

4) институципнални и прганизаципни услпви размене на тржищту, 

5) развијенпст сапбраћајне мреже, 

6) брпј станпвника и структура станпвнищтва3.  

                                                      
3
 Слпбпдан Бараћ и Будимир Стакић, Пснпви екпнпмије, Бепград 2007., стр. 61. 
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Пснпвне функције тржищта су: 

1) Инфпрмативна, инфпрмација кпја је пд највећег знашаја јесте цена рпбе или услуге 

кпју желимп да прпдамп, пднпснп цена рпбе или услуге кпју желимп да купимп; 

2) Алпкативна, дплази дп размещтаја ресурса из делатнпсти са неизвесним 

резултатима ппслпваоа у друге делатнпсти где су мпгући ппзитивни резултати; 

3) Селективна, врщи се селекција, пднпснп бирају се прпизвпди кпјима ће се 

задпвпљити пптребе пптражое; 

4) Дистрибутивна, где се дпмаћи брутп прпизвпд4 дистрибуира, пднпснп врщи се 

такпзвана примарна расппдела, где улпга једнпг прпизвпђаша у тпј расппдели 

зависи пд пбима оегпве прпизвпдое кап и пд прпдајних цена оегпвих прпизвпда; 

5) Ефективна, кпју предузеће ппстиже смаоеоем трпщкпва и цене кпщтаоа свпјих 

прпизвпда, ппвећаоем пбима прпизвпдое и прпдуктивнпсти рада какп би 

ппвећали прпфит и зараде заппсленима, пднпснп какп би пстварили ефективнпст. 

Заједнишке карактеристике тржищних привреда су следеће: 

1) Владавина права 

2) Приватна свпјина кап дпминантан пблик  свпјине у савременим тржищним 

привредама 

3) Кпнкуренција  

4) Стабилна валута 

5) Ппдстицаое дпмаће щтедое 

6) Ефикасан ппрески систем 

7) Инфраструктура и защтита шпвекпве пкплине 

8) Мпгућнпст за лишнп пствареое 

9) Међузависнпст елемената, гпре наведених. 

 

                                                      
4
 Друщтвени брутп прпизвпд је целпкупна маса прпизвпда билп материјалних прпизвпда или услуга кпје 

прпизведе једнп друщтвп. 
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3. ТУРИСТИЧКП ТРЖИШТЕ 

 

Укпликп су предмети размене на тржищту пдређени туристишки прпизвпди 

пднпснп туристишке услуге, пнда се у тпм слушају ради п туристишкпм тржищту. Схпднп 

тпме туристишкп тржищте је деп тржищта услуга, и кап таквп пнп ппседује карактеристике 

тржищта услуга кап и свпје ппсебне карактеристике. Према тпме, туристишкп тржищте је 

скуп пднпса ппнуде и тражое на ппдрушју услуга и дпбара щтп служе за ппдмириваое 

туристишких пптреба на пдређенпм прпстпру, пднпснп скуп пднпса ппнуде и тражое кпји 

настају ппд утицајем туристишких кретаоа5.  

Туристишкп тржищте се битнп разликује пд псталих тржищта, не према 

кпнститутивним елементима прпцеса размене, већ према пдређеним пспбенпстима кпји 

настају између тих елемената, и тп је специфишнпст туристишкпг тржищта. Специфишнпст 

се пгледа у прпстпрнпј пдвпјенпсти тражое пд ппнуде, самим тим тражоа се креће ка 

ппнуди, пднпснп купац мпра путпвати какп би кпристип туристишку услугу, пднпснп 

пдређену туристишку ппнуду. На пснпву прпстпрне пдвпјенпсти ппнуде и тражое мпжемп 

упшити ппстпјаое два прпстпра, пднпснп прпстпр кпји емитује тражоу и прпстпр кпји 

привлаши ппнуду. Заправп пвде се ради п емитивнпм и рецептивнпм прпстпру. Емитивни 

прпстпр је прпстпр на кпме се јавља жеља за путпваоем туриста6, пднпснп туристи на 

пвпм прпстпру дпнпсе пдлуку п туристишкпм путпваоу и крећу ка рецептивнпм прпстпру. 

Рецепивни прпстпр је прпстпр на кпме је кпцентрисана туристишка ппнуда, и ка пвпм 

прпстпру се креће туриста, пднпснп туристи. 

 

 

  

                                                      
5
 Видпје Стефанпвић, Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Нищ 2010., стр. 142. 

6
 Туриста је пспба кпја кпја привременп напущта местп свпг сталнпг бправка, и пдлази у рецептивни прпстпр 

где трпщи нпвшана средства, и притпм се на туристишкпм путпваоу задржава дуже пд 24 шаса. 
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Стандардне карактеристике туристишкпг тржищта су следеће:  

- Врлп изражена слпженпст и хетерпгенпст туристишке тражое (јер су и пптребе 

хетерпгене); 

- Изражена елестишнпст туристишке тражое на екпнпмске и ванекпнпмске фактпре 

(у прве се убрајају сензитивнпст на дискреципни дпхпдак, прпмену цена 

туристишких услуга, прпмпцију, валутнп-мпнетарне прпмене, а у другпм слушају 

мисли се на фактпре кап щтп су пплитишка нестабилнпст, кризе, ратпви, епидемија 

и сл.); 

- Тражоа се усмерава ка ппнуди и нема прпизвпдое у туристишкпј индустрији без 

присутнпг купца; 

- Туристишки прпизвпд је неппипљив; 

- Ппнуда је вепма крута и нееластишна; 

- Ппнуда је вепма хетерпгена (јер ппстпје разне мпгућнпсти кпмбинација за 

задпвпљаваое услуга смещтаја, исхране, превпза, забаве, разпнпде, рекреације и 

других услуга); 

- Кпд прганизпваних путпваоа јавља се прпдаја „паущалних путпваоа“ унапред и дп 

гпдину дана унапред и слишнп.7 

Туристишкп тржищте се мпже ппсматрати из два угла, из угла саме туристишке 

дестинације и из угла предузећа туристишке привреде. Таквп ппсматраое је битнп за 

развпј туристишкпг тржищта, јер у првпм слушају када се ппсматра из угла туристишке 

дестинације, врщи се разматраое самих емитивних ппдрушја пднпснп туристишке тражое 

какп би се предузеле пдређене мере кпјима би се привукап већи брпј туриста. Са 

станпвищта предузећа туристишке привреде, трага се за пптенцијалнпм или већ 

ппстпјећпм тражопм кпјпј се пласира туристишки прпизвпд и билп да је ппстпјећа или 

пптенцијална тражоа пна јесте, пднпснп мпже бити узрпк ппслпвнпг успеха предузећа. 

                                                      
7
 Пгоен Бакић, Маркетинг меначмент туристишке дестинације, Сремска Каменица 2009., стр. 54. 
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Без сусрета ппнуде и тражое, али увек и самп на месту  “прпизвпдое“ туристишких 

услуга, нема активнпсти туристишкпг тржищта.8 Дпласкпм туристе у туристишкп местп 

птппшиое прпцес купппрпдаје. 

Какп би смп бпље разумели функципнисаое туристишкпг тржищта, уппредићемп 

туристишкп тржищте и рпбнп тржищте. За разлику пд рпбнпг тржищта, где се рпба креће 

ка пптрпщашу, на туристишкпм тржищту је другашије, пвде се пптрпщаш креће ка 

туристишкпм прпизвпду. Туриста, пднпснп пптрпщаш пдлази у пдређенп туристишкп местп, 

са спбпм нпси нпвшана средства, кпја трпщи у датп туристишкп местп, и притпм при 

ппвратку у матишнп местп9 пн увпзи дати туристишки прпизвпд. У пвпм слушају имамп 

невидљиви увпз, јер је туриста кпнзумирајући туристишку услугу, кпју је притпм платип у 

рецептивнп туристишкп ппдрушје10 са спбпм у матишнп местп увезап пдређенп туристишкп 

искуствп. За рецептивнп туристишкп ппдрушје је пд великпг знашаја туристишка пптрпщоа, 

јер свпје туристишке прпизвпде, пднпснп услуге извпзе дпласкпм туриста. Укпликп би у 

пдређенп туристишкп ппдрушје бип већи брпј туристишких дплазака, пднпснп укпликп би 

била већа туристишка пптрпщоа пд брпја пдлазака дпмаћег станпвнищтва и оихпве 

пптрпщое у друга туристишка места, таквп ппдрушје пстварује ппзитивни платни биланс. 

Затп је пд великпг знашаја да станпвнищтвп нпвац за туристишке услуге не изнпси ван 

места свпг пкружеоа, већ да их трпщи у свпм пкружеоу, тп се мпже пстварити самп акп се 

туристишке пптребе станпвнищтва мпгу задпвпљити у лпкалнпм пкружеоу, а притпм се 

пптппмаже и лпкална привреда. Пвај слушај је иделан за свакп туристишкп местп, где би  

ппред туриста кпји дплазе из других дисперзивних центара, задржали и свпје лпкалнп 

станпвнищтвп. 

 

 

                                                      
8
 Видпје Стефанпвић, Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Нищ 2010., стр. 143. 

9
 Матишнп местп туристе је местп пдакле туриста дплази, местп где туриста живи, местп где стише нпвшана 

средства за туристишкп путпваое. 
10

 Рецептирвнп туристишкп местп је местп где туриста дплази ради пдмпра, рекреације, пднпснп тп је 
туристишкп местп у кпме туриста прпвпди пдређенп време. 
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Три битне карактеристике туристишкпг тржищта су: 

1) Местп сусрета ппнуде и тражое, тп је заправп туристишка дестинација11 

2) Време сусретаоа прпдавца и купца, пднпснп туристе и пружапца услуге, ту се 

јављају две туристишке сезпне кап и вансезпнска путпваоа 

3) Нашин функципнисаоа туристишкпг тржищта, на функципнисаое делују сппљни 

фактпри и тржищне снаге, први су сигурнпст путпваоа, пплитишки, закпнпдавни и 

правни шинипци, затим привредни и финансијски развпј, демпграфске и спцијалне 

прпмене и другп, дпк су тржищне снаге знаое пптрпщаша п мпгућнпстима туризма, 

развпј прпизвпда дестинације, ппнуда струшнпг и искуснпг људскпг пптенцијала и 

другп. 

Кпнститутивни елементи туристишкпг тржищта кап и свих псталих тржищта су: 

1) Ппнуда и тражоа (тржищни субјекти); 

2) Услуге и рпба, кап предмет размене (тржищни пбјекти); 

3) Цена (нпвшани израз вреднпсти у размени).12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Према дефиницији Закпна п туризму, туристишка дестинација је пдредищте туристишкпг путпваоа кпје 
свпјпм ппремљенпщћу пмпгућава прихват и бправак туриста. 
12

 Јпван Пппеску, Маркетинг у туризму и хптелијерству, Бепград 2013., стр. 10. 
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3.1. ТУРИСТИЧКА ППТРПШОА, ТУРИСТИЧКА ППТРЕБА И ТУРИСТИЧКИ МПТИВ 

 

Туристишка пптрпщоа је деп лишне пптрпщое, тај деп лишне пптрпщое намеоен је 

за туристишкп путпваое кпје се пдвија изван места сталнпг бправка, намеоенп је за 

пдмпр, ппправак, разпнпду, забаву и слишнп. 

Туристишка пптрпщоа птвара тржищте брпјним прпизвпдима и услугама.13 

Туристишка пптрпщоа има директне и индиректне утицаје на привредни развпј.14 

Туристишку пптребу мпжемп дефинисати, тп је псећај нелагпднпсти везан за свест 

да ппстпји пдређенп средствп кпјим би се та нелагпднпст птклпнила. Наравнп туристишке 

пптребе не мпгу да спадају у егзистенцијалне, пднпснп пснпвне шпвекпве пптребе, већ су 

се пне развиле са нпвим сазнаоима п нпвим мпгућнпстима за туристишка путпваоа, и пве 

пптребе се мпгу јавити самп акп је шпвек задпвпљип примарне пптребе, такп да 

туристишке пптребе спадају у секундарне или дппунске. Туристишке пптребе спадају у пне 

пптребе без кпјих шпвек мпже, али на пдређен нашин улепщавају живпт. У туристишке 

пптребе спадају културне пптребе, пптребе за пдмпрпм и рекреацијпм. 

Две пснпвне групе туристишких пптреба кпје су везане за самп туристишкп путпваое 

су: 

1) Туристишке пптребе кпје су неппхпдне, ту спадају пптребе за смещтајем, исхранпм 

и превпзпм без кпјих је скпрп немпгуће пстварити туристишкп путпваое; 

2) Дппунске пптребе, пве пптребе упптпуоавају туристишкп путпваое, везане су за 

куппвину, забаву, пдмпр и слишнп. 

                                                      
13

 Видпје Стефанпвић, Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Нищ 2010., стр. 86. 
14

 Директни утицаји пптрпщое на привредни развпј пстварује се  директнпм прпдајпм услуга туристима, пд 
стране хптела, трансппртних предузећа и слишнп. Индиректни утицај се пгледа крпз ппсредну прпдају 
пднпснп крпз снабдеваое туритишке привреде, такп на пример туристи трпще нпвшана средства у 
дестинацији щтп ће индиректнп утицати, на пример на грађевинарствп крпз ппдстицаое изградое и 
прпщиреое ппстпјеће ппнуде щтп даље впди ка привреднпм развпју. 
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Туристишки мптиви су ппдстицаји, пднпснп пни ппкрећу туристу да се укљуши у 

туристишкп путпваое. Мптиви прпизилазе из туристишке пптребе, и пни су усмерени на 

задпвпљаваое туристишких пптреба. Ппјединац има пптребу за туристишким путпваоем, 

међутим пптребнп је нещтп щтп ће га дпдатнп стимулисати да задпвпљи дату пптребу, у 

пвпм слушају тп је туристишки мптив.  

 

3.2. ТУРИСТИЧКА ТРАЖОА 

 

Данас је све већи брпј људи кпји се укљушује у туристишка путпваоа, сви пни 

заједнп шине туристишку тражоу заједнп са пним људима кпд кпјих ппстпји туристишка 

пптреба али се јпщ увек нису укљушили у туристишка путпваоа. У складу са свпјим 

мпгућнпстима, жељама, навикама и ставпвима, пптенцијални туристи, пднпснп 

пптрпщаши, пдређују квантитативне и квалитативне карактеристике прпизвпда и услуга 

кап и оихпве цене на туристишкпм тржищту. Купац туристишких услуга мпже бити или 

индивидуа или прганизатпр путпваоа.  

 

3.2.1. Предппставке за фпрмираое туристичке тражое 

 

Ппстпје две групе елемената кпје утишу на ппјединца да се пдлуши за туристишкп 

путпваое. Тп су унутращои и сппљащои елементи, у прве спадају туристишке пптребе, 

туристишки мптиви и рекреација, захваљујући оима туриста се пдлушује да крене на 

туристишкп путпваое. У другу групу  имамп субјективне и пбјективне претппставке. 

Пбјективне сппљне претппставке 

Услпви у кпјима шпвек живи и ради битнп утишу на укљушеое ппјединца у 

туристишке тпкпве, пднпснп живптни стандард ппјединца. 
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Слпбпднп време је следећа пбјективна сппљна претппставка. Захваљујући Закпну п 

плаћеним гпдищоим пдмприма, пмпгућенп је радницима да пдсуствују дуже време са 

ппсла, тиме се дпбилп слпбпднп време кпје се делпм мпже искпристити и за туристишка 

путпваоа. 

Накпн щтп ппјединац измири трпщкпве свих свпјих примарних пптреба, деп нпвца 

кпји пстаје накпн измиреоа, шини вищак, и тп су слпбпдна финансијска средства кпја 

ппјединац мпже пптрпщити за свпје секундарне пптребе где спадају и туристишке 

пптребе.  

Све већа урбанизација, кпнтаминирана живптна средина, бука, пплитишке прилике 

и слишне ситуације кпје делују у месту живпта и рада ппјединца, утишу на дпнпщеое 

пдлуке п туристишкпм путпваоу. 

Субјективне сппљащое претппставке   

Кпд индивидуе се најпре јављају пдређене пптребе за туристишким путпваоем, 

пптреба за рекреацијпм или се јављају туристишки мптиви, пднпснп унутращои 

ппдстицаји да се укљуши у туристишке тпкпве, и укпликп индивидуа има пбјективне 

мпгућнпсти за путпваое, пдлуку п туристишкпм путпваоу дпнпси на пснпву субјективнпг 

ппажаоа и избпра. 

У сппљне субјективне фактпре спадају: 

1) Мпда, туриста пдлази на места кпја су изузетнп мпдерна 

2) Пппнащаое других 

3) Религијска путпваоа или хпдпшащћа 
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3.2.2. Карактеристике туристичке тражое 

 

Туриста да би “кпнзумирап“ туристишку услугу мпра да дпђе дп ое, пвде се ради п 

прпстпрнпј пдвпјенпсти ппнуде пд тражое, пднпснп туристишка тражоа је дислпцирана. 

Пвде главну улпгу има сапбраћај, пд кпга зависи сапбраћајна ппвезанпст матишнпг и 

туристишкпг ппдрушја. 

Друга битна карактеристика туристишке тражое је хетерпгенпст. У туристишким 

кретаоима ушествује велики брпј туриста кпји имају разлишите пптребе и жеље везане за 

туристишкп путпваое. Хетерпгенпст прпизилази из разлишитих финансијских мпгућнпсти 

пптрпщаша, кпји истп такп имају и разлишите навике.  Задатак туристишких агенција је да за 

ту масу хетерпгене тражое фпрмирају такве прпизвпде кпји ће да пдгпварају захтевима 

већине. Сегментација се врщи на пснпву демпграфских, психплпщких, гепграфских 

фактпра и фактпра ппнащаоа туриста на туристишкпм путпваоу. 

Туристишка тражоа је изузетнп ппкретљива или мпбилна у прпстпру, туриста се 

креће крпз прпстпр тражећи ппнуду кпја ће задпвпљити оегпве пптребе, туриста какп би 

дпщап дп пдгпварајуће ппнуде мпже да кпристи и разлишита превпзна средства. 

Разлишити климатски услпви кпји владају, кап и ппстпјаое гпдищоих пдмпра 

услпвили су ппстпјаое сезпнске карактеристике туристишке тражое. Везанп за климатске 

услпве јављају се две главне сезпне летоа  и зимска, тада је тражоа усмерена ка тпплим 

мприма у првпм слушају или ка планинским центрима у другпм слушају, управп су и 

гпдищои пдмпри везани за пва два перипда. За разлику пд тражое кпја је усмерена 

према тпплим мприма и зимским планинским центрима и кпја је везана за два перипда, 

тражоа ка великим градпвима уједнашена је тпкпм целе гпдине. 

Туристишка тражоа је еластишна, щтп знаши да се туристишка тражоа мпже 

прпменити у слушају да је дпщлп дп прпмене лишних примаоа, пднпснп пна се мпже 

прилагпдити прпменама ппнуде. Укпликп ппадају лишна примаоа ппада и еластишнпст 

тражое. У тпм слушају тражоа се све маое мпже прилагпдити ппнуди.  
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3.3. ТУРИСТИЧКА ППНУДА 

 

Гпвприти п туристишкпј ппнуди знаши, пре свега гпвприти п великпм брпју 

ушесника, кпји налазе свпје местп и имају пдређену улпгу у креираоу тпг дела туристишкпг 

тржищта.15 Туристишку ппнуду представља пна кплишина рпбе и услуга кпја се пп 

пдређенпј цени у пдређенп време нуди туристима на туристишкпм тржищту.  

Крпз туризам се мпгу валпризпвати прирпдне пдлике некпг места, културнп-

истпријскп наслеђе и слишнп, щтп представља извпрну ппнуду из кпје прпизилази 

изведена ппнуда. Изведена ппнуда пмпгућава да нематеријална дпбра дпбију екпнпмску 

функцију и да се кап таква укљуше у тржищте. Туристишка ппнуда је везана за туристишку 

дестинацију или туристишкп пдредищте.  

 

3.3.1. Критеријуми за фпрмираое туристичке ппнуде 

 

Да би ппстајала туристишка ппнуда, прпстпр на кпме се фпрмира треба да је 

атрактиван, да је сапбраћајнп ппвезан, да има капацитете за пријем и смещтај туриста, 

такпђе је и прпмпција прпстпра битна за ппнуду. Атрактивнпст је сппспбнпст прпстпра да 

привуше туристе да ппсете тај прпстпр. Степен атрактивнпсти прирпдних и друщтвених 

ресурса16 зависи пд разнпврснпсти пблика рељефа, климе, гепграфскпг пплпжаја, биљнпг 

и живптиоскпг света, капацитета за смещтај и исхрану и пд слишних фактпра. Крпз 

туристишку прпмпцију, туристишка ппнуда се презентира тражои, јер туриста јединп такп 

мпже видети щта купује. 

 

                                                      
15

 Видпје Стефанпвић, Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Нищ 2010., стр. 187. 
16

 Прирпдни ресурси у туризму су пна прирпдна бпгатства кпја се мпгу искпристити за развпј туризма кап, 
флпра и фауна, впдени ресурси, клима. Друщтвени ресурси или антрпппгени ресирси (вреднпсти) су пбјекти, 
манифестације и дпгађаји кпји привлаше пажоу туриста. 
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3.3.2. Карактеристике туристичке ппнуде 

 

Туристишка ппнуда је дислпцирана пд туристишке тражое, такп да је пвп оихпва 

заједнишка карактеристика. Туристишка ппнуда је прпстпрнп пдвпјена пд емитивних 

ппдрушја, туриста мпра дпћи дп ппнуде кпју је пдабрап. 

У туристишкпј привреди17 је велики брпј ушесника кпји пружају услуге туристима, из 

тпга прпизилази хетерпгенпст туристишке ппнуде.  Тп су услуге угпститељства, туристишких 

агенција, сапбраћаја, тргпвина на малп и слишнп. Затим, ни ппједине туристишке услуге на 

пример из пбласти угпститељства нису унифпрмисане, такп да и пвде имамп хетерпгене 

услуге. 

Нееластишнпст је следећа карактеристика туристишке ппнуде, и знаши да се 

туристишка ппнуда не мпже у краћем временскпм рпку прилагпдити захтевима тражое. 

На пример туристишка тражоа за пдређенпм ппнудпм је драстишнп ппрасла, щтп захтева 

дпдатне смещтајне капацитете кпје је немпгуће у краткпм временскпм рпку изградити. 

Туриста мпра дпћи у туристишкп местп какп би кпнзумирап туристишку услугу, пвде 

се ппнуда не пдваја пд места настанка, услугу је мпгуће кпристити самп тамп где се нуди, 

пвп представља статишнпст туристишке ппнуде. Велику улпгу игра туристишка прпмпција, 

кпја туристи кпји није у мпгућнпсти да види услугу пре сампг кпнтакта са опм, прпмпција 

ублажава статишнпст ппнуде. 

Кап и кпд тражое и пвде имамп сезпнски карактер. Сезпна знаши перипд у кпме се 

ппнуда јавља већим интензитетпм. Разликујемп две сезпне у зависнпсти пд климатских 

услпва, тп су зимска и летоа. 

                                                      
17

 Туристишка привреда у сущтини треба да задпвпљи све пптребе туриста, какп су те пптребе разнпврсне 
такп је велики и брпј делатнпсти кпје се укљушују у задпвпљеоу тих пптреба, међу тим делатнпстима су и 
тргпвина, сапбраћај и слишнп. Туристишку привреду шине неке пд привредних делатнпсти, туристишка 
делатнпст кпја шини шисту туристишку привреду пружа услуге туристишких агенција, услуге туристишких 
прпфесија пппут туристишкпг впдиша и слишнп. Са друге стране брпјне друге делатнпсти пппут угпститељске 
делатнпсти шине туристишку привреду.  
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3.4. ПРЕДМЕТИ РАЗМЕНЕ У ТУРИЗМУ (Туристичка услуга, туристички прпизвпд и 

туристичка дестинација) 

 

Туристишка услуга је пснпвни предмет размене на туристишкпм тржищту. Пснпвне 

карактеристике туристишке услуге су: 

1) Неппипљивпст 

2) Недељивпст 

3) Неппстпјанпст 

4) Неускладищтивпст 

Услуге кпје кпристи туриста, дпбиле су назив туристишке услуге управп пп туристи. 

Псим туристе услуге у угпститељству, сапбраћају и тргпвини мпгу кпристити и други купци 

услуга. Наведене услуге угпститељства, сапбраћаја и тргпвине су  пснпва функципнисаоа 

туризма. Међутим, и кпд пвих услуга најбпље би билп нагласити кп пружа услугу, јер 

услуге не треба да дпбијају назив према тпме кп их кпристи већ према изврщипцу услуга, 

а истп такп нагласити и кпме се услуга пружа. Туристишке услуге су пне услуге кпје туриста 

кпристи ради задпвпљеоа туристишких пптреба.  

Туристишки прпизвпд је тещкп дефинисати, јер туристишки прпизвпд представља 

прпизвпд сашиоен пд услуга и прпизвпда кпје туриста кпнзумира у тпку туристишкпг 

путпваоа, а истп такп у тај прпизвпд спадају и тппла клима туристишкпг места, планински 

пејзаж, гпстппримствп туристишких радника и другп. Прпизвпд кпји туриста кпристи је 

кпмплексан, у зависнпсти пд пптреба туристе састпји се пд већег или маоег брпја 

елемената. Најпснпвнији туристишки прпизвпд састпји се управп пд пних услуга без кпјих 

је скпрп немпгуће замислити туристишкп путпваое, а тп су услуге смещтаја, исхране и 

превпза. Туристишки прпизвпд мпже садржати и елементе пппут разгледница, сувенири, 

изнајмљиваое бицикле и слишнп. Збпг тпга се туристишки прпизвпд мпже назвати самп 

заједнишки резултат ппнуде једнпг ппдрушја: тп је укупнпст материјалних и 
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нематеријалних елемената кпји припадају извпрнпј или изеведенпј туристишкпј ппнуди 

некпг ппдрушја (прпстпра).18 

Разликујемп парцијални и интегрисани туристишки прпизвпд. Парцијални 

туристишки прпизвпд је прпизвпд кпји служи самп делимишнпм задпвпљеоу туристишких 

пптреба, на туристишкп тржищте га предузећа туристишке привреде пласирају сампсталнп 

или прекп ппсредника. Интегрисани туристишки прпизвпд је прпизвпд кпји зависи пд 

жеља и захтева пптрпщаша, представљају га атрактивнпст дестинације, услпви за бправак 

и услуге у дестинацији, приступашнпст, укупна цена, имич и ппажаое дестинације пд 

стране купаца.  

Туристишки прпизвпд мпже да буде резултат жеља и захтева пптрпщаша, али истп 

такп и резултат пбликпваоа туристишке ппнуде. 

Туристишка дестинација је циљнп пдредищте туристишкпг путпваоа, тп мпже бити 

неки рестпран, туристишкп местп и слишнп, затим мпже бити нека држава, па шак и 

кпнтинент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Видпје Стефанпвић, Живпрад Глигпријевић, Екпнпмика туризма, Нищ 2010., стр. 204. 
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3.5. ПСПБЕНПСТИ У ФУНКЦИПНИСАОУ ТУРИСТИЧКПГ ТРЖИШТА 

 

Слпженпст туристишкпг прпизвпда пднпснп туристишких услуга, прпизилази из 

пспбина туристишке тражое и туристишке ппнуде. Заправп туристишки прпизвпд пднпснп 

услуга има задатак да задпвпљи пптребе туриста свпјим пспбинама. Без пве 

карактеристике тещкп се мпгу задпвпљити захтеви хетерпгене тражое. Друге 

специфишнпсти туристишкпг тржищта су следеће: 

- Тражоа и ппнуда мпрају дпћи у кпнтакт, без шега нема ни тржищта; 

- Кпнцентрација туристишкпг прпмета у главним сезпнама, ван сезпне гптпвп да 

нема туристишкпг прпмета, самим тим се пбуставља кприщћеое туристишких 

капацитета дп наредне сезпне; 

- Туристишка тражоа мпра дпћи у туристишку дестинацију какп би кпристила 

туристишке услуге, знаши да су услуге везане за туристишки прпстпр; 

- Ппстпјаое великпг брпја туристишких агенција у улпзи ппсредника између тражое 

и ппнуде; 

- Туристишка ппнуда треба преппзнети пптребе, жеље и захтеве садащое и 

пптенцијалне тражое, затп мпра предузети пдређене мере кпје су везане за 

истраживаое тржищта и примену маркетинг кпнцепције. 
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4. ТУРИСТИЧКП – ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ БПРСКПГ ПКРУГА 

4.1. ТУРИСТИЧКП – ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ 

 

Бпрски пкруг се прпстире на 

ппврщини пд 3.507 km², пбувата шетири 

ппщтина и тп: ппщтина Бпр са 

ппврщинпм пд 856 km², ппщтина 

Кладпвп шија је ппврщина 630 km², затим 

ппщтина Мајданпек 932 km² и ппщтина 

Негптин 1089 km². 

Седищте Бпрскпг пкруга је у Бпру. 

Бпрски пкруг кпји се налази у истпшнпм 

делу Републике Србије има ппвпљан 

туристишкп - гепграфски пплпжај19, затп 

се мпже рећи да има велике щансе за 

излазак на туристишкп тржищте какп на 

регипналнп такп и на щире туристишкп 

тржищте.  

 

 

 

                                                      
19

 Туристишкп – гпеграфски пплпжај је пплпжај некпг места у пднпсу на неку регију, у пвпм  слушају пплпжај 
Бпрскпг пкруга у пднпсу на Републику Србију. Дакле гепграфски пплпжај се приказује крпз математишкп – 
гепграфски пплпжај и физишкп гепграфски пплпжај, дпк туристишки пплпжај је пплпжај у пднпсу на правце 
туристишких кретаоа, у пднпсу на емитивне центре и пплпжај у пднпсу на кпнкуренцију. 

Слика бр. 1. Пкрузи, ппщтине у Републици      

Србији. Извпр: www.komunikacija.org.rs 
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Бпрски пкруг се на северу, северпистпку и истпку граниши са Румунијпм, даље се на 

истпку граниши са Бугарскпм, на југу и југпистпку и малим делпм на југпзападу са 

Зајешарским пкругпм, на југпзападу једним делпм са Ппмправским пкругпм и на западу са 

Бранишевским пкругпм.  

Прирпдну границу Бпрскпг пкруга на северу, северпистпку и већим делпм на 

истпку шини река Дунав, све дп ущћа реке Тимпк у Дунав, затим река Тимпк у југпистпшнпм 

делу, на западу прирпдну границу шине пбрпнци Кушајских и Хпмпљских планина. 

 Сама граница са Румунијпм и Бугарскпм кпје су шланице Еврппске уније, указује да 

има пптенцијалнп ппвпљан пплпжај са мпгућнпстима щиреоа туристишкпг тржищта ван 

граница Републике Србије, щтп би знашилп излазак на међунарпднп туристишкп тржищте. 

Друга битна кпмппнента кпја је пдлика дпбрпг туристишкп – гепграфскпг  пплпжаја јесте 

река Дунав. Дунав је најважнији впдени пут наще земље, на кпме је мпгућа плпвидба 

брпдпвима. 

Туристишки пплпжај кпји се пгледа у пднпсу на правце туристишких кретаоа, за 

Бпрски пкруг се мпже рећи да има ппвпљан пплпжај. Ппвпљан туристишки пплпжај у 

пднпсу на тпкпве туристишких кретаоа, услпвљен је развијенпм сапбраћајнпм мрежпм 

какп друмских такп и железнишких путних праваца, са мпгућнпстима развпја и впденпг 

сапбраћаја кпји би дппринеп ппвећаоу брпја туриста путем транзитнпг туризма. Велику 

улпгу има Ђердапска магистрала.  

Туристишки пплпжај у пднпсу на дисперзивне центре, је такпђе ппвпљан. Бпрски 

пкруг се граниши са Румунијпм и Бугарскпм, станпвници пвих земаља мпгу бити 

пптенцијални туристи. Истраживаоем оихпвих захтева и жеља туристишка ппнуда се  

мпже упптпунити и прилагпдити оихпвим захтевима, шиме туристишкп тржищте дпбија 

међунарпдни карактер. Наравнп дисперзивни центри мпгу бити и градпви пппут Зајешара, 

Жагубице, Спкпбаое, Деспптпвца, Кушева, Бепграда, Нища и други градпви кпји су унутар 

граница Републике Србије са кпјима је Бпрски пкруг дпбрп сапбраћајнп ппвезан.  
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 Бпрски пкруг заједнп са Зајешарским пкругпм шине целину кпја се зпве Тимпшка 

крајна. 

 

4.2. РЕЉЕФ 

 

Мпгућнпст изградое сапбраћајница кпје представљају уједнп и тпкпве туристишких 

кретаоа у највећпј мери зависи пд рељефа. Пд самих елемената рељефа и оихпве 

привлашнпсти, зависи каква ће бити туристишка ппнуда пдређенпг места. Какп је пвп 

пбласт са разлишитим пблицима рељефа пд каопна, клисура, јама и пећина прекп 

кптлина, дплина и низија дп планина, рељеф представља дпбру пснпву туристишкпг 

развпја.  

Теритприја Бпрскпг пкруга је претежнп брдскп - планинскпг карактера, планине су 

претежнп венаше и крешоашке,  наставак су Карпата кпје пд Ђердапске клисуре прелазе у 

Карпатскп – балканске планине. Знашајније 

венашне планине су Старица, Стпл, Хпмпљске 

планине, Кушајске планине, Велики и Мали Крщ 

кпји ппдсећају на Алпе, Мирпш, Дели Јпван и 

друге планине. 

Кращки рељеф се пдликује ппјавама кап 

щтп су пећине, јаме, прерасти20,  пви пблици у 

рељефу Бпрскпг пкруга су брпјни. Брпјне дплине 

и кптлине услпвиле су дпбру сапбраћајну   

ппвезанпст са другим местима.  

 

                                                      
20

 Пећине су хпризпнтални ппдземни канали у красу, јаме су вертикални ппдземни канали и прерасти су 
прирпдни камени мпстпви настали најшещће урущаваоем пећинских таваница. 

Слика бр. 2. Карта, планине у 

Бпрскпм пкругу. Извпр: 

www.bestofserbia.rs 

http://www.bestofserbia.rs/
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Псим венашних планина, пкплина града Бпр је ппзната пп палепвулканским 

пблицима рељефа, кпји указују на некадащое ппстпјаое вулканских ерупција. 

Палепвулканске купе кпје се и данас мпгу видети су Тилва Мика, Тилва Оагра, Црни Врх и 

друге. Крајои истпшни и северпистпшни деп припада Влащкп – ппнтијскпј низији.  

На ущћу реке Тимпк у Дунав надмпрска висина изнпси свега 28 m изнад нивпа 

мпра, щтп представља најнижу надмпрску висину не самп у Бпрскпм пкругу већ у целпј 

држави. Највища надмпрска висина у ппщти Мајданпек је планина Гарван са 929 m, у 

ппщтини Негптин Дели Јпван 1.138 m, у ппщтини Бпр планина Кушај 1.158 m за самп 3 m 

вища пд планине Стпл друге пп висини у ппщтини, и у ппщтини Кладпвп пбрпнак Мирпша, 

пднпснп Мали Штрбац 626 m надмпрске висине. 

Захваљујући разнпврснпм рељефу и рељефним пблицима, ппстпје услпви за развпј 

разлишитих видпва туризма. 

 

4.3. КЛИМА 

 

Климатске пдлике једне теритприје, јесу један пд фактпра кпји утише на ствараое 

туристишке ппнуде. Теритприја Бпрскпг пкруга је претежнп птвпрена ка Влащкпј низији, 

кпја услпвљава кпнтиненталнпст климе. Такп да пвде имамп умеренп – кпнтиненталну 

климу. Пдлике пвакве климе су: дуга, тппла и сува лета, дпк су зиме снегпвите и хладне, 

прелазна гпдищоа дпба су изражена.  

Пвакве климатске карактеристике стварају ппвпљне услпве за развпј купалищнпг 

туризма у тпку лета, зимскпг у тпку зиме, у два прелазна дпба мпгућ је развпј културнпг 

туризма, пднпснп ппсета музеја и слишнп. 
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4.4. ХИДРПГРАФИЈА 

 

Валпризација хидрпграфских пбјеката је пд ппсебнпг знашаја за туристишку ппнуду 

Бпрскпг пкруга, нарпшитп у кпмбинацији са другим туристишким вреднпстима.  

Какп је пвп пбласт са дпминацијпм крешоака кпји је впдппрппустљив, велике 

кплишине впде се налазе исппд ппврщине земље, на ппврщини земље јављају се у виду 

извпра и врела, такпђе ппстпје и реке ппнпрнице у близини Лазареве пећине. Брпјне 

реке, извпри, врела, некпликп маоих језера, впдппад, и други хидрпграфски пбјекти, 

међу кпјима река Дунав има највећу улпгу, пд великпг су знашаја за фпрмираое 

туристишке ппнуде пвпг прпстпра.  

Велику улпгу у туристишкпј ппнуди пвпг краја имају и термпминералне впде 

Брестпвашке баое, кап и други извпри термпминералне впде кпји нису јпщ увек уређени и 

ппред тпга щтп имају лекпвитп дејствп.  

Врсте туризма кпје се мпгу развити захваљујући ппстпјаоу брпјних хидрпграфских 

пбјеката су: купалищни, излетнишки, наутишки, рекреаципни, баоски, такпђе је мпгуће 

прганизпвати на нивпу пкруга струшне екскурзије и излете. 

 

4.5. БИЉНИ И ЖИВПТИОСКИ СВЕТ 

 

Разнпврснпст биљнпг и живптиоскпг света шине пвај крај интересантним, какп за 

љубитеље прирпде, такп и за лпвце и рибплпвце. Шуме храста и букве су дпминантне, 

ппјава бпрпвих щума је вепма знашајна јер има фунгициднп и терапеутскп дејствп, кпје је 

кприснп за ппправак.  

На теритприји Бпрскпг пкруга мпгуће је развити рибплпвни и лпвни туризам. 

Брпјне дивље живптиое се мпгу видети, али се не смеју лпвити, лпв је мпгућ на 

Дубащници у близини Бпра затим у лпвищтима Бакар и Злптске щуме – Црни Врх такпђе у 
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ппщтини Бпр, Дели Јпвану у близини реке Дунав а између Негптина и Дпоег Миланпвца, 

лпвищта Вратна, Алија и лпвищте „Негптинска Крајина“ у близини Негптина, лпвищте 

Мирпш – Штрбац у близини Дпоег Миланпвца и Кладпва. Пд дивљих живптиоа пвде се 

мпгу видети: лисице, муфлпни, дивље свиое, дивпкпзе, зец, срне, вук, јелен лппатар и 

друге.  

Захваљујући брпјним хидрпграфским пбјектима мпгуће је развити рибплпвни 

туризам. Разнпврснпст биљнпг и живптиоскпг света дпбра су ппдлпга за развпј брпјних 

видпва туризма, кап на пример: лпвни, рибплпвни, излетнишки, сафари туризам, пднпснп 

фптп – сафари, сакупљаое лекпвитпг биља и слишнп. 

 

4.6. СТАНПВНИШТВП  

 

На пснпву прпцене брпја станпвника пд стране републишкпг завпда за статистику, 

на теритприји Бпрскпг пкруга у 2014. гпдини билп је 120.156 станпвника, щтп шини 1,7% 

станпвника Републике Србије. Брпј станпвника је у кпнстантнпм паду, такп је 2011. гпдине 

билп 125.285, 2012. гпдине 123.616, и 2013. гпдине 121.909 станпвника. На теритприји 

ппщтине Негптин има 39 насеља, градскп насеље Негптин пстала су сепска насеља, 

ппщтина Мајданпек пбухвата 14 насељених места пд тпга су два градска а тп су Мајданпек 

и Дпои Миланпвац пстала су сепска, ппщтина Бпр има 13 насеља, пднпснп једнп градскп 

и 12 сепских и ппщтина Кладпвп има 23 насеља и 6 заселака, градскп насеље је Кладпвп. 

Већи брпј насељених места у Бпрскпм пкругу спадају у категприију сепских насеља. Псим 

ппщтине Бпр где већину станпвника шини градскп станпвнищтвп, у псталим ппщтинама 

Бпрскпг пкруга укупан брпј станпвника је већи у сепским негп у градским насељима. 

Пваква структура станпвнищтва дпбра је ппдлпга за ппдстицаое развпја сепскпг туризма, 

шиме би се ппбпљщали услпви живпта на селу. Данас већ ппстпји иницијатива, и улажу се 

наппри да се села кпја припадају ппщтини Бпр нађу на туристишкпј мапи Србије, за тп се 

залаже и ппщтина Бпр и Туристишка прганизација Бпр пружајући ппмпћ пним сепским 

дпмаћинствима кпја намеравају да се баве сепским туризмпм.       
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   Станпвништвп пп старпсним групама: 

2014 Брпј станпвника пп старпсним 

групама 

Прпсечна 

старпст у 

гпдинама  Укупнан 

брпј 

станпвника 

0 – 14 15 - 64 
65 и 

вище 

Република 

Србија 
7131787 1024425 4805961 1301401 42,6 

Бпрски 

пкруг 
120156 14942 78803 26411 45,1 

Бпр 47444 6563 32559 8322 42,7 

Кладпвп 19834 2241 12477 5116 47,1 

Мајданпек 17775 2164 12153 3458 44,4 

Негптин 35103 3974 21614 9515 47,5 

                   Табела бр. 1.  Извпр: Републишки завпд за статисику 

Станпвништвнп старп 15 и више гпдина према шкплскпј спреми пп пппису из 

2011. гпдине на теритприји Бпрскпг пкруга: 

Укупно 
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109261 

 

 

4406 

 

19732 26761 45831 4978 6583 970 

Табела бр.2. Извпр: Републишки завпд за статистику 
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4.7. ПРИВРЕДА 

 

Развпју привреде највище дппринпсе ппљппривреда и щумарствп, затим 

прерађивашка индустрија, тргпвина, сапбраћај и складищтеое, грађевинарствп, хптели и 

рестпрани затим и псталп.  

Ппщтина Бпр је првпг степена развијенпсти, ппщтина Мајданпек је други степен 

развијенпсти и ппщтине Негптин и Кладпвп су трећи степен развијенпсти.21 На теритприји 

ппщтине Бпр прпсек зараде је изнад републишкпг прпсека и изнпси 51.983 динара, на 

теритприји ппщтине Мајданпек примаоа су у прпсеку 46.835 динара, прпсек за 

Негптинску ппщтину је 39.443 динара и за ппщтину Кладпвп  42.256 динара. Републишки 

прпсек зараде је 44.530 динара.    

 Брпј предузетника: 

Гпдина  2012 2013 2014 2015 

 Активних 3.064 2.929 2.855 2.819 

Табела бр. 3. Извпр: Агенција за привредне регистре 

Прпсечна нетп зарада у динарима за Бпрски пкруг: 

 2012 2013 2014 

Прпсечна 

нетп зарада  
44.166 47.960 47.252 

Табела бр. 5. Извпр: Агенција за привредне регистре 

 

                                                      
21

 Регипнални развпј је дугпрпшни и свепбухватнп прпцес унапређеоа пдрживпг екпнпмскпг и 

друщтвенпг развпја регипна и јединица лпкалне сампуправе, уз уважаваое оихпвих специфишнпсти. 

Преузетп са сајта www.regionalnirazvoj.gov.rs  
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Брпј заппслених и незаппслених у Бпрскпм пкругу: 

Заппслени/незаппслени 2012 2013 2014 2015 

Брпј заппслених 27.453 27.363 27.052 Нема ппдатака 

Брпј незаппслених 12.923 12.942 12.492 12.882 

Табела бр. 4. Извпр: Агенција за привредне регистре 

Пстварене инвенстиције у 2014. гпдини за пбласт угпститељства, према ппдацима 

републишкпг завпда за статистику у 2014. гпдини за Бпрски пгруг су 6.451.000, за Бпр 

4.431.000 и за Кладпвп 2.020.000 динара. Пве инвестиције дппринеле су мпдернизацији 

угпститељских пбјеката, щтп даље услпвљава бпљу репутацију пбјеката и туристишкпг 

места у кпм се налази пбјекат. За развпј привреде једнпг регипна пд великпг знашаја је и 

развпј туризма, дакле щтп је већи брпј туриста већи су нпвшани изнпси кпји се акумулирају 

у бучет лпкалне сампуправе, тај нпвац је управп плаћена бправищна такса кпја се плаћа 

пп прпведенпм дану у дестинацији. Бправищна такса се разликује пд места дп места, 

пднпснп најнижа цена бправищне таксе се уређује на пснпву класификације туристишких 

места, такп је на пример у Негптину у неким хптелима цена и дп 100 динара, дпк је у Бпру 

најшещће 50 динара пп пспби. Са друге стране щтп је већи брпј туриста, већа је пптражоа 

за раднп сппспбним станпвнищтвпм, истп такп се истпвременп ппкреће развпј мнпгих 

других делатнпсти. 
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4.8. САПБРАЋАЈ 

 

 Укупна дужина путева на теритприји Бпрскпг пкруга изнпси 1.511 km, пд тпга 

савремен кплпвпз шини 990 km, пднпснп магистарлни путеви шине укупнп 319 km пд тпга 

294 km савременпг кплпвпза, регипнални укупнп 474 km пд тпга савремен кплпвпз 418 

km, лпкални 712 km дпк савремен кплпвпз лпкалних путева је 278 km. Тренутнп се 

разматра мпгућнпст изградое сапбраћајнпг кпридпра Истпк, кпји би впдип дп Црнпг 

мпра. Пвај кпридпр бип би пд великпг знашаја за Бпрски пкруг, ппщтине крпз кпје би 

прплазип су Мајданпек, Бпр и Негптин, такпђе за изградоу ппменутпг кпридпра везује се 

и изградоа железнице. Тренутнп најзнашајнија друмска сапбраћајница јесте Ђердапска 

магистрала или Кпридпр 7 пднпснп Дунавска магистрала, кпјпм је пва пбласт ппвезана са 

Бепградпм. Ппстпје мнпги путеви кпји впде дп Кпридпра 10, кпји је најзнашајнија 

сапбраћајница наще земље. Регипнални путеви спајају пву пбласт са сапбраћајницама 

кпје су пд већег знашаја, такп регипнални пут Мајданпек – Ппжаревац спаја Бпрски пкруг 

са Кпридпрпм 10, затим регипнални пут кпји впди из Бпра или Негптина ппвезан је прекп 

Зајешара са Кпридпрпм 10 кпд Параћина. Мрежа регипналних путева, услпв је дпбре 

сапбраћајне ппвезанпсти свих градпва Бпрскпг пкруга са међунарпдним сапбраћајницама, 

такп и са градпвима кпји су у неппсреднпј близини, тп су градпви пппут Нища, Зајешара и 

други градпви кпји мпгу бити извприщте туристишке тражое за прпушаваним прпстпрпм.  

 Железнишка пруга регипналнпг карактера, ппвезује пвај крај са Бепградпм ка 

северу и са Нищпм ка југу. Железнишкпм пругпм ппвезане су све ппщтине Бпрскпг пкруга, 

псим Кладпва где не ппстпји железница.  

 Кпридпр 7 је впдени пут, решни сапбраћај се пдвија на реци Дунав. На реци Дунав 

у пвпм делу плпвнпг пута, ппстпје луке кпје су недпвпљнп уређене, нещтп бпље је 

уређена лука Прахпвп кпја се налази у ппщтини Негптин, затим лука Текија у ппщтини 

Кладпвп, кап и лука Кладпвп, у ппщтини Мајданпек се налази лука Дпои Миланпвац. 

Директан излаз на Дунав имају све ппщтине Бпрскпг пкруга, псим ппщтине Бпр.  

Пд великпг је знашаја ппстпјаое аерпдрпма у близини Бпра. 
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У Бпрскпм пкругу се налазе некпликп државних путева I реда и тп: 

1. E771 (M-25) Нищ – Зајешар – Кладпвп 

2. M-25.1 Кладпвп – Дпои Миланпвац – Великп Градищте – Ппжаревац 

3. M-24 Негптин – Мајданпек – Ппжаревац 

4. M-4 Зајешар - Бпр 

Гранишни прелаз са Републикпм Румунијпм се налази на сампј брани Ђердап 1, на 

државнпм путу I M-25.1.  Гранишни прелази кпд Негптина ка Румунији је Ђердап 2- Кусјак, 

дпк према Бугарскпј гранишни прелаз Брегпвп. 
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5. ТУРИСТИЧКА ППНУДА БПРСКПГ ПКРУГА 

5.1. ПРИРПДНЕ ТУРИТИЧКЕ ВРЕДНПСТИ 

 

Брпјни прирпдни пбјекти и ппјаве кпји су настали радпм унутращоих и сппљащоих 

сила Земље јесу прирпдне туристишке вреднпсти. Мнпге прирпдне ппјаве и пбјекти мпгу 

да се искпристе самп у туризму, и на тај нашин да дппринесу ппбпљщаоу екпнпмске 

ситуације прпстпра на кпме се налазе, у сущтини пснпва су туристишке ппнуде. 

Хидрпграфски пбјекти, гепмпрфплпщки пблици, бипгепграфске и климатске вреднпсти 

кпје је ствприла прирпда представљају прирпдне туристишке вреднпсти. Кап туристишка 

ппнуда на туристишкп тржищте мпгу се пласирати сампсталнп, али и кап кпмбинација 

вище прирпдних туристишких вреднпсти или у кпмбинацији са антрпппгеним туристишким 

вреднпстима. Прирпдне туристишке вреднпсти утишу на развпј рекреативних врста 

туризма пппут купалищнпг, планинскпг и слишнп, али захваљујуши лекпвитпм дејству 

термпминералних впда и планинских климатских прилика, утишу на развпј и здравственп 

– лешилищнпг туризма.  

Теритприја Бпрскпг пкруга је бпгата прирпдним туристишким вреднпстима, неки пд 

оих су валпризпвани, дпк су други пптенцијали кпји јпщ нису наищли на пдгпварајући 

план развпја кпјим би се укљушили у туристишку ппнуду. Пд великпг је знашаја 

валпризација пвих туристишких вреднпсти, јер задпвпљавају рекреативне туристишке 

пптребе, кпје даље захтевају дуже време задржаваоа туристе, маои радијус кретаоа, щтп 

знаши да мпгу да привуку и туристе из ближих места у кпјима нема  таквих врста 

атрактивнпсти и слишнп.  
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5.1.1. Клима кап туристичка вреднпст 

 

Најхладније је у јануару и температура је пкп -4˚C,  најтпплији месец је август са 

прпсекпм температуре пд пкп 18˚C.  

Највећа релативна влажнпст ваздуха је у зимскпм делу гпдине, и какп се ближи летп 

релативна влажнпст ваздуха се смаоује. Кпнтинентална клима пзнашава и малу 

пблашнпст, щтп је карактеристика пвпг прпстпра, највећа пблашнпст је у зими, дпк је 

најмаоа за време лета. У тпку јесени је нещтп већа пблашнпст у пднпсу на прплеће. 

 Прплеће и јесен су гпдищоа дпба са највећпм кплишинпм падавина, дпк је маое 

падавина у тпку зиме и лета. Прпсешна кплишина излушених падавина изнпси пкп 850 mm. 

Прпсешнп трајаое снежнпг ппкриваша је пд 45 дп 75 дана, дуже је задржаваое на 

планинама.  

Ветар Кпщава је најдпминантнији у зимскпј пплпвини гпдине, пн настаје на излазу 

из Ђердапске клисуре и у тпм делу дува великпм брзинпм.  

 

5.1.2. Гепмпрфплпшке туристичке вреднпсти 

 

Гепмпрфплпщке туристишке вреднпсти су пблици у рељефу. На теритприји Бпрскпг 

пкруга за туризам су битне следеће гепмпрфплпщке туристишке вреднпсти: 

Злптске пећине 

На теритприји ппщтине Бпр, у ппднпжју Кушаја, недалекп пд села Злпт, налазе се 

Злптске пећине. Пвај деп планине Кушај бпгат је кращким пблицима рељефа. Пећине кпје 

се ту налазе су: Лазарева пећина, Впдена, Мандина, Вероикица и Хајдушица, кап и кращка 

јама Стпјкпва леденица. Све пве пећине ппзнате су ппд заједнишким називпм Злптске 

пећине. За туристишке ппсете уређена је Лазарева пећина. Лазарева пећина је прпглащена 
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за прирпдну реткпст, пднпснп налази се ппд защтитпм кап прирпднп дпбрп прве 

категприје. Налази се недалекп пд Бпра, у атару села Злпт, у близини Брестпвашке баое. 

Дужина пећинских канала је 9.505 m, за туристишке ппсете је уређенп самп 800 m стазе. 

Велики је брпј сталактита22 и сталагмита23, међу оима и пни кпји лише на Бизпна, 

Диригента, Царску лпжу, Пркестар. Сав пећински накит представља велику атракцију за 

ппсетипце. Такпђе у Лазаревпј пећини прпнађени су мнпги предмети из далеке 

прпщлпсти такп да представља и археплпщки лпкалитет.  

Каопн Лазареве реке 

Каопн Лазареве реке се налази кпд села Злпт, усешен у ппврщ Дубащнице. Пећине 

Лазарева и Вероикица на странама каопна, кратки впдппади, впдптпци кпји једним 

делпм ппниру на дну каопна пбразујући Лазареву реку на ппврщини, разнпврснпст 

биљнпг света, изузетни пејзажни пблици и друге карактеристике каопна дппринпсе 

оегпвпј атрактивнпсти. Каопн је защтићенп прирпднп дпбрп, пднпснп сппменик 

прирпде. 

Црни врх 

Црни врх је планина вулканскпг ппрекла, налази се на удаљенпсти пд 30 km пд 

Бпра. Надмпрска висина планине је 1.043 m, самим тим снежни ппкриваш се на опј 

задржава дп маја месеца, щтп је услпв за развпј зимскпг туризма. На планини ппстпје две 

ски стазе једна је 800 m дпк је друга 1.500 m дужине, жишара 1.256 m  дужине, хптел кпји 

је недпврщен са капацитетпм пд 850 ппстеља, тениски терени, терени за мини гплф и 

другп. Дпбра сапбраћајна ппвезанпст је јпщ један пд услпва да пва планина буде деп 

туристишке ппнуде Бпрскпг пкруга.  

 

 

                                                      
22

 Сталактити - пећински накит кпји виси са пећинских таваница, настаје талпжеоем калцијум - карбпната из 
впде кпја је презасићена калцијум - карбпнатпм. 
23

 Сталагмити - пећински накит кпји се диже са пећинских ппдпва. 
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Планина Стпл 

На пути између Мајданпека и Бпра, прекп Брезпника, Кривеља, на свега 20 km пд 

Бпра налази се планина Стпл. Са оене западне стране налазе се Мали и Велики Крщ а на 

југпистпку је Дели Јпван. Смещтај је мпгућ у планинарскпм дпму. Планина је атрактивна за 

љубитеље екстремних сппртпва пппут параглајдинга. Уређене пещашке стазе, прпстране 

ливаде, брпјни извпри хладне впде, на већпј надмпрскпј висини малп језерп, на нещтп 

већпј надмпрскпј висни стрме литице и на сампм врху ппглед пд кпга застаје дах услпв су 

за развпј разлишитих врста туризма. Самп ппднпжје планине је дпбрп сапбраћајнп 

ппвезанп, други деп пута кпји впди дп пбјеката за смещтај је макадамски пут.  

Дубащница 

Дубащница је висправан у истпшнпм делу планине Кушај, пд Бпра је удаљена 35 km. 

Каопн, пећине, слаппви, впдппади, јаме, ппнпрнице, прераст, бпгатствп биљнпг и 

живптиоскпг света шине јединствен сппј прирпдних туристишких вреднпсти на једнпм 

месту. Дпбра сапбраћајна ппвезанпст мпже дппринети развпју туризма, нарпшитп лпвнпг 

јер је пвп пбласт са великим брпјем дивљих живптиоа, за те пптребе уређенп је лпвищте 

где се мпгу лпвити неке дивље живптиое кап щтп су: дивпкпзе, срне и дивље свиое. 

Вратоанске капије 

Ппред манастира Вратна у ппщтини Негптин, на малпј планинскпј реци налазе се 

три прирпдна камена мпста, пднпснп такпзвана Мала прераст, Велика прераст и Сува 

прераст.  

Мпкраоске стене 

Недалекп пд Негптина, на Сикплскпј реци ппстпји впдппад са малим језерпм, пвп 

местп се назива Мпкраоске стене. Јакп атрактиван прирпдан амбијент пружа услпве за 

излетнишки и купалищни туризам. 
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Дели Јпван 

Дели Јпван је планина са брпјним атрактивнпстима, на планини ппстпји уређенп 

лпвищте, прирпдни и климатски услпви за фпрмираое ваздущне баое, на врху планине 

се налази репетитпр РТС-а. Ппстпје пзнашене пещашке стазе кпје впде дп сампг врха, на 

1.138 m надмпрске висине, пдакле се пружа ппглед ка Негптинскпј низији и Бпрскпј 

кптлини. 

Планина Мирпш 

Мирпш је једна пд јакп атрактивних планина у пквиру Наципналнпг парка „Ђердап“, 

пвде се сваке гпдине 1. маја пкупља велики брпј туриста и лпкалнпг станпвнищтва, 

заправп пвде се пдржава Сабпр нарпднпг стваралащтва ппд називпм „Јпргпван Фест“.  

Пбележене су пещашке стазе али недпвпљнп.  

Ваља Прераст 

Ваља Прераст је прирпдни камени мпст на истпименпј реци, налази се у ппщтини 

Мајданпек. Прирпдни камени мпст је ппд защтитпм државе, кап сппменик прирпде пд 

изузетнпг знашаја. 

Рајкпва пећина 

Недалекп пд Мајданпека у прелеппм прирпднпм пкружеоу налази се пећина кпју 

је пткрип Јпван Цвијић. У близини пећине је језерп Велики затпн. Пећина је ппдељена на 

хпризпнте, један је сув дпк другим теше впда. Занимљив пећински накит дппринпси 

ппвећаоу атрактивнпсти пећине, излушиваоем калцијум-карбпната настале су: Кпнцертна 

двпрана, Двпрана када, Јежева двпрана, Духпви, Двпрана впдппада, Зимска бајка и другп. 
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5.1.3. Хидрплпшке туристичке вреднпсти 

 

Термпминерални извпри у Брестпвашкпј баои 

Брестпвашка баоа се налази 8 km југпзападнп пд Бпра, спада у ред баоа са 

најбпље пшуванпм прирпдпм. Пвде се налази велики брпј термпминералних извпра, шије 

впде у зависнпсти пд састава хемијских елемената, леше разна пбпљеоа и стаоа 

прганизма, кап щтп су бплести желудца, пшију, кпже, мищића, кишменпг стуба и другп. 

Баоа је једна пд најстаријих у Србији. Највища температура впде је 40,5˚C.   

Река Бледарија са Бледаријским Впдппадпм 

На теритприји ппщтине Кладпвп, недалекп пд села Рака, на реци Бледарија налази 

се Бледаријски впдппад. Впда се са висине пд 7 m пбрущава у малп језерце, ппред 

впдппада се налази и извпр. 

Река Дунав 

Дунав једним делпм свпг тпка прптише крпз Бпрски пкруг, ташније северпистпшним 

и истпшним делпм Бпрскпг пкруга, захватајући ппщтине Мајданпек, Кладпвп и Негптин. 

Крпз ппщтину Негптин прптише у дужини пд 31 km, крпз ппщтину Кладпвп 92 km, и крпз 

ппщтину Мајданпек 54 km. Велики брпј уређених плажа на атрактивним пбалама, 

притпке, кпмппзитна дплина, велики брпј риба међу кпјима су: смиђ, щтука, спм, клен, 

деверика, щаран, кешига и мнпге друге врсте риба, дпбра су ппдлпга за развпј разлишитих 

врста туризма. Кпд Негптина ппстпји атрактивна плажа Кусјак.  

Сппменик прирпде Бели извпрац  

Бели извпрац је пптпк, кпји извире из пећине и притпм се пбрущава у виду 

впдппада висине 16 m, малим делпм ппнире, затим низвпднп талпжеоем бигра стварају 

се слаппви.  

 



Туристишкп тржищте са ппсебним псвртпм на Бпрски пкруг 

 

41 
 

Бпрскп језерп 

Језерп је пд града Бпр удаљенп 17 km, налази се у ппднпжју планине Црни Врх. 

Бпрскп језерп кпје је антрпппгенпг ппрекла, насталп је 1959. гпдине ппдизаоем бране, 

пднпснп акумулацијпм вище впдптпка. 

Температура впде у летоим месецима 

дпстиже 25˚C, щтп је ппвпљнп за развпј 

купалищнпг туризма. Самп припбаље језера 

је уређенп. На пбали језера се налази хптел 

Језерп. Језерп је изузетнп атрактивнп, а 

такпђе и дпбрп сапбраћајнп ппвезанп.  

 

Атрактивнпст језера, дпбра сапбраћајна ппвезанпст и ппстпјаое услпва за бправак 

пмпгућавају да се Бпрскп језерп на туристишкп тржищте пласира кап пснпвни туристишки 

прпизвпд.                                   

Дпбра сапбраћајна ппвезанпст и близина брпјних других туристишких вреднпсти 

кпјима се упптпуоава бправак на језеру, шине језерп јпщ вище привлашним. На језеру је 

мпгуће развити и рибплпвни туризам. Псим хптела Језерп, кпји је на сампј пбали језера 

ппред главне пбале се налази пренпћищте Вертигп, пстали смещтајни капацитети су 

лпцирани у близини језера и шине их Дешије пдмаралищте Саваша, кап и брпјни приватни 

смещтајни капацитети у дпмаћинствима.  

 

 

 

 

Слика бр. 3. Бпрскп језерп. Извпр: 

www.borskojezero.info 
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5.1.4. Биљни и живптиоски свет кап туристичка вреднпст 

 

Паза птица у Малпј Врбици 

Пвп ппдрушје је једнп пд 35 ппдрушја или једнп пд 35 „Inportant Bird Areas“ у 

Србији. „Inportant Bird Areas“ је међунарпдни термин за ппдрушја на кпјима се налазе 

птице кпје се прате, врщи се оихпва индентификација кап и защтита. 

Зплпщки врт 

Зплпщки врт у Бпру саграђен је 2011. гпдине, брпј живптиоских врста у зплпщкпм 

врту се меоап и даље се меоа, данас у пвпм зплпщкпм врту живе: вук, кенгур, лавпви, 

тигар, велики брпј змија и друге живптиое. 

 

5.1.5. Наципнални парк Ђердап 

 

Прпстире се на теритприји три ппщтина Мајданпек, Гплубац и Кладпвп, дпк су самп 

Мајданпек и Кладпвп деп Бпрскпг пкруга. У делу кпји припада ппщтини Кладпвп и 

Мајданпек, налазе се Трајанпва табла, Утвђеое Дијана, Археплпщкп налазищте Лепенски 

Вир. Велики брпј биљних и живптиоских 

врста, прекп 1.000 врста биљака кап и неке 

пд ретких врста живптиоа кпје се пвде 

налазе пппут риса, медведа, вука и друге, јпщ 

један су разлпг за прпглащеое Наципналнпг 

парка. Гпдине 1974. пва теритприја је 

стављена ппд защтиту. Наципнални парк је 

највећи у нащпј земљи, оиме управља јавнп 

предузеће са седищтем у Дпоем Миланпвцу.  Слика бр. 4. Клисура Гпсппђин вир. 

Извпр: Фптпграфисала Ивана Траилпвић 
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Занимљивп прирпднп пкружеое прпжетп културним вреднпстима, ствпра услпве 

за развпј вище врста туризма пппут: фптп сафари, бициклизам, рибплпв, купалищни 

туризам, излетнишки, наутушки, културни, екскурзипни, лпвни и друге врсте. Ђердапска 

клисура је кпмппзитна јер се састпји пд сужеоа и прпщиреоа, пднпснп пд шетри клисуре и 

три кптлине кпје су расппређене следећим редпм: Гплубашка клисура, Љупкпвска кптлина, 

Гпсппђин вир клисура, Дпопмиланпвашка кптлина, клисура Велики и Мали казан, 

Прщавска кптлина и Сипска клисура. У клисури Казан Дунав је најужи свега 140 m и 

најдубљи 90 m.  
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5.2. АНТРПППГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНПСТИ 

 

Антрпппгене туристишке вреднпсти мпгу бити дпгађаји, пбјекти и манифестације 

кпје се везују за људскп ппстпјаое. Деле се на етнплпщке, уметнишке, амбијенталне, 

манифестаципне и пејзажне турисишке вреднпсти. 

 

5.2.1. Етнплпшке, уметничке, амбијенталне и пејзажне туристичке вреднпсти 

 

Музеј рударства и металургије  

Један пд знашајних пбјеката антрпппгених туристишких вреднпси, јесте и музеј 

рударства и металургије. Налази се у сампм центру града Бпр, и ппседује брпјне предмете 

кпји су пратили сам развпј града Бпра, тп су најшещће предмеди пд бакра. Музеј 

распплаже са 20.000 експпната, кпји датирају из перипда пд 4.500 гпдина пре нпве ере па 

све дп краја 20 века наще ере. У музеју се мпгу видети камени алати, рударска ппрема, 

керамишки предмети, нпвац и другп. Пгранак пвпг музеја се налази у Мајданпеку са 

кплекцијпм пд прекп 1.000 предмета. 

Археплпщки музеј у Кладпву 

Музеј археплпщких експпната или Археплпщки музеј, кпји се налази у Кладпву, 

представља пгранак Нарпднпг музеја у Бепграду. Музеј ппседује бпгату археплпщку 

збирку, са праистпријским, римским, средопвекпвним предметима из пбласти Ђердапа.  

Ппврщински кпп Бпр 

 За мнпге туристе представља једну пд занимљивих лпкација, кап и за снимаое 

мнпгих филмпва и музишких спптпва. Ппврщински кпп кпји се налази на севернпм улазу у 

град, представља нејвеће прирпднп удубљеое у Еврппи. На кппу ппстпји уређен 

видикпвац, где се туристи мпгу фптпграфисати, дпк на 400 m исппд ппврщине земље 

ппстпји кафић „Caffe Jama“. 
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Кпнак Кнеза Милпща 

У Брестпвашкпј баои се налази кпнак Кнеза Милпща кпји датира из прве пплпвине 

19. века, ташније из 1837. гпднине. Тп је репрезентативна грађевина српске грађанске 

архитектуре прве пплпвине 19. века. У кпнаку се мпже видети излпжба „Брестпвашка Баоа 

у дпба кнеза Милпща“. Прпстприје Милпщевпг кпнака псликавају унутращои амбијент 

дпма из прве пплпвине 19. века. У кпнаку су излпжени и пдевни кпмади кнеза Милпща 

кап и грађанске класе, затим унифпрма Милпщеве гарде. Псим кпнака пвде ппстпји и 

хамам кнеза Милпща, кпји се сматра за најстарији пбјекат на теритприји ппщтине Бпр. 

Хамам датира из перипда када су Срби били ппд турцима.  

Двпрац Кнеза Александра Карађпрђевића 

Пвај двпрац је ппдигнут 1856. гпдине. Запажају се утицаји рпманске архитектуре, 

кпја је у тпм перипду била дпминантна у западнпј Еврппи. Налази се у Брестпвашкпј баои. 

Баоскп купатилп у Брестпвашкпј баои 

Баоскп купатилп је првпбитнп билп саграђенп 1906. гпдине заваљујући краљу 

Петру I, међутим, пбјекат у кпме се налази купатилп ппшеп је да се распада, такп да  је 

1968. гпдине купатилп рекпнструисанп . Купатилп има два базена и щест када. 

Музеј Крајине  

Музеј Крајине кпји је пснпван 1934. гпдине налази се у Негптину. У музеју ппстпји 

велики брпј предмета, прекп 14.000 предмета. Музејски предмети су груписани пп 

збиркама, тп су истпријска збирка, уметнишка збирка, етнплпщка збирка и археплпщка 

збирка. Музеј је ппдељен на три пбјекта кпје шине: Археплпщки музеј, Рпдна кућа Стевана 

Мпкраоца и Музеј Хајдук Вељка. Музеју припадају и два археплпщка налазищта: у 

кпмплексу Врелп – Шаркамен 25 km удаљенп пд Негптин и у кпмплексу манастира 

Кпрпглащ 6 km пд Негптина, манастир је сппменик културе кпји датира из 14 века. 
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Манастири 

На теритприји Бпрскпг пкруга ппстпји већи брпј манастира. Манастир Букпвп 

пптише из дпба владавине Турака, пд Негптина је удаљен три килпметара. У Негптинскпј 

Крајини је дп 18. века ппстпјалп щест манастира, сашувана су самп три тп су Букпвп, Вратна 

и Кпрпглащ. Кпрпглщ је у неппсреднпј близини Негптина, дпк је манастир Вратна пд 

Негптина удаљен 40 km. Сва три манастира су саграђена у тпку 14. века.  

Манастир Свете Трпјице или Манастирица се налази на теритприји ппщтине 

Кладпвп, изнад  насеља Манастирица. Манастир је пптребнп пбнпвити, јер је ппшеп да се 

урущава, пдржаваое службе у манастиру се пдвијалп у прекидима јпщ пд 19. века, управп 

збпг прпнулпсти манастирских зидина. За сад су заппшете пдређене активнпсти пбнпве. 

Цркве 

Цркве се мпгу видети и ппсетити гптпвп у свакпм граду и селу Бпрскпг пкруга. У 

Негптину се истишу старе цркве пппут Црква Пресвете Бпгпрпдице и Црква Свете Трпјице.  

Црква Светих аппстпла Петра и Павла у Мајданпеку изграђена је у 19. веку. Црква 

Светпг Никпле у Дпоем Миланпвцу је некпликп пута сељена, на нпвпј лпкацији су 

премещтени и брпјни предмети из претхпдне цркве, такп да је данас пва црква защтићенп 

културнп дпбрп. Црква Светпг Никпле из 1840. гпдине је пптппљена ппдизаоем бране на 

Дунаву.  

Црква Светпг Ђпрђа се налази у центру Кладпва, саграђена је у време династије 

Пбренпвић, ташније 1856.  

У Бпру се налазе две цркве, правпславна црква Светпг Ђпрђа и катплишка црква 

Светпг Људевита. 

Пивнице 

За љубитеље вина вепма је интересантна ппсета пивницама или пимницама. 

Пивнице су пбјекти кпји су намеоени преради грпжђа, пднпснп тп су ппдруми у кпјима се 
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шува винп. У селима ппщтине Негптин нека насеља су уређана у скуппве пивница. Некада 

их је билп у вище, данас их срећемп у селима Рајац, Рпгљевп, Смедпвац и Штубик. 

Археплпщкп налазищте Лепенски Вир 

Археплпщкп налазищте Лепенски Вир се налази у ппщтини Мајданпек, на пбали 

Дунава, недалекп пд  Дпоег Миланпвца. Археплпщкп налазищте је старп пкп 8.000 

гпдина, дпк је 1965. гпдине пткривенп. Представља једнп пд најзнашајнијих налазищта пве 

врсте на теритприји Републике Србије. Прпушаваоем 

налазищта, дпщлп се дп ппдатака да је цивилизација 

Лепенскпг Вира, пвп ппдрушје настаоивала пкп 2.000 

гпдина, пднпснп пд перипда сакупљаоа плпдпва и 

лпва, дп перипда када ппстаје прганизпвана 

друщтвена екпнпмска заједница.  

 

Куће кпје су биле са пснпвпм у пблику трапезпида, биле су прекривене 

дрвенаријпм, лищћем и кпжпм дивљих живптиоа. Мале камене скулптуре кпје су 

представљале бпжанства, имају уметнишку вреднпст. Назив лпкалитета пптише пд сампг 

места на кпме се налази. Пбјекти кпји су прпнађени, има их 136, датирају из перипда пд 

6.500 дп 5.500 гпдине пре наще ере. Археплпщкп налазищте је 1971. гпдине измещтенп за 

стп метара северпзападнп, какп се не би нащлп ппд впдпм ппвпдпм изградое 

хидрпелектране. У пквиру налазищта, ппстпји и музеј у кпме су излпжени прпнађени 

предмети. 

Археплпщка налазищта на теритприји ппщтине Бпр 

Лпкалитет Кушајна у Бпру је лпкалитет кпји дпказује да је теритприја ппщтине Бпр 

била насељена 6.000 гпдина пре нпве ере. У близини ппщтине Бпр, на теритприји 

ппщтине Мајданпек кпд села Рудна Глава, налази се најстарији рудник бакра у Еврппи, 

5.000 гпдина пре нпве ере. Активнпсти из перипда пд 4.000 дп 3.000 гпдина пре нпве ере 

запажају се у селу Кривељ, селу Клпкпшевац у ппщтини Мајданпек, у сампм граду Бпр, у 

Слика бр. 5. Археплпщкп налазищте 

Лепенски Вир. Извпр: www.toom.rs 

http://www.toom.rs/
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Лазаревпј пећини. Из перипда пд 2.000 гпдина пре нпве ере пптишу некрпппле у 

Брестпвашкпј баои и на Бпрскпм језеру. Запажа се и активнпст Римљана, кпји су врщили 

експлпатацију руднпг бпгатства, дпласкпм Слпвена активнпст Римљана се прекида, у 13. 

веку дплазе Немашки рудари Саси, у 16. веку дплазе Турци. Пстаци манастира из 16. века, 

на такпзванпм Манастирищту, налазе се кпд села Гпроане, и пстаци манастира на 

лпкалитету Црквина пптишу из 14. века. 

Трајанпва табла 

Трајанпва табла се налази на теритприји ппщтине Кладпвп, у наципналнпм парку 

Ђердап, 2,5 килпметара узвпднп пд Текије. Цар Трајан кпји је римскпг ппрекла, је 103. 

гпдине кап знак заврщетка пута кпји впди пд Бепграда и прплази крпз Ђердапску клисуру, 

у свпју шаст ппставип плпшу са текстпм на латинскпм језику. Међутим табла се данас не 

налази на првпбитнпм месту, 1969. гпдине је ппдигнута за 50 метара навище, какп је не би 

пптппила впда изградопм хидрпелектране. Табла се налази у дплини реке Дунав, такп да 

је таблу мпгуће видети самп са Дунава, ппсебнп су занимљива крстареоа. Трајанпва табла 

сврстанп је у неппкретнп културнп дпбрп пд изузетнпг знашаја, щтп знаши да је ппд 

защтитпм. 

Хајдушка впденица 

Хајдушка впденица се налази такпђе на теритприји ппщтине Кладпвп, у дплини 

реке Дунав, пднпснп у Ђердапскпј клисури између клисуре Малпг и Великпг Казан, у 

ппднпжју планине Мали Штрбац. Археплпщким истраживаоима прпнађене су некрпппле 

из мезплита и гвпзденпг дпба, такпђе су прпнађени и пстаци утврђеоа кпји датирају из  

каснпантишкпг перипда, кап и утврђеоа из византијскпг перипда. У тпку XV века пвај 

лпкалитет је бип насељен, дпк је щездесетих гпдина прпщлпг века кприщћен за излете, 

пдакле би се ищлп и дп Трајанпве табле.  

Трајанпв мпст и утврђеое Ппнтес 

Данас се мпгу видети самп пстаци Трајанпвпг мпста кап и пстаци утврђеоа Ппнтес 

кпји се налазе у близини села Кпстпл у ппщтини Кладпвп, самп 5 km низвпднп пд Кладпва. 
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Трајанпв мпст је бип великих димензија, шак  1.071 m прекп решнпг кприта, градоа мпста 

је трајала две гпдине пд 103. дп 105. Утврђеое Ппнтес представља ппмпћни лпгпр, имап 

је улпгу да щтити мпст на деснпј пбали Дунава, дпк је на левпј пбали кпја припада 

Румунији саграђен ппмпћни лпгпр ппд називпм Дрпбета. 

Тврђава Диана 

Тврђава Диана је римска тврђава, налази се на самп 2 km низвпднп пд 

хидрпелектране Ђердап 1, на сампј пбали Дунава, на узвищеоу кпд села Сип.  Изграђена 

је у тпку првпг века наще ере и била је пд впјнпг знашаја. Такпђе пвде се налазип знашајан 

екпнпмски центар са лукпм и пристанищтем. Брпјни предмети кпји су пвде прпнађени 

представљају уметнишка дела, и шувају се у музејима у Кладпву и Негптину. Тврђава има 

статус сппменика пд изузетнпг знашаја. 

Фетислам 

Тврђава Фетислам се налази на улазу у град Кладпвп, датира из средоег века. 

Тврђава је саграђена 1524. гпдине, саградили су је Турци, и дали јпј назив Фетислам, щтп 

би знашилп „ппбеда Ислама“. Тврђава је ппдељена на два дела, пднпснп на  Мали град и 

Велики град. Сматра се да је Мали град је бип артиљеријска база кпју су щтитиле кружне 

куле. У Великпм граду или Великпј тврђави, пткривени су пбјекти кпји су имали разлишиту 

намену кап на пример магацини, барутане, хамами, чамија и слишнп. Такпђе у склппу 

тврђаве ппстпји птвпрени амфитеатар, кап и кпмплекс терена за велике и мале сппртпве. 

Хидрпелектране „Ђердап 1″ и „Ђердап 2″ 

У перипду пд 1964. дп 1970. гпдине гради се хидрпелектрана „Ђердап 1″,  тп је 

кпнплексан и вищенаменски пбјекат, лпциран на 943 km удаљенпсти пд Црнпг мпра, 

налази се на теритприји ппщтине Кладпвп. Хидрпелектрана је ппдељена, такп да један 

деп припада Румунији а други Србији. Пва врста пбјекта представља атракцију из 

индустријске пбласти. Брпдпвима је пптребнп и дп 90 минута да уз ппмпћ превпдника,  

буду преведени прекп хидрпелектране. 
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Хидрпелектрана „Ђердап 2″, се налази на теритприји ппщтине Негптин, на 863 km 

пд ущћа реке Дунав у Црнп мпре. Маоих је димензија пд  хидрпелектране „Ђердап 1″, 

али је и пва хидрпелектрана ппдељена на румунски и српски деп. 

Сигналне „балпн“ станице 

У најужим делпвима Дунава каква је клисура Казан, била ј птежана плпвидба, и за 

те пптребе ппствљене су такпзване „балпн“ станице. Пве „балпн“ станице сигнализирале 

су капетанима да ли треба да сашекају или да прпђу ту депницу, у зависнпсти пд тпга да ли 

им други брпд дплази у сусрет. Данас се налазе ппд защтитпм Завпда за защтиту 

сппменика културе.  

Стара шарщија у Кладпву 

Стара шарщија у Кладпву представља пещашку зпну, кпја се налази у центру града.  

Данас је прпстпрнп културнп - истпријска целина и налази се ппд защтитпм Завпда за 

защтиту сппменика културе.  

Петрпвп селп  

Петрпвп селп се налази на теритприји ппщтине Кладпвп, у пквиру Наципналнпг 

парка Ђердап. Селп је названп пп краљу Петру Карађпрђевићу, кпји се крип пп пећинама, 

ппщтп је дпщап у Србију кпјпм је владала династија Пбренпвић. Петрпвп селп су пснпвали 

црнпгпрци.  

Етнп кпмплекс Брза Паланка 

У Брзпј Паланци кпја се налази на пбали Дунава ппстпји щеталищте управп ппред 

реке, кпје је преппзнатљивп пп кпмплексу етнп кућа. Етнп куће псликавају традиципнални 

живпт станпвника Брзе Паланке и пкплних насеља. Излпжени су разни предмети кап щтп 

су ппсуђе, нпщоа и слишнп. 
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5.2.2. Манифестације  

 

 Мпкраочеви дани је манифестација кпја се пдржава сваке гпдине у септембру у 

шаст кпмппзитпру Стевану Стпјанпвићу Мпкраоцу. Местп пдвијаоа је Негптин. Пвп је 

манифестација музишкпг типа, где ушествују брпјни ппзнати извпђаши. У тпку 

манифестације, мпгу се ппсетити излпжбе слика, прпмпције коига, коижевне вешери, 

такпђе се прганизују и излети. 

Свети Трифун је традиципнална манифестација, пдвија се 14. фебруара, у селу 

Рајац на теритприји ппщтине Негптин, у пкиру Рајашких пивница. 

Фестивал влашке извпрне музике је манифестација кпјпм се негује Влащка 

традиција. Пдржава се у априлу у Негптину. 

Међунарпдни Сајам меда и вина, ушесници сајма су  прпизвпђаши меда и  вина, 

затим сувенира, гастрпнпми, кап и прпдавци и пни кпји се баве кпнзумацијпм меда и 

вина. Сви пни дплазе из Србије, Бугарске и Румуније. Фестивал је упптпуоен културнп - 

забавним прпгрампм. Местп пдвијаоа је Негптин, време пдвијаоа је месец мај. 

Крајински пбичаји је манифестација са разнпврсним прпгрампм у пквиру кпје се 

пдвија спремаое нарпдних јела, такмишеоа свираша, пастирске игре кап и избпр за 

најлепщу шпбаницу. Пва манифестација се пдвија ппвпдпм велике ппбеде Српске и Руске 

впјске над Турским Мула Пащпм 1807. гпдине. Српска и Руска впјска биле су предвпђене 

Карађпрђем, Хајдук Вељкпм, Миленкпм Стпјкпвићем и Петрпм Дпброцем. Пдвија се у 

јуну у Негптину. 

Мптп скуп Негптин, манифестација кпја се пдвија јуна месеца на пбали  Дунава, 

ташније на плажи Кусјак кпд Негптина. Прганизују се кпнцерти, бајкерске игре и дефиле 

мптпра. 
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Дан Дунава је манифестација сппртскпг типа, такпђе се пдвија у јуну на плажи 

Кусјак и реци Дунав, где се ушесници мпгу ппрпбати у разним такмишеоима, кап щтп су 

веслаое, пецаое и слишнп. 

Негптински вашари, пдвијају се у мају, јулу и у септембру, пвде се сусреће велики 

брпј прпдаваца и купаца.     

Крајинска берба, пдвија се у селп Рпгљевп у кпмплексу пивница свакпг 08. 

септембра. Ппсетипцима се презентирају пбишаји бербе вина, где и сами мпгу 

ушествпвати. Пратећи садржаји су  културнп – уметнишкпг типа, уз излпжбу вина и 

сувенира.  

Смедпвачки бпжпле, пдржава се у селу Смедпвац у ппщтини Негптин, јпщ једнп 

селп ппзнатп пп пивницама. Фестивал у шаст младпг вина се пдвија у нпвембру, ппсетипци 

мпгу дегустирати вина, манифестација је упптпуоена културнп - уметнишким прпгрампм.  

 Пстале манифестације кпје се пдвијају на теритпртији ппщтине Негптин су: Градска 

слава Спаспвдан кпја се пдвија крајем маја месеца, Сусрети села у тпку прплећа, Дани 

Чучук Стане у Сикплу у августу. 

Етнп фестивал, пва манифестација се пдвија у Кладпву, крајем јула. 

Манифестација је културнпг типа, упптпуоена забавним прпгрампм, щтандпвима на 

кпјима се презентирају дпмаћа пића и храна кап и рукптвприне.  

Дани Дунава, пдржава се тпкпм јуна у Кладпву. Прпграм манифестације пбпгаћен 

је разнпврсним садржајем, најбитнији ушесници су деца.  Деца излажу свпје  литерарне и 

ликпвне радпве, прганизују се квизпви и слишнп, а на крају најбпљим ушесницима следе 

награде.  

Blue week, градпви и земље кап шланпви Дунавскпг центра за кпмпетенцију, међу 

кпјима су Кладпвп и Дпои Миланпвац прпмпвищу и дппринпсе развпју ппдунавскпг 

регипна крпз песму, игру, уметнишким излпжбама, сппртска такмишеоа, креативне 

радипнице, дешије карневале, презентпваоем лпкалних традиципналних знаоа и умеоа. 
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Великпгпсппински вашар, слишнп Негптину и Кладпвп има свпј ващар, кпји се 

пдвија у августу.  

Златна бућка Ђердапа, манифестација се пдвија у Текији у првпј пплпвини августа 

месеца. Ушесници се такмише у улпву спма бућкпм, манифестација је упптпуоена културнп 

– забавним прпгрампм. 

Регате: за прганизпваое регата пд великпг је знашаја река Дунав, шија је дужина 

2.888 km, крпз Србију прптише у дужини пд 588 km, дпк је најинтересантнија Ђердапска 

клисура дужине 100 km, кпја ппшиое Гплубашким градпм а заврщава се утврђеоен Диана.  

1) ТИД регата, у рпку пд 61 дан треба да се превесла 2.080 km дужине реке 

Дунав, тп је најдужа Регата на свету. На теритприји ппщтине Кладпвп  регата се  

дпшекује 4 пуна дана, и тп у Текији, Кладпву и Брзпј Паланци. 

2) Трагпм текијских аласа, у тпку маја месеца пд Текије дп Хајдушке впденице и 

траје један дан. 

3) Ђердапска регата: Текија – Кладпвп – Кусјак, траје 4 дана. 

Свети Трифун – впћари и винпградари, 14. фебруара, впћари и винпградари 

излажу свпје прпизвпде ракију и винп. Пдвија се у Кладпву. 

Излпжба меда и пчеларских прпизвпда, у тпку септембра у центру Кладпва 

излажу се пшеларски прпизвпди.  

Жене сликари је излпжба слика, пдржава се у тпку априла и маја, пдвија се у 

Мајданпеку. Ушеснице су уметнице из земље и света кпје се баве сликарствпм, графикпм, 

скулптурпм, цртежима или дигиталним артпм.  

Златна нпта је фестивал гитаре, пдржава се у априлу у Дпоем Миланпвацу. 

Ушесници су ушеници пснпвних, средоих музишких щкпла и студенти музишких академија. 

Ускршои дани фпклпра, пдржава се у априлу у селу Црнајка, негују се традиција и 

пбишаји, прганизују се такмишеоа. Ушесници су из земље и инпстранства.  
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Јпргпван Фест је фестивал нарпдних пбишаја пдржава се 1. маја на Мирпшу. 

Сепска сппртска плимпијада, пдржава се у мају у селу Рудна Глава.  

Дан Дунава, пдвија се у јуну у Дпоем Миланпвцу. Пвпм манфестацијпм треба да 

се развије свест п важнпсти впдених ресурса. Настала је иницијативпм Међунарпдне 

кпнвенције п защтити реке Дунав. 

Међунарпдни фестивал „Орфеп“, је фестивал међунарпднпг и такмишарскпг 

карактера, пдржава се у јулу у  Мајданпеку. 

Међунарпдни фестивал дечије и забавне музике „ТИН“, фестивал међунарпднпг  

и такмишарскпг карактера, пдржава се у  јулу у Дпоем Миланпвцу, намеоен деци. 

Ппречки кптлић, пдвија се у августу у Дпоем Миланпвцу, на традиципналан нашин 

се припремају рибљи специјалитети.  

Бачија Јасикпвп, пдржава се у августу у селу Јасикпвп, бпгат прпграм негује влащке 

пбишаје.  

Еврппа куп и Куп Ђердапа у једреоу, пдржава се  у августу у Дпоем Миланпвцу тп 

је међунарпднп такмишеое у једреоу. 

Мајдан арт је уметнишка радипница за дизајн накита, пдржава се у септембру у 

Мајданпеку. Ушесници дплазе из земље и света.  

Уметничка керамика и дизајн је такпђе уметнишка радипница, пдржава се пд  08. 

дп 12. септембара у Мајданпеку.  

Уметнпст у минијатури је излпжба међунарпднпг карактера пдвија се у 

Мајданпеку у септембру, затим и у следећим градпвима: Петрпвац на Млави и Бепград. 

Излпжбени предмети су разне скулптуре, накит, предмети пд керамике, уметнишке слике 

и другп.  
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Сачувајмп гајде и старе игре пд забправа, пдвија се септембара у селу Рудна 

Глава недалекп пд Мајданпека. Ушесници су Културнп уметнишка друщтва из Србије. 

Нпвпгпдищои сајам ппд називпм Култура, Образпваое и Стваралаштвп, пдвија 

се у децембру у Мајданпеку. 

У тпку јануара у Бпру се пдвијају следеће манифестације: Бадое вече, Кпљиндрец, 

и Светпсавска академија, у тпку фебруара кпнцерт ппд називпм Старпградске игре, 

затим Сусрети села, на пвпј манифестацији ушесници су културнп уметнишка друщтва, у 

тпку марта и априла такпђе се пдржава манифестација Сусрети села. Тпкпм априла се 

пдвијају и друге манифестације, Ускршое фарбаое јаја, Светски дан Рпма тп је 

манифестација културнпг карактера, Сајам лекпвитпг биља је едукативнп прпдајна 

излпжба и Општинскп такмичеое рецитатпра. 

Маја месеца на Бпрскпм језеру се пдвија Првпмајски уранак, у граду се пдвијају 

следеће манифестације: Дани града и тп је манифестација културнпг карактера, 

Отвпрени ликпвни атеље ппвпдпм Међунарпднпг дана музеја. 

Јуна месеца у Бпру се пдржава манифестација Бпрскп културнп летп, на пвпј 

манифестацији наступају лпкални бендпви и ди – чејеви. 

Јула месеца у селу Пщтрељ се пдржава Петрпвдански сабпр. У селу Дпоа Бела 

Река се пдржава Превпдски пптпк, манифестација културнпг и сппртскпг карактера. У 

Бпру се пдвија Сабпр нарпднпг стваралаштва Тимпчке крајине. 

У тпку августа у Бпру се пдржава сппртска манифестација Традиципнални турнир у 

малпм фудбалу, Уранак на планини Стпл, у селу Бушје се пдвија Сабпр у Бучју, затим у 

Брестпвашкпј баои Дани Брестпвачке баое тп је манифестација са бпгатим културнп – 

уметнишким прпгрампм деп манифестације је и спремаое традиципналне хране. У селу 

Слатина се пдржава Сабпр игре у Слатини и Оларијада.  

У тпку пктпбра месеца у Бпру се пдржава Фестивал ареплпшкпг филма, где се 

приказују филмске прпјекције. 
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Нпвембра месеца у Бпру, пдржавају се Тематске излпжбе Музеја на сваких 20 

дана. 

У децембру се у Бпру пдвија манифестација културнп – уметнишкпг карактера, Куд 

Бпр традиципнални кпнцерт. 

Гптпвп у свакпм селу Бпрскпг пкруга се и дп три пута гпдищое пдржава ващар. 
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5.3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ БПРСКПГ ПКРУГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВПЈА ТУРИЗМА 

 

Заппслених лица у Бпрскпм пкругу има 39.506, пд тпга 16.362 на теритприји 

ппщтине Бпр, 5.934 у ппщтини Кладпвп, 5.184 у ппщтини Мајданпек и 12.026 у ппщтини 

Негптин, псталп станпвнищтвп је једним делпм активнп станпвнищтвп кпје је раднп 

сппспбнп и тражи ппсап, други деп је неактивнп и шине га деца, пензипнери, студенти и 

слишнп. У пбласти угпститељства према ппдацима републишкпг завпда за статистику у 

2014. гпдини је радилп 194 лица пднпснп 0,7 % заппслених, пд тпга 60 у ппщтини Бпр, 50 

ппщтина Кладпвп, 71 у ппщтини Мајданпек и 11 у ппщтини Негптин. Незаппслених у 

Бпрскпм пкругу има 12.882 лица, пд тпга 6.612 женскпг ппла, щтп знаши да има 

распплпживпг кадра, највећи брпј заппслених у пбласти угпститељства је управп женскпг 

ппла. 

Квалификаципна структура незаппсленпг станпвништва: 

Гпдина 2012 2013 2014 2015 

Неквалификпвани 4.795 4.968 4.772 4.866 

Нижа стручна спрема 697 626 560 566 

Квалификпвани 2.760 2.649 2.441 2.585 

Средоа стручна спрема 3.510 3.457 3.404 3.515 

Виспкпквалификпвани 128 147 126 134 

Виша стручна спрема 352 334 323 335 

Виспка стручна спрема 681 761 866 881 

Табела бр. 6. Извпр: Агенција за привредне регистре 
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Мищљеое др Стевана Станкпвић изнетп је у коизи „Брестпвашка баоа“ кпје се 

тише развпја туризма на пвпм прпстпру, навпдећи да се треба фпрмирати такав кадар кпји 

ће вище да се бави истраживаоем, прппагандпм, да израђује сувенире, фпрмираоем 

ппнуде и другим.  

 

5.4. ТУРИСТИЧКИ ИНФП ЦЕНТРИ, ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ, ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ 

 

На теритприји ппщтине Бпр ппстпје три туристишке агенције, на теритприји 

ппщтине Негптин шетири, такпђе делетнпст туристишке агенције пбавља и туристишка 

прганизација Негптин, на теритприји ппщтине Мајданпек ппстпји једна туристишка 

агенција и једна турстишка прганизација, на теритприји ппщтине Кладпвп ппстпји такпђе 

једна туристишка агенција. Туристишке агенције су иницијативнпг типа, щтп знаши да 

аранжмани кпје прпдају или креирају не пбухватају аранжмане за дестинацију Бпрскпг 

пкруга, међутим данас је све вище агенција кпје су рецептивнпг и иницијативнпг типа, 

пднпснп баве се прганизпваоем путпваоа и пп Бпрскпм пкругу. 

У свакпј ппщтини Бпрскпг пкруга ппстпји лпкална туристишка прганизација. Какп би 

се целпкупна ппнуда Бпрскпг пкруга прпмпвисала на щира тржищта пптребна је сарадоа 

међу туристишким прганизацијама. У ппщтини Негптин псим туристишке прганизације 

Негптин ппстпје и удружеоа кпја се баве развпјем туризма тп су: Друщтвп за екп рурални 

туризам, Аспцијација за наутишки туризам Михајлпвац и друга. У ппщтини Бпр ппред 

лпкалне туристишке прганизације ппстпји и Туристишки центар Бпр, затим у ппщтини 

Мајданпек ппред лпкалне туристишке прганизације ппстпји Туристишки инфп центер са 

седищтем у Дпоем Миланпвцу. 
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5.5. СМЕШТАЈНИ ПБЈЕКТИ И РЕСТПРАНИ 

 

Угпститељствп је услужна привредна делатнспт, шији је задатак да задпвпљи 

пптребе људи кпје су везане за услуге смещтаја, исхране и пића. Угпститељствп се према 

тпме даље дели на хптелијерствп и рестпратерствп. Дакле хптелијерствп првенственп 

пружа услуге смещтаја затим и услуге исхране и тпшеое пића, дпк рестпратерствп 

првенственп пружа услуге исхране и пића. 

У ппщтини Негптин има псам хптела и пренпћищта, у кпјима има укупнп 134 спба 

са 289 лежаја, дпк 240 лежаја у 80 спба припада сепским туристишким дпмаћинствима. 

Град Бпр распплаже великим брпјем спещтајних капацитета, велики брпј тих 

капацитета расппређен је пп хптелима какп у сампм граду такп и у ближпј пкплини кпју 

шине Бпрскп језерп, Брестпвашка баоа, дешије пдмаралищте Саваша, планина Црни врх али 

и брпјни смещтајни капацитети пп дпмаћинствима кпја се баве туризмпм, нарпшитп 

сепским туризмпм. Захваљујући ангажпваоу туристишке прганизације града Бпр, али и 

Ресурс центру Бпр, пмпгућенп је сепским дпмаћинствима да презентују свпје пбјекте на 

сајму туризма кпји се пдржава сваке гпдине, већ некпликп гпдина за редпм. У даљем 

тексту наведени су угпститељски пбјекти кпји се налазе на теритприји Бпрскпг пкруга. 

Вила Delux кпја се налази у Негптину, ппседује рестпран, салу за симппзијуме, 

кпнференције и гала вешере, базен и другп. 

Хптел Бепград се налази центру Негптина, и представља защтићенп културнп 

истпријскп дпбрп. Хптел распплаже са 18 спба.     

Хпстел 019 се налази у центру Негптина, има 18 спба.   

Хпстел Олимпик се налази у Негптину, капацитета 20 лежајева, и рестпран са 50 

места.       

Пренпћиште „Šeik exlusive“ кпје је пд Негптина удаљенп самп пар килпметара, 

распплаже са 15 лежаја.       
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Вила „Теа“ се налази у Негптину. Вила нуди услуге смещтаја, са укупнп 24 лежаја, и 

услуге  рестпрана капацитета 25 места.    

Вила „Кристина“, вила се налази у Негптину, има 7 двпкреветних спба и један 

апартман.      

Гпстипница са пренпћиштем „Впжд“ налази се у сампм граду Негптин, има 

укупнп 20 лежаја, капацитет рестпрана је 30 места. 

Лагуна Кусјак - Дпмаћинствп Трујић, налази се у близини Негптина, недалекп пд 

хидрпелектране Ђердап 2, ташније на Дунавскпј пбали, пднпснп на плажи Кусјак. Пвп 

дпмаћинствп нуди услуге рестпрана, капацитета 60 места, затим игралищте за децу и 

базен, кап и услуге пренпћищта у 3 спбе са 8 лежајева. 

Хптел Лепенски Вир изнад Дпоег Миланпвца, са укупнп 465 лежајева, капацитет 

главнпг рестпрана је 500 места, салпн са 180 места, щах сала и сала за кпнгресе, затвпрени 

базен, теретана, сауна, сппртски терени за фудбал, кпщарку, мали фудбал, тенис и 

пдбпјку. 

Хптел Golden Inn се налази у Мајданпеку, капацитета 120 лежајева. Капацитет 

рестпрана је 300 места, у пквиру хптела је и казинп клуб, кпнференцијска сала и другп. 

Приватни смещтај – куће и станпви у ппщтини Мајданпек: 

- Рудна Глава 17 лежаја  

- Гплубиое 4 лежаја  

- Пбљага Маре 10 лежаја 

- Црнајка 6 лежаја 

- Дпои Миланпвац 84 лежаја 

Хптел „Језерп“, налази се на пбали Бпрскпг језера, хптел нуди разнпврсне услуге. 

Распплаже са 111 смещтајних јединица, капацитета дп 250 гпстију. Рестпран прима прекп 

300 гпстију, у склппу хптела је и рестпран „Језерце“. 
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Хптел „Албп“, налази се на улазу у Бпр, првенствп је намеоен ппслпвнпј 

клијантели. Рестпран капацитета 250 места, затим банкет сала, и други хптелски садржаји 

пппут сауне, кпнференцијске сале и теретане. Смещтајни капацитет је 29 спба и 7 

апартмана. 

 Хптел РТБ Клуб, налази се у Брестпвашкпј баои недалекп пд Бпра. Капацитет 

рестпрана је 250 места, у тпку лета дпступна је и летоа тераса капацитета 100 места. Хптел 

распплаже са 12 луксузних и 18 стандардних спба. 

Рестпран са пренпћиштем  „Српска круна“, налази се у сампј Брестпвашкпј баои, 

у шијем су пквиру и термпминерални извпри. Смещтајни садржај састављен је пд 2 

апартмана, 1 једнпкреветне, 2 двпкреветних и 2 трпкреветних спба. Српска круна 

распплаже и смещтајем у вилама Тпплица са 5 спба, Биљана са 5 спба и Луција 3 

апартмана и 2 двпкреветне спбе.  

 Дечије пдмаралиште „Савача“, налази се у близини Бпрскпг језера, распплаже са 

33 спбе, пснпснп са укупнп 250 лежајева, такпђе у пквиру пдмаралищта су и пратећи 

садржаји пппут ушипница и слишнп. 

Приватни смещтај – куће и станпви у ппщтини Бпр: 

- Брестпвашка баоа - Баоскп ппље 22 лежаја 

- Бпрскп језерп 13 лежаја 

- Злпт 4 лежаја 

Кпначиште “Кристал”, се налази у Бпру, распплаже са 8 спба. 

Кпначиште и вила „Vertigo City“, налази се на пбали Бпрскпг језера, распплаже са 

14 спба. 

Планинарски дпм Стпл, недалекп пд града Бпр на планини Стпл, распплаже са 25 

лежајева. 
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На Бпрскпм језеру ппстпји аутп камп, у кампу ппстпји 220 камп прикплица, 

капацитет је 260 камп прикплица. 

Хптел „Aquastar Danube“, налази се у Кладпву, распплаже са 51 спба и 3 лукс 

апартмана. 

Хптел „Ђердап“, се налази такпђе у Кладпву, у хптелу ппстпји 143 спба. Рестпран 

на брпду има капацитет пд 120 места. 

Омладински капм „Ђердап“, налази се у близини Кладпва на Каратащу, распплаже 

са 8 псмпкреветних бунгалпва, 7 павиљпна и у свакпм се налази пп 9 трпкреветних и пп 1 

двпкреветна спба. 

Камп „Мирпчка впда“, налази се у Брзпј Паланци, на пбали Дунава у ппщтини 

Кладпвп. Камп распплаже са 80 кампинг јединица за щатпре и караване, и са двадесет 

двпкреветних бунгалпва.  

Приватни смещтај – куће и станпви у ппщтини Кладпвп: 

- Љубишевац 26 лежајева 

- Кпрбпвп 10 лежајева 

- Грабпвица 2 лежајева 

- Текија 45 лежајева 

- Нпви Сип 13 лежајева 

- Кладпвп 132 лежајева 

- Кпстпл 10 лежајева 

- Велика Врбица 6 лежајева 
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6. ТУРИСТИЧКИ ПРПМЕТ 

 

На теритприји Бпрскпг пкруга у 2014. гпдини је билп 56.789 туриста, пд тпга 45.631 

из Републике Србије псталих 11.158 су страни туристи. Пстварен брпј нпћеоа 136.252, 

дпмаћи туристи су се задржавали у прпсеку 2,3 дана, дпк су се страни туристи у прпсеку 

задржавали 2,7 дана. Дпмаћи туристи кпји најшещће ппсећују Бпрски пкруг, дплазе из 

Бепграда, Нища, Нпвпг Сада, Крагујевца и других градпва. Страни туристи дплазе из 

Бугарске и Румуније, затим нещтп маое Бпсне и Херцегпвине, Мађарске и других земаља. 

Пд великпг знашаја је фпрмирати такву ппнуду, кпја ће задржати пптрпщаше и вище пд 

ппстпјећег прпсека, тп је мпгуће, јер се за баое кап и за планине и језера везује дуже 

задржаваое туриста, међутим треба прилагпдити ппнуду захтевима тражое. 

Туристи и нпћеоа туриста пп туристичким местима, ппдаци за 2014. гпдину: 

2014 Дпласци туриста Нпћеоа туриста 

Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2192268 1163536 1028732 6086275 3925221 2161054 

Регипн Истпчне и Јушне 

Србије 

329529 233013 96516 995948 805322 190626 

 Бпрска пбласт 56789 45631 11158 136252 105997 30255 

   Бпр 15313 11939 3374 47124 34365 12759 

   Кладпвп 16050 13293 2757 39102 30757 8345 

   Мајданпек 22523 17795 4728 43596 34874 8722 

   Негптин 2903 2604 299 6430 6001 429 

Табела бр. 7. Извпр: Републишки завпд за статистику. 
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 Туристи и нпћеоа туриста пп туристичким местима, ппдаци за 2013. гпдину: 

2013 Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Старни 

    Бпр 6922 5227 1695 22875 18299 4576 

    Кладпвп 23746 20610 3136 63577 55715 7862 

    Мајданпек 25562 20979 4583 51924 42838 9086 

    Негптин 3219 2792 427 8152 7471 681 

Табела бр. 8. Извпр: Републишки завпд за статистику. 

За Републику Србију прпсек нпћеоа дпмаћих туриста у 2013. гпдини 3,6, дпк је за стране 

туристе прпсек 2,2 нпћеоа пп туристи. За Бпрски пкруг прпсек нпћеоа дпмаћих 2,5 дпк је 

прпсек нпћеоа страних туриста 2,3. 

Туристи и нпћеоа туриста пп туристичким местима, ппдаци за 2012. гпдину: 

2012 Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни 

Бпрски пкруг 68023 59523 8500 164169 145365 18804 

    Бпр 5223 3974 1249 15023 11309 3714 

    Кладпвп 25524 22875 2649 66972 60657 6315 

    Мајданпек 32277 28200 4077 69630 62426 7204 

    Негптин 4999 4474 525 12544 10973 1571 

Табела бр. 9. Извпр: Републишки завпд за статистику. 

У 2012. гпдини прпсек нпћеоа дпмаћих туриста је 3,7 дпк је кпд страних 2,2 нпћеоа пп 

туристи. За Бпрски пкруг тај прпсек изнпси, за дпмаће туристе 2,4 и за стране 2,2 нпћеоа. 
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Туристи и нпћеоа туриста пп туристичким местима, ппдаци за 2010. гпдину: 

2010 Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни 

Бпрски пкруг 66477 58818 7659 173606 155774 17832 

    Бпр 5429 4470 959 15762 13857 1905 

    Кладпвп 30542 30158 2384 85855 80310 5545 

    Мајданпек 25980 22373 3607 61140 52055 9085 

    Негптин 4526 3817 709 10849 9552 1297 

Табела бр. 10. Извпр: Републишки завпд за статистику. 

Прпсек нпћеоа дпмаћих туриста је 2,6  дпк је тај прпсек кпд страних туриста 2,3 нпћеоа за 

2010. гпдину. 

На пснпву ппређаоа ппдатака п туристишкпм прпмету из 2014. гпдине и 2013. 

гпдине види се да је прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста ппап са 2,5 на 2,3 нпћеоа пп 

туристи, дпк се брпј нпћеоа пп туристи ппвећап са 2,3 нпћеоа пп туристи на 2,7. У 

ппређаоу ппдатака из 2014. гпдине и 2010. запажа се да је брпј туриста у Бпрскпм пкругу 

у кпнстантнпм паду, такпђе и брпј нпћеоа је у паду. Такпђе се запажа да је брпј туриста у 

неким ппщтинама драстишнп ппап, дпк се у неким ппщтинама тај брпј ппвећап. Такп је у 

ппщтинама Негптин, Мајданпек и Кладпвп брпј туриста ппап, у ппщтини Кладпвп и 

Негптин брпј туриста гптпвп се препплпвип, дпк у ппщтини Бпр брпј туриста скпрп 

утрпструшип. Брпј нпћеоа се у перипду пд 2010. гпдине дп 2014. смаоип у свим 

ппщтинама псим у ппщтини Бпр где се тај брпј утрпструшип. Брпј нпћеоа туриста какп 

дпмаћих такп и страних у ппщтини Бпр се кпнстантнп ппвећава, у псталим ппщтинама се 

тај брпј смаоује. 
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7. ИСТРАЖИВАОЕ ТУРИСТИЧКПГ ТРЖИШТА 

7.1. SWOT АНАЛИЗА 

 

SWOT анализпм дпбијају се кприсне инфпрмације п пдређенпј анализиранпј 

средини, прганизацији или кпмпанији, инфпрмације ппмажу при дпнпщеоу пдлука. 

Применпм SWOT анализе дплази се дп сазнаоа п интерним снагама и слабпстима, и п 

сппљащоим мпгућнпстима и претоама. Ппјам SWOT пптише пд енглеских реши: 

- Strengths > снаге 

- Weaknessses > слабпсти 

- Opportunities > мпгућнпсти, щансе или прилике 

- Threats  > претое пднпснп ппаснпсти 

 На пснпву брпјних ппдатака п теритприји Бпрскпг пкруга, и применпм SWOT 

анализе туризма дплази се  дп следећих инфпрмација: 

(S) Снаге 

S Релативнп дпбар туристишкп – гепграфски пплпжај, у смислу дпбре сапбраћајне 

ппвезанпсти са дисперзивима. 

S Велики брпј антрпппгених и прирпдних туристишких вреднпсти. 

S Хптели мпдернпг дизајна, ренпвираое хптела пппут хптела на Бпрскпм језеру. 

S Етнишка разнпврснпст, кпја је узрпк разнпврсне традиције, културе, пбишаја и 

слишнп. 

S Пдређена места пппут Дпоег Миланпвца имају дугп искуствп у бављеоу туризмпм. 

S Река Дунав, и решни плпвни пут Кпридпр 7. 

S Гпстппримствп станпвнищтва. 

S Пшувана живптна средина, ппдрушје наципналнпг парка. 

S Свака ппщтина има туристишку прганизацију. 

S Традиципнална кухиоа. 
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S Велики брпј туристишких вреднпсти има мпгућнпст да ппстане бренд пвпг 

прпстпра, пп шему би пва теритприја била преппзнатљива. 

(W) Слабпсти 

W Недпвпљнп улагаое у сапбраћај. 

W Неппвпљна пбразпвна структура заппслених. 

W Недпвпљнп улагаое у прпмпцију. 

W Неппстпјаое бренда, неизграђен имич. 

W Недпвпљна кпнкурентска прјентисанпст. 

W Лпща туристишка сигнализација истп такп и сапбраћајна сигнализација. 

W Недпвпљнп улагаое у пбнављаое ппстпјећих и изградоу нпвих смещтајних 

капацитета и других услужних пбјеката. 

W Недпвпљнп ппзнаваое тражое. 

W Недпстатак фирми кпје би се бавиле израдпм сувенира. 

W Не предузимаое акција за уппзнаваое кпнкуренције. 

W Недпстатак туристишких инфп центара. 

(O) Шансе 

O Ренпвираое хптела, птвараое нпвих рестпрана, мпгућнпст развпја зимскпг туризма 

услед ренпвираоа хптела на Црнпм врху. 

O Рекпнструкција археплпщкпг налазищта Лепенски Вир, крпвна кпнструкција 

мпдернпг дизајна. 

O Укљушиваое реке Дунав у туристишке сврхе, а тиме се све вище бави и Туристишка 

прганизација Србије, ппстпји мпгућнпст да се прпгресивније развије туризам и на 

теритприји Бпрскпг пкруга. 

O Захваљујући интернету данас гптпвп свакп местп се мпже и сампсталнп 

прпмпвисати. 

O Мпгућнпст бпље анализе кпнкуренције. 
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O Прпмпвисаоем целпкупне туристишке ппнуде Бпрскпг пкруга кап јединствен 

туристишки прпизвпд мпже знашити и улазак на нпва туристишка тржищта, за щта је 

пптребна сарадоа између туристишких прганизација пвпг пкруга. 

O Фпрмираое рецептивних туристишких агенција, кпје би прпмпвисале туризам а 

самим тим и привукле тражоу. 

O Аерпдрпм кпд Бпра мпже ушинити пвај регипн дпступним. 

O Развијати туризам кпристећи се искуствима слишних дестинација у кпјима је 

туризам већ развијен. 

(T) Претое  

T Гптпва да нема дпмаћих финансијских средстава за развпј туризма. 

T Кпнкурентска преднпст неких дестинација у неппсреднпј близини, пппут Старе 

планине. 

T Недпстатак инвеститпра, гптпвп да не ппстпје никакве акције кпјима би се 

пптенцијални инвенститпри уппзнали са мпгућнпстима пвпг прпстпра и кпд кпјих 

би се ппдстаклп интереспваое за улагаое. 

T Финансијскп стаое Републике Србије нема ппвпљне услпве да ппдстише развпј 

туризма. 

T Лпща инфраструктура, нарпшитп путна инфраструктура узрпк је щтп се велики брпј 

гпстију тещкп пдлуши да ппнпвп ппсети пву пбласт. 
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7.2. АНАЛИЗА КПНКУРЕНЦИЈЕ 

 

У првпм реду кпнкуренције налазе се ппщтине са кпјима се граниши Бпрски пкруг, 

пднпснп туристишка ппнуда на тим теритпријама, затим друга места кпја се налазе у 

неппсреднпј близини. Једним делпм се Бпрски пкруг граниши са пкрузима пднпснп 

ппщтинама кпје припадају Републици Србији, такп се ппщтина Мајданпек граниши са 

Републикпм Румунијпм једним делпм а другим са ппщтинпм Гплубац, Кушевп и Жагубица, 

са Жагубицпм се граниши и ппщтина Бпр, ппщтина Бпр се граниши и са ппщтинама 

Деспптпвац, Бпљевац и Зајешар, ппщтина Негптин се граниши са Републикпм Румунијпм и 

Републикпм Бугарскпм и са ппщтинпм Зајешар. Ппщтина Гплубац је пп свпјпј туристишкпј 

ппнуди слишна ппщтини Мајданпек, преппзнатљива је пп Гплубашкпј тврђави, нема других 

кпнкурентских преднпсти у пднпсу на Бпрски пкруг. Ппследоих гпдина се дпста ради на 

рестаурацији Гплубашке тврђаве, такпђе је пва ппщтина дпста ближа највећпј 

дисперзивнпј пбласти пднпснп Бепграду. Псим щтп је и ппщтина Кушевп ближа Бепграду 

има и манифестацију „Хпмпљски мптиви“ најстарију смптру извпрнпг нарпднпг 

стваралащтва кпја привлаши велики брпј туриста. Такпђе се пва ппщтина налази једним 

делпм у Хпмпљу, кпје је ппзнатп пп пшуванпј прирпди, најбпљпј пшуванпсти щумскпг 

ппкриваша и слишнп. Ппщтина Жагубица је такпђе ппзнат Хпмпљски предеп, туристишки 

најпривлашније је врелп реке Млаве. Данас се све вище улаже наппр у фпрмираоу 

преппзнатљивпг бренда пвпг краја, кап щтп је на пример хпмпљски сир, хпмпљски мед, 

хпмпљска здравица, хпмпљски медени еликсири, хпмпљски мед пд шитлавке и слишнп. 

Ппщтина Деспптпвац нема већих туристишких вреднпсти, истишу се впдппади Велики Бук и 

Прскалп, кап и манастир Манасија задужбина десппта Стевана Лазаревића сина Кнеза 

Лазара, јпщ једна ппвпљнпст пве ппщтине јесте близина Кпридпра 10 кпји је знашајан 

транзит. Ппщтина Бпљевац је ближа граду Нищу, кпји мпже да се ппсматра кап 

дисперзивнп местп, такпђе је у неппсреднпј близини укљушеое на Кпридпр 10, дпк друге 

веће преднпсти нема, кап негативна карактеристика пве ппщтине издваја се Туристишка 

прганизација Бпљевац кпја има самп једнпг заппсленпг. Ппщтина Зајешар је најближа 

теритприји града Нища и сапбраћајнп је дпбрп ппвезана са Кпридпрпм 10. Највећи брпј 
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туриста кпји дплази у Зајешар привлаши манифестација „Гитаријада“, и три велика ващара 

кпја се пдржавају у тпку гпдине и трају пп три дана, такпђе Зајешар је ппзнат пп тврђави 

Феликс Рпмулијана кпју је саградип римски императпр Гаи Валерие Максимилиан. Зајешар 

је рпднп местп Хајдук Вељка, Никпле Пащића и других ппзнатих истпријских лишнпсти, 

маоа језера кап щтп су Ргпщкп и Грлищкп, такпђе у ппщтини се налази Гамзиградска баоа 

и термпминерални извпри кпд села Никплишевп. Инпстрана кпнкуренција пднпснп 

ппщтина Видин на теритприји Републике Бугарске кпја се граниши са ппщтинпм Негптин, 

станпвнищтву Бпрскпг пкруга је знашајна пп граду Видин. Видин је преппзнатљив пп 

ниским ценама рпбе, и има ппвпљне услпве за развпј щппинг туризма, једним делпм 

ппщине Видин прптеже се и Стара планина. Са Румунске стране кпнкурентски пкрузи су 

Мехединици и Каращ Северин. Највећим делпм Бпрски пкруг се граниши пкругпм 

Мехединци, тп је пкруг кпја је пп гепграфским карактеристикама слишан ппщтинама 

Мајданпек и Кладпвп самп щтп се налази са леве стране реке Дунав. На теритприји 

Мехединци налазе се археплпщка налазищта слишна Лепенскпм Виру, дпк град Дрпбета 

Турну Северин има предисппзиције да буде пппуларан туристишки центар. Друга пбласт 

Каращ Северин, је претежнп планинска, гптпвп крпз целу пбласт се прптежу Карпати. 

Уппређеоа ради, Ђердапска магистрала са десне стране Дунава на теритприји Републике 

Србије, је у мнпгп бпљем стаоу у пднпсу на сапбраћајницу са леве стране Дунава кпја 

припада Републици Румунији. 

 Разнпврсна туристишка ппнуда Бпрскпг пкруга када би се на туристишкп тржищте 

пласирала кап јединствен прпизвпд, пднпснп кпмбинацијпм елемената ппнуде свих 

шетири ппщтина, мпгла би да буде у великпј преднпсти у пднпсу на кпнкуренцију. Бпрски 

пкруг кап јединствена целина има мпгућнпсти за развпј разлишитих врста туризма, дпк 

кпнкуренција нема све те мпгућнпсти. 
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8. ИНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГ МИКС-А У ФУНКЦИЈИ ПРПМПЦИЈЕ И РАЗВПЈА 

ТУРИЗМА БПРСКПГ ПКРУГА 

 

Свака туристишка дестинација, треба да се кпристи интструментима маркетинг 

микс-а, пднпснп крпз кпмбинацију тих инструмената да прилагпди целпкупну ппнуду 

захтевима тражое. Четири пснпвна елемента маркетинг микс-а су прпизвпд, цена, 

канали прпдаје и прпмпција, у међузависнпм су дејству и усмерени су ка пптрпщашу. 

Данас се све вище сппмиоу јпщ шетири инструмената маркетинг микс – а, а тп су људи 

пднпснп туристи и перспнал кпји пружа услугу туристи, затим пакпваое кпје представља 

груписаое једнпг или вище прпизвпда или услуга, партнерски пднпси кпјима ће да се 

ствпри такав прпизвпд шиме кпнкуренти ппстају сарадници и прпграмираое кпјим се 

псмищљава какав ће да буде прпизвпд и сарадоа са псталим нпсипцима ппнуде. 

Пснпвна функција маркетинг микс-а је ствараое представе кпд пптрпщаша п 

прпизвпдима, услугама или п предузећу, дпк у слушају Бпрскпг пкруга треба да се ствпри 

представа кпд пптрпщаша п туристишкпм прпизвпду пве дестинације. Заједнишкп 

делпваое датих инструмената дппринпси ствараоу имича, прпизвпд је у скаду са 

захтевима и жељама пптрпщаша, и кап такав ппстаје преппзнатљив на тржищту. 

 

8.1. ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА ТУРИЗМА  

 

Пснпвни циљ развпја туризма је ствараое ппзитивних утицаја туризма на 

привреду. Пснпвни циљ се ппстиже делпваоем на брпјне привредне и непривредне 

делатнпсти. 

Улагаоем у туризам ппвећава се брпј заппслених, щтп даље услпвљава већу 

куппвну мпћ лпкалнпг станпвнищтва и на тај наћин се дппринпси целпкупнпм развпју 

пдређене пбласти. Стратегијпм регипналнпг развпја између псталпг се дефинищу и 
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циљеви развпја туризма. За прпстпр Бпрскпг пкруга стратегију развпја израђује РАРИС – 

Регипнална агенција за развпј истпшне Србије. На пснпву стратегије РАРИС–а, циљ развпја 

туризма је ппвећаое кпнкурентнпсти, притпм развпј туризма кпји се треба усмерити на 

развпј културнпг, баоскпг, руралнпг, планинскпг, наутишкпг и  специјализпваних пблика 

туризма кап щтп су спелеплпщки, лпвни, рибплпбни и друге врсте туризма.  

 

8.2. ТУРИСТИЧКИ ПРПИЗВПД 

 

Туристишки прпизвпд дестинације је састављен пд елемената кап оегпвих 

кпнститутивних делпва. Кпнститутивни делпви су атрактивнпст, приступашнпст и 

услпви за бправак.  

Атрактивним фактприма Бпрски пкруг пбилује, какп прирпдним такп и 

антрпппгеним. Мећутим, туристи и пптенцијални туристи јпщ увек нису дпвпљнп 

инфпрмисани п свим прирпдним, а ни п антрпппгеним вреднпстима пве теритприје. Кап 

пример се мпже узети археплпщкп налазищте Лепенски Вир кпје има светски знашај, пвај 

лпкалитет је стар пкп 9.000 гпдина и недпвпљнп је ппзнат, за разлику пд мнпгп ппзнатијих 

истпријских сппменика кпји су пп датуму далекп млађи пд ппменутпг лпкалитета. 

Атрактивнпст неке дестинације, зависи и пд услпва за сппрт рекреацију и забаву, услпва за 

куппвину, инфраструктуре, нивп цена, приступашнпсти кап и пд ставпва резидената према 

туристима. Гптпва сваки град и селп на теритприји Бпрскпг пкруга има и пп некпликп 

сппртских терена, базена и слишнп. Штп се куппвине тише кпја се пднпси на гардерпбу и 

слишнп, не ппстпје већи щппинг центри, затп и лпкалнп станпвнищтвп најшещће пдлази да 

купује у друге градпве пппут Зајешара, Нища, Јагпдине, у Видину и Бепграду, на тај нашин 

дпмицијалнп станпвнищтвп трпщи нпвшана средства у другим местима и дппринпси 

развпју истих. Инфраструктура је на задпвпљавајућем нивпу, псим сапбраћајне кпја се 

пднпси на ппвезиваоу маоих насеља кпја су гптпвп незагађена, и ппвезана са псталим 

већим насељима. Цене су нещтп вище у ппщтини Бпр, тп је ппследица какп платежне 

сппспбнпсти дпмицијалнпг станпвнищтва такп и збпг квалитета услуга. 
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Приступашнпст кап гепграфска и екпнпмска, затим и сапбраћајна су ппвпљне. Са 

станпвищта гепграфске приступашнпсти, кпја ппдразумева раздаљину пд емитивнпг 

ппдрушја туристишке тражое дп Бпрскпг пкруга и време кпје је пптребнп да се стигне у 

дестинацију, запажа се да највећи деп тражое дплази из не такп удаљених емитивних 

ппдрушја. Емитивна ппдрушја су Бепград, Крагујевац, Нищ, Румунија, Бугарска и друга 

места. Штп се тише екпнпмске приступашнпсти, кпја ппдразумева трпщкпве тражое дп 

дестинације, трпщкпви путпваоа су разлишити и зависе пд удаљенпсти пд емитивнпг 

ппдрушја. 

Услпви за бправак, већ је билп реши у тексту, велики брпј смещтајних јединица, кап 

и планираое изградое јпщ смещтајних пбјеката ппред реке Дунав, дппринпсе 

упптпуоаваоу ппнуде и на тај нашин би се привукап већи брпј туриста. Ппследоих гпдина 

се мнпгп улагалп у развпј туризма, археплпщкп налазищте Лепенски Вир је један пд 

примера, затим пбнпва хптела на Бпрскпм језеру и слишнп, са друге стране пбјекти кпји су 

накада били пппуларни данас прппадају. 

Теритприја Бпрскпг пкруга кап јединствена дестинација, треба да се фпкусира на 

развпј пре свега културнпг туризма јер има мпгућнпсти, затим развпј сепскпг туризма крпз 

прпизвпдоу екп хране за щта ппстпје јакп дпбри услпви у пшуванпј средини, излети за 

старије пспбе кап и за млађе, и мнпге друге врсте туризма шиме би се ппспещип 

целпкупан развпј пвпг краја. За тп су наравнп пптребни велики наппри, улагаоа и идеје. 

Са друге стране ппстпји пснпва за развпј туризма, а оу шине извпрни фактпри туристишке 

ппнуде пднпснп прирпда, клима и слишнп, затим станпвнищтвп, традиција, језик, пбишаји 

и другп, и на крају сапбраћајна ппвезанпст, насеља, кпмунална инфрсатруктура и слишнп. 

На пснпву извпрних фактпра треба да се изграде фактпри изведене ппнуде, пднпснп да се 

прпстпр ппреми за прихват туриста, за оихпвп инфпрмисаое, за упптпуоаваое ппстпјеће 

ппнуде. 
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8.3. ЦЕНА 

 

Вреднпст дестинације, пднпснп туристишкпг прпизвпда се вреднује прекп цене. 

Пвде се мисли п сампј привлашнпсти туристишке дестинације истп такп и п квалитету 

услуга кпје се пружају. Међутим у пснпвну цену свакакп улазе све врсте трпщкпва кпје 

снпси пружалац услуга. Приликпм фпрмираоа цене треба имати у виду пптрпщаше, 

реакцију тражое и кпнкуренције. Цена се мпже меоати, најшещће се меоа са прпменпм 

квалитета услуге. Мнпге дестинације у бпрби са кпнкуренцијпм, кпристе се 

инструментима пппут снижаваоа цене, пппусти, даваое бпнуса и слишнп.  

Пружапци туристишких услуга на теритприје Бпрскпг пкруга најшещће да би 

ппвећали тражоу дају пппусте, и пре свега пппусте за пензипнере, специјалне пппусте за 

групе, викенд акције и слишнп. Цена услуга је у складу са квалитетпм услуге. Неки хптели 

су фпкусирани пре свега на ппслпвну клијантелу и у складу са тим су и фпрмиране цене у 

тим предузећима, щтп знаши да је цена услуге нещтп вища у пднпсу на цене услуга у 

предузећима кпја су вище фпкусирана на ђашки туризам. Такп је цена услуга нещтп нижа у 

хптелима у кпји се налазе у ппщтини Негптин и Кладпвп у пднпсу на цене у хптелима у 

ппщтини Бпр.  
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8.4. ПРПМПЦИЈА 

 

Прпмпција кап инструмент маркетинг микс–а ппдразумева кпмуницираое са 

пптрпщашима какп би се стимулисала тражоа. Прпмпципни микс састпји се из некпликп 

инструмената: 

- Прппаганда (графишка средства, пгласна, прпјекципна и слишнп) 

- Пднпси са јавнпщћу 

- Унапређеое прпдаје 

- Лишна прпдаја 

- Публицитет 

- Мершедајзинг 

- Сппнзпрствп  

- Директни маркетинг24 

Најшещће кприщћени инструменти су прппаганда, унапређеое прпдаје и пднпси са 

јавнпщћу. 

На теритприји Бпрскпг пкруга у прпмпципне сврхе се кпристе гптпвп све врсте 

прппаганднпг материјала,  какп графишка средства у пблику  плаката, прпспеката, 

флајера и слишнп, такп и пгласна у виду пгласа путем радип апарата, телевизије и 

интернета, щтампе, затим данас је све вище пппуларнп снимити кратак филм и такви 

снимци спадају у прпјекципна средства. Сва пва средства израђују какп туристишке 

прганизације ппщтина такп и туристишка предузећа, али и туристишка прганизација Србије. 

Такпђе, прпјекципна средства у прппагандне сврхе су и web portali, кпје гптпвп сваки 

хптел са теритприје Бпрскпг пкруга има, такпђе web portale, пднпснп интернет странице 

имају и туристишке прганизације. 

                                                      
24

 Пгоен Бакић, Маркетинг у туризму, Бепград 2010. , стр 168. 
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 Однпси са јавнпщћу, предузећа најшещће да би свпј прпизвпд представила јавнпсти 

кпмунцирају са циљним пптрпщашима, прекп маила, телефпнпм или ппсетпм,  такпђе и са 

нпвинарима кпји их касније прпмпвищу прекп медија.  

 Унапређеое прпдаје, предузећа смищљају разне прпграме и фпкусирају се на 

пдређене сегменте ради ппвећаоа брпја туриста. Најшещће се фпрмирају пакет 

аранжмани25 кпји пбухватају вище активнпсти и кап такви се нуде туристима, прпизвпд се 

нуди пп нижпј цени, дају се ваушери, пппусти најшещће за пензипнере, пппусти за веће 

групе, пппусти на вищедневне аранжмане, аранжмани се нуде пп нижпј цени у делу 

гпдине кад је брпј туриста најмаои и слишнп. 

 Презентација, прпмпција кпјпм се кпд пптрпщаша ствара ппзитиван утисак п 

дестинацији или пбјекту на пснпву ппнащаоа и изгледа пспбља, али и стаоа и 

ппремљенпсти пбјекта где се пружа услуга. Мнпга предузећа впде рашуна п тпме да 

пставе ппзитиван утисак, дпк друга билп збпг лпщег меначмента билп збпг недпстатка 

инвестиција тп не успевају да пстваре. 

 Лишна прпдаја, предузећа пстварују лишни кпнтакт са пптрпщашима, шест слушај, 

предузећа кпмуницирају ради прпдаје са старим пптрпщашима. За пвп се везује и 

директни маркетинг јер ппнуда какп би привукла пптражоу, мпра лишнп да ступи у 

кпнтакт са опм. 

 Публицитет, ппзнатп је да велике наппре улаже и Туристишка прганизација Србије 

какп би прпмпвисала реку Дунав, кпја прптише п крпз дату пбласт, на тај нашин се 

средствима јавнпг инфпрмисаоа јавнпсти приказује деп ппнуде Бпрскпг пкруга. Тп је 

један пд примера. Такпђе нпвинари кпји пвде дплазе, пример је хптел Језерп на Бпрскпм 

језеру, где је ревију једне мпдне агенције пратилп шак 80 нпвинара из Србије. 

                                                      
25

 Пакет аранжман или паущалнп путпваое, је туристишки аранжман кпји фпрмирају туристишке агенције 
прганизатпри путпваоа, пбухвата услуге превпза, смещтаја и друге услуге. Туристишкпј агенцији предузећа 
пдпбравају пппуст, такп да куппвинпм пакет аранжмана пд туристишких агенција туриста дпбија услуге кпје 
су пбрашунате пп нижпј цени у пднпсу на цену кпју би платип да је сам директнп купип услуге. 
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 Мершедајзинг, дещава се да фирме какп би се прпмпвисале, щтампају мајице са 

свпјим лпгпм и бесплатнп их деле, или их прпдају, занимљиви су такпђе и сувенири са 

натписпм, кпјих је малп јер мали брпј предузећа се на тај нашин прпмпвище. Такпђе 

сппнзпрствп једним делпм се везује за мершедајзинг, нека угпститељска предузећа су 

сппнзпри за сппртску ппрему на сппртским утакмицама и на тај нашин се прпмпвищу. 

 Мпра се наппменути да целпкупна ппнуда Бпрскпг пкруга се излаже јавнпсти на 

сајмпвима, пре свега на сајмпвима туризма, где се прпмпвище целпкупна ппнуда, истп 

такп и на излпжбама. Међутим на излпжбама се не мпже кап на сајмпвима прпмпвисати 

целпкупна ппнуда, већ се прпмпвище деп ппнуде у складу са темпм излпжбе. 

 

8.5. КАНАЛИ ПРПДАЈЕ 

 

Каналима прпдаје прпизвпд, у пвпм слушају туристишки прпизвпд и туристишке 

услуге треба да стигну дп кприсника пднпснп дп купца. Међутим туристишки прпизвпд је 

неппипљив, такп да се у пвпм слушају прпдаје пбећаое.  

Канале прпдаје мпжемп ппделити на директне канале прпдаје и индиректне 

канале прпдаје. У првпм слушају је ппнуда у директнпм кпнтакту са пптражопм и нема 

ппсредника, туриста креира аранжман, набавља превпз, смещтај и друге услуге директнп 

пд пружалаца услуга. У другпм слушају јављају се ппсредници између ппнуде и пптражое, 

тп су прганизатпри путпваоа или турпператери. Између прганизатпра путпваоа и туристе 

јављају се и субагенти или Reatilers, кпји аранжмане прпдају туристима за рашун 

прганизатпра путпваоа. Услуге угпститељских предузећа најшещће туристи лишнп купују 

пд прущалаца, ппстпје угпститељска предузећа кпја у свпм саставу имају и прганизатпре 

путпваоа, такп да и на тај нашин прпдају свпје услуге, друга предузећа сарађују са 

туристишким агенцијама кпје даље прпдају оихпве услуге. 
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9. ЗАКЉУЧАК 

 

Свака теритприја кпја има ппвпљне предуслпве (какп прирпдне такп и 

антрпппгене) за развпј туризма, тежи ка успесима на туристишкпм тржищту и да буде 

преппзнатљива. Теритприја Бпрскпг пкруга, у пквиру кпје су ппщтине Бпр, Негптин, 

Мајданпек и Кладпвп кпје су пп свпјим прирпдним и друщтвеним карактеристикама 

јединствене, шине непрпцеоив сппј великпг брпја прирпдних и антрпппгених 

атрактивнпсти, шиме се фпрмира једна нпва јединствена дестинација. Кпмбинацијпм 

ппнуде пвих ппщтина птварају се мпгућнпсти за ппстизаое бпљих резултата на 

туристишкпм тржищту, за щта је пптребнп на првпм месту сарадоа између ппнуђаша, кпји 

би се заједнишким напприма упптпуоавали и били у преднпсти у пднпсу на кпнкуренцију.  

Ппвпљан туристишкп – гепграфски пплпжај, пре свега захваљујући впденпм путу 

реке Дунав, транзиту туриста Ђердапскпм магистралпм дппринпсе приступашнпсти пве 

пбласти. Пбиље прирпдних и антрпппгених атрактивнпсти, велики брпј незаппслених 

виспкппбразпвних пспба, велики брпј угпститељских пбјеката разлпг су да пва 

дестинација у будућем перипду пживи и буде кпнкурентна у пднпсу на пкружеое, за щта 

су пптребни заједнишки наппри свих ппщтина Бпрскпг пкруга. Један пд недпстатака јесте 

неквалитетна сапбраћајна мрежа, кпја ппвезује сепска и градска насеља, а шије би 

ппбпљщаое впдилп ка развпју сепскпг туризма.  
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