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УВОД 

 

Сматра се да на Земљиној површини не постоји географска целина са толиком 

концентрацијом природних и културно-историјских ресурса за развој туризма као што је 

Медитеран.  Међутим, иако су неке од природних и културно-историјскихресурса за развој 

туризма повољније у другим деловима света него у региону Медитерана, у њима не 

постоји толика концентрација услова за развој туризма као у овом региону. 

Медитеран је данас постао туристички најразвијенији регион у свету, у коме се 

остварује око једне трећине укупног међународног туристичког промета. На развој 

масовног туризма указује податак да се у периоду од 1970-1990. године број туриста на 

обали Медитерана утростручио. Од медитеранских земаља Шпанија, Италија и Француска 

спадају међу десет туристички најпосећенијих држава света. Наведена чињеница указује 

на изузетан значај и улогу туризма за привредни развој ових држава. Из наведеног разлога 

у раду је посебна пажња усмерена ка упоредној анализи макроекономских ефеката развоја 

туризма у Шпанији, Италији и Француској, што је уједено и предмет рада. У 

макроекономске ефекте спадају директни, индиректни и мултипликативни ефекти. 

Основни циљ рада је анализа узрочно-последичних односа између развоја туризма у 

Шпанији, Италији и Француској и кретања бруто домаћег производа, агрегатне 

запослености и платног биланса у наведеним земљама. Полазећи од природних, културних 

и друштвених ресурса у раду посебна пажња је усмерена ка утицају туризма на привредни 

развој ових држава. 

Рад се састоји из четири дела. У првом делу, другом и трећем делу посебна пажња 

је посвећена анализи природних и културно-историјских ресурса у Италији, Француској и 

Шпанији. У сваком од ова три дела пажња је усмерена обради физичко-географских, 

друштвено-географских карактеристика и подели туристичких регија у свакој држави. 

Четврти део обухвата компаративну анализу макроекономских ефеката развоја туризма у 

Шпанији, Италији и Француској. Успостављена је веза између њиховог развоја туризма и 

развоја њихових привреда. Посебна пажња је усмерена ка компаративној анализи 
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директних, индиректних и мултипликативних ефеката  развоја туризма Шпаније, Италије и 

Француске, које је поред текстуалног објашњења приказано и у виду графикона, како би 

упоредна анализа била потпунија. Приликом анализе утицаја туризма на привредни развој 

посматраних држава полази се од претпоставке да макроекономски ефекти обухватају 

директне, индиректне и мултипликативне економске ефекте. 
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I ИТАЛИЈА 

 

1.Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у Италији 

 

1.1.Физичко географске карактеристике Италије 
 

1.1.1.Географски положај Италије 

 

Република Италија је држава која се налази на југу Европе. Обухвата Апенинско 

полуострво и два велика острва, Сицилија и Сардинија, која чине 1/6 укупне површине 

територирије и више мањих острва од којих је најпознатије Елба. Реч је о полуострву у 

Медитеранском мору, који једину копнену границу има на северу, на Алпима, где се 

граничи са Француском, Швајцарском, Аустријом и Словенијом. На северотисоку Италију 

запљускује Јадранско море, на југоистоку  Јонско море, на југозападу Тиренско  и 

Лигурско на северозападу. Преко Апенинског полуострва и његовог продужетка Сицилије, 

Европа се после Гибралтара највише прибижава Африци (на 140 km).  Облик земље 

подсећа на чизму. 

Слика бр. 1 - Географска карта Италије 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=italija 

https://www.google.rs/search?q=italija
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Независне државе Италије су Сан Марино и Ватикан, које се налазе унутар 

територије Италије и Кампионе д’Италија – есклава у Швајцарској. Главни град је Рим. 

Италија се налази у јужној Европи, између 35° и 47° северне географске ширине и 6° и 19° 

источне географске дужине.1 Са аспекта површине од 301.323 km2, Италија се налазина 69. 

месту у свету, док са аспекта броја становника (59.448.163) који живе у Италији она се 

налази на 23. месту у свету. Дужина границе је 1.932 km, а дужина обале је 6.660 km. 

Унутар територије Италије налазе се независне државе Сан Марино и Ватикан, папска 

држава која је оивичена Римом.2 

 

1.1.2.Геоморфлошке каратеристике 

 

У геолошком смислу, Италија је младо копно. Свој коначан облик добила је у 

касном терцијару и квартару. На њеној територији најдоминантније су млађе веначне 

планине Алпи и Апенини, изграђене од палеозојских меозојских и терцијарних стена. 

Држава се налази на граници Евроазијске и Афричке плоче, што доприноси значајној 

сеизмичкој и вулканској активности, тако да на полуострву има и вулканског рељефа као и 

крашких облика. У Италији се налази 14 вулкана, од којих су четири активна: Етна на 

Сицилији, Стромболи, Вулкано и Везув. Везув је једини активни вулкан у континенталној 

Европи и познат је због своје ерупције која је уништила Помпеју и Херкуланум.Гледано са 

географског аспекта,Апенинском полуострву припадају острваСицилија, Сардинија и 

Корзика. Међутим, Корзика је политички издвојена и припада Француској. 

У Италији су најразвјенији рељефни облици настали деловањем воде (флувијална 

ерозија и ајумулација са денудацијом). Италија је претежно брдовита земља (80%).3 

Планински венац Алпи лучно затварају северни део Италије, јужно од њих је 

Падска низија. Венац Апенинских планина представља кичму Италије и простире се дуж 

                                                           
1https://www.google.rs/ italija 
2 Натек, K., Натек M., (2005):Државе Света, Београд 
3Двидовић, Р.,(2000): Регионална географија - Географске регије европких држава, Универзитет у Новом 

Саду, стр. 364. 
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целог полуострва и на северозападу се спаја са планинским венцем Алпа, који полукружно 

затвара Италију на северу. Апенини се деле на Северне, Средње и Јужне Апенине. Са 

јужне стране Падску низију заграђују Лигуријски и Емилијски Апенини. Између Алпа и 

Апенина се налази долина реке По, велика и плодна низија. “Венци Италијанских Алпа се 

деле на Пијемонтске, Ломбардијске и Венецијанске. Пијемонтски Алпи су на крајњем 

западу. Најужи су свега 20 m, али са врховима преко 2.000 m. Ломбардијски Алпи су шири 

и пространији.”4 Највиши делови венца су под ледницима, док се у суподини ледничка 

језера од којих су најпознатија Комо, Гарда и друга. Венецијански Алпи су мање 

економски искоришћени. Доломити представљају најлепши део Венецијанских Алпа.  

Слика бр.2 - Доломитски Алпи 

 

Извор: http://www.firstminuteponude.rs/dolomitski-alpi-italija.html 

Највиши врх Италије је Мон Блан де Курмајор висине 4.748 m. Превоји који се 

налазе на Алпима су Ст. Готхард, Св. Бернард, Симплон, Мон Сени, Бренер. Поред 

планинског рељефа на територији Италије истиче се и равничарски – Падска низија дуга 

450 km, а широка 100 km до 200 km. 

Острва Сицилија и Срдинија према рељефу су углавном планинска. Јадранска обала 

је изразито мочварна и ниска, стрма и каменита. Италија је приморска држава, 

медитеранска, јер ¾ дужине свих њених граница припадају граници на мору. Апенинско 

полуострво је протеже  900 km од севера ка југу, широко је 150-200 km. Широко је 150-200 

km. Италија се састоји од три дела. Први део обухвата цело Апенинско полуострво са 

                                                           
4 Давидовић,Р., (2004): Регионална географија Европе, Нови Сад, стр. 362. 

http://www.firstminuteponude.rs/dolomitski-alpi-italija.html
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острвима Сицилијом и Сардинијом, други део обухвата низију у поречју реке По и трећи 

део је алпски простор све до развођа. Северна Италија обухвата два сасвим различита 

простора- низијски и високопланински тако да се појам Италија не поклапа у потпуности 

са појмом Апенинског полуострва. 

 

1.1.3.Климтске карактеристике 

 

Клима Итлије је разнолика, она варира од хладне у највишим деловима Алпа и 

Апенина до суптропске дуж обале Лигуријског мора и западне обале полуострва. У већем 

дели Апенинског плуострва јужно од Фиренце и у приморским деловима Лигуријске 

ривијере влада медитеранска клима. Континентална клима заступљена је у северним 

унутрашњим деловима Италије, око Торина, Милана и Болоње, ова климасе према 

Кепеновој класификацији сврстава у влажну суптропску климу. Просечна годишња 

температура креће се од 11оС до 19оС. У Падској низији она износи 13оС, на Сицилији 

18оС, и у прибалној низији 14, 5оС. Хладна клима је на источним падинама Апенина, јер је 

под утицајем североисточних ветрова. У Ломбардијској низији климаје континентална, са 

оштрим зимама и топлим летима. 

 

1.1.4.Хидролошке карактеристике 

 

Хидрографска мрежа у већем делу Италије добро је развијена. Лучно пружање 

Алпа, те њихов настанак у Апенине главни је узрок да највише италјанских река са 

највише воде отиче у Јадранско море. Ту је највећа италијанска река По с бројним 

притокама, затим Таљаменто, Пијаве, Брента, Адиђе, Савио, Пескара итд.5 Река По која је 

дуга 682 km представља најдужу реку у Италији. Она извире у планинском делу Алпа а 

улива се у Јадранско море. Реке италијанског полуострвског дела су плитке. Главне реке у 

овом делу су Арно и Тибар. 

                                                           
5Двидовић, Р.,(2000): Регионална географија - Географске регијеевропких држава, Универзитет у Новом 

Саду, стр. 365. 
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И северни и полуострвски део Италије се одликује бројним језерима. Посебно су 

значајна језера у италијанској подгорини Алпа, на месту где она прелази у пространу и 

заравњену Ломбардију. То је део слива реке По, притоке Јадранског мора, али и Адиђе која 

такође притиче Јадранском мору. Из скоро свих језера истичу реке и уливају се у По или 

Адиђе. Међу италијанским језерима у подгорини Алпа истичу се Мађоре, Комо, Гарда и 

Лугано, а од полуострвских језера истичу се знатно мања Тразимено, Болсена и Браћано.”6 

Језеро Мађоре које се налази на граници са Швајцарском, у Италији је познато под 

именом Вербано. По настану припада ледничким језерима. Захвата површину од 212 km2 и 

зато га Италијани зову Велико језеро. Максимална дубина језера износи 370 m. 

Језеро Лугано, или како га људи називају „Чересно језеро“, нАлази се на северу 

Италије на граници са Швајцарском. Име је добило по швајцарском граду Лугано. 

Простире се на површини од 49 km2 и бележи највећу дубину од 288 метара. Настало је 

акумулирањем воде у потопљеном делу валова. 

Језеро Комо налази се на тертиторији Италије. Према начину постанка језерског 

басена је ледничко језеро. Површина језера је 146 km2. Оно по чему је језеро специфично је 

његова знатно велика дубина. Највећа измерена дубина износи 420 m. Језеро је 

криптодепресија7. 

Језеро Гарда је глацијално језеро које је формирано током последњег леденог доба. 

Налази се у северној Италији и захвата површину од 370 km2. Максимална дубина је 346 m. 

Као и Лугано, и Гарда је криптодепресија. Настало је акумулирањем воде у долини 

некадашњег ледника који се спуштао из високих Алпа ка Ломбардији. 

 

 

 

 

                                                           
6 Станковић, С. (2006): Језера света, Завод за уџбенике, Београд 
7Криптодепресија представља удубљење испуњено водом чија је површина изнад нивоа мора, док је дно 

испод нивоа мора. 
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Слика бр.3 - Језеро Лугано 

 

Извор: http://opusteno.rs/regioni-f43/svajcarska-lugano-slike-t25090.html 

 

1.1.5.Биљни и животињски свет 

 

У централном и јужном делу низије Италије, флора је типично медитеранска. 

Биљке карактеристичне за ове пределе су маслине, наранџа, лимун и палма. На крајњем 

југу јављају се нар, смоква, бадем, шећерна трска и памук.На нижим падинама јављају се 

кестен, чемпрес и храст, док су у вишим пределима највише заступљени бор и јела.  

Када је реч о фауни Италије, карактерише је мањи број животињских врста у 

односу на остале државе Европе. Вукови, дивље свињеи лисице, заступљени су у 

планинским пределима. Дивокозе и птице грабљивице (орао, лешинар и соко) су 

каратеристичне за Алпсеке пределе. Препелица, шљука, јаребица и друге птице селице 

живе у многим деловима Италије. Гмизавци укључују неколико врста гуштера, змија и три 

врсте змија отровница. Има и шкорпија. 

 

 

http://opusteno.rs/regioni-f43/svajcarska-lugano-slike-t25090.html
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1.1.6.Земљиште 

 

Најплодније земљиште на територији Италије налази се у Падској низијии уз доње 

делове река, које се уливају у Јадранско, Јонско, Тиренско и Лигуријско море. У Падској 

низији гаје се различите врсте култивисаних биљака. 

Природни биљни покров може се поделити у шест вегетацијских зона: 1. 

медитеранска вегетација, 2. шуме храста и кестена, 3. шуме букве и четинара, 4. зона 

тополе и врбе, 5. зона субалпских вриштина, 6. планински пашњаци и 7. каменита пустош 

без вегетације.8 На основу подолошког састава, надморске висине и климе извршена је 

подела ових зона. 

 

1.2.Друштвено-географске карактеристике Италије 

1.2.1.Становништво 

 

Данас Италија има 58.462.375 становника. Густина насељености је врло 

неравномерна, а просечна износи око 192 стн/km2. Великом густином насељености истичу 

се индустријска подручја северне Италије, пољопривредно развијена Падска низија, 

лигурска и јадранска обала, Кампања и сјеверна Сицилија. У ретко насељена подручја 

убрајају се алпски, апенински и острвски планински крајеви и мочварни делови Тоскане и 

Сардиније.9 

Што се тиче природног прираштаја, стопа наталитета данас износи 20 промила. 

Насупрот тој вредности, стопа наталитета износи 10 промила. За разлику од јужног дела 

Италије, северни део има мањи природни прираштај. Отуд призилазе емиграције ка 

Падској низијина северу или у иностранствоод уједињења Италије (1870. године), око 20 

милиона Италијана је напустило своју земљу.  

                                                           
8Давидовић, Р.,(2000): Регионална географија - Географске регије европких држава, Универзитет у Новом 

Саду, стр. 365. 
9https://sites.google.com/site/valentinasajt/stanovnistvo 

 

https://sites.google.com/site/valentinasajt/stanovnistvo
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Од религија, најзаступљенији су католици 80,2%, а свега 3,6% припада остали 

религијма, од чега су 231.226 Јеховини сведоци. Католичка црква је традиционално веома 

јака у Италији. 

У језичком и верском погледу Италија је хомогена земља, али је политички веома 

разнолика. Највећу мањину чине немци у Јужном Тиролу и словаци, насељни око Трста. 

Од осталих мањина с делимично службеним су француска мањина у регији Вале д Аоста, 

ладин у Доломитима, сардински на Сардинији...Такођепостоје и места у којима се говоре 

локалним језиком, као нпр. Хрватски у три села у регији Молисе, каталонски у граду 

Алгхеро на Сардинији,октицански у јужним долинама Пиемонтеа, албански ну селима на 

Сицилији и регији Калабрија и стари грчкидијалекти који се користе у селима регије 

Калабрија. 

 

 

1.2.2.Културно историјско наслеђе и културни туризам у Италији 

 

Италија има веома значајну улогу у култури и уметности. За време Римског 

царства, Римска антика била је узор осталим европским земљама. Током средњег века и у 

доба ренесансе, Италија је остала узор у уметности и култури. Веома познато је 

италијанско сликарство, архитектура и вајарство. Изузетни познати уметници који су 

живели и стварали своја данас позната дела су Леонардо да Винчи, Ботичели, Рафаело, 

Микеанђело и други. Уметност у Италији обухвата уметничка дела од праисторије до 

данас.  

Културни туризам данас спада међу водеће трендове на туристичком тржишту, али 

је истовремено и један од најстаријих облика туризма, још из античког периода преко 

средњег века до модерног доба. Светска туристичка организација дефинисала је културни 

туризам као „ путовања мотивисана културом попутстудијских, позоришних и културних 

тура, путовања на фестивале и слична догађања, посете историјским локалитетима и 

споменицима, како би се проучавала природа, уметност, обичаји и култура.10 

                                                           
10http://www2.unwto.org/ 

http://www2.unwto.org/
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Италија је земља која поседује велико богатство културно–историјских ресурса, 

како материјалних тако и нематеријалних.Имајући у виду многобројне културно-

историјске ресурсе у Италији, у наставку посебна пажња биће посвећена најпосећенијим 

ресурсима. 

Криви торањ – представљазвоник катедрале који се налазина тргу Катедрала у 

Граду Пиза. Нагнут торањ је део комплекса петобродне катедрале Санта Марија Асунта у 

чији састав улази и крстионица. Звони је изграђен у романескном стилу, висина торња је 

56 , пречник у основи је 16 m, тежина 14.400 t, а до врха звоника води спирално 

степениште са 294 степеника. Изградња торња је трајала од 1171 до 1350. године, а због 

глиновито-песковитог терена торањ је нагнут 1.4 m. До 1817. године вертикални нагиб 

торња је повећан на 3,8 m, ado 1993. године 5,4 m. Торањ је 1987. Године увршћен у 

Унескову светску културну баштину. Године 1990. Звоник је затворен за посете због 

опасности од рушења и започети су радови на санацији терена, реконструкцији темеља и 

грађевине и рестаурацији. Пизу годишње посети око 6.000.000 туриста, а прода се 

3.000.000 карата за улазак у торањ.11 

Крстионица катедрале у Пизи -  крстионица је посвећена Светом Јовану 

Крститељу. Изграђена је 1363. године. Цилиндричног је облика са двоструком куполом. 

Симболизује фузију архитектонских стилова романике и готике. Изграђена је од белог 

мермера, висине 54,9 m, пречника преко 34 m. У уметничком и архитектонском смислу 

кристионица не заостаје за торњем поред које се налази, али је торањ популарнији због 

нагнутости. 

Катедрала Санта Марија дел Фјоре – је црква која спада у групу 15 највећих 

цркава света. Налази се у Фиренци (град познат као дом ренесансе) на тргу Катедрала у 

самом центру Фиренце. Црква је увршћена у Унесковој листи светске културне баштине. 

Комплекс катдрале се састоји из четири објекта, главне зграде цркве, крстионице Светог 

Јована, звоника висине 85 m, познатог под називом Ђото Кампаниле и музеја Опера 

катедрале Санта Марије дел фјоре која представља ској готике ренесансе. Куполу 

катедрале радио је вајар и архитекта Филипо Брунелески, коју је завршио 1471. године, 

                                                           
11Драговић Р., (2017): Туристичко-географске регије света I, Универзитет у Нишу, Природно математички 

факултет, стр. 190. 
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када је на њен врх изнад латерне постављена позкаћена лопта. Године 1903. изливена су и 

постављена бронзана врата. 

Катедрала Света Марија Асунти - црква која се налази на тргу Дуомно у Сијени. 

Изграђена је 1348. године у готско-романском и класичном архитектонском стилу. 

Колосеум или Флавијевски амфитеатар – представља најатрактивнији и 

најпосећенији културни и уметнички објекат у Риму. Грађен је од 72. до 80. године н.е, 

име је добио по колосалној Нероновој статуи која је стајала испред објекта. За разику од 

полукручних грчких амфитеатра, Колосеум је у облику елипсеса спољашном фасадом 

висине 48m. 

Слика бр. 4 - Колосеум 

 

Извор: https://www.cafe.ba/turista-u-rimu-ostetio-koloseum/ 

 

Пантеон – храм свих богова налази се на тргу Ротунда у Риму. Грађевина је из 

Римског царства и једина која није страдала током напада варвара. Храм је изградио 

Хардијан око 126. године н.е. 

https://www.cafe.ba/turista-u-rimu-ostetio-koloseum/
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Анеђеоска тврђава или Хардијанов маузолеј – је тврђава која се налази у Риму и 

представља једо од најлепших здања Рима, коју је изградио Трајанов наследник Хардијан 

између 135. и 139. године. 

Базилика Светог Петра – представља монументални храм на десној бали реке 

Тибар у Ватикану. Изграђена је на гробу апостола Светог Петра, на месту мање  

ранохришћанске петобродне базилике. У њој се чувају бројне реликвије и велко уметничко 

благо. Испред храма налази се трг Светог Петра кога је ројектовао Бернини. Трг изгледа 

тако да лукови колонада по боковима посматрано са терасе базилике изгледају као руке 

цркве која грли своје вернике. Овде требамо споменути и Сикстинску капелу – 

најпознатију капелу у Апостолској палати. Позната је о својој архитектури и фреско 

декорацији коју су радили највећи мајстори ренесансе: Микеанђело, Рафел, Ботичели и 

Бернини. Микеланђело је од 1508. до 1512. осликао 1100 m² таванице Сикстинске капеле. 

Данас се она сматра Микеланђеловим најзначајнијим сликарским достигнућем. 

 Фонтана ди Треви – налази се на тргу Треви у Риму. Фонтану је дизајнирао 

Никола Салви у барокном стилу. У фнтани је доминантна статуа Нептун, бог мора који 

вози кочију у облику шкољке које вуку коњи преко полукружног базена испуњеног водом 

који симболизује море. Један коњ је миран, а други немиран, што симболизује променљиву 

ћуд мора. 

Слика бр.5 - Фонтана ди Треви 

 

Извор: http://www.italy-travels.it/en/ 

http://www.italy-travels.it/en/most-beautiful-fountains-in-rome/fontana-di-trevi-roma-2-2/


Макроекономски ефекти развоја туризма у водећим туристичким државама Медитерана 

14 
 

 

Базилика Светог Марка – налази се на тргу Светог арка у Венецији изграђена 

1071. године. Базилика се по архитектури сврстава у најлепша срењовековна здања. Поред 

базилике на тргу се налазе и звоник Кампаниле, Дуждева палатаи ренесансна Сат кула.  

 

 

2.Класификација туристичких регија у Италији 

 

Уважавајући природно-географске, природне и туристичке особености у Италији се 

издвајају три макро регије: северни или континентални део Италије, средња Италија и 

јужна Италија. У Италији издвајамо следеће туристичко-географск регије: Лигуријска 

ривијера или „Ривијера ромањола“, латинско-етрурске регие (Тоскана, Умбрија и Лацио), 

Кампања и јужноиталијанске регије (Апуља, Калабрија, Сицилија и Сардинија). 

 

2.1.Лигуријска ривијера 
 

Регија Лигуријског приморја пружа се полукружно уз обалу Ђеновског залива до 

рта Мортола, на западу, а на истоку до рта Бјанка. Ова регија пружа се дужином од 270 km. 

Лигуријска ривијера састоји се из 2 дела: „Ривијера ди Леванте“ која се пружа од 

Ђенове до Ла Специје (источни део регије) и „Ривијера дел Фиори“ или Цветне ривијере 

која се простире од француско-италијанске границе до Ђенове (западни део регије).12 

Обала је слабо разуђена, осим код Портофина, где је у море истурено острво од 

олигоцених стена, заравњено је и погодно за изградњу туристичких целина. За развој 

туризма од великог значаја је контраст Алпа и Медитерана, заправо алпске и медитеранске 

климе. Предност ове регије је комбинација купалишне сезоне а коју се надовезује зимски 

боравишни туризам и могућност бављења зимским спортовима у планинском залеђу.  

                                                           
12Јовичић, Д., Ивановић В., (2008): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 201. 
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Клима на овом простору је медитеранска, са благим и влажним зимама са високим 

процентом релативне влажности ваздуха и топлим и сувим летима са годишњом 

инсолацијом са преко 2.200 часова. Највећа количина падавина је у октобру, новембру  и 

јануару, а најмања је у јулу и јуну. Регија је богата подземним водама, тако да се земљиште 

добро наводњава. 

Дуж обале расту чемпреси, палме, макија, приморски четинарии друге цветнице. 

Поред самог мора повољни су услови за узгојање маслинам аргума и винове лозе. 

У приморју ове регије живи преко 1.600.000 становника. Најзначајнији туристички 

центри су Сан Ремо, Империја, Бордигера, Савона, Рапало, Портофино, Ла Специја, а 

главни привредни и културни центар је Ђенова. Лигуријска ривијера је регија комплексног 

туризма, у којој је поред купалишног заступљен конгресни и културни туризам. 

Главни центар ривијере је град Ђенова, лучки град на обали Лигуријског мора, у 

коме је 1451. године рођен Кристофер Колумбо. Значајни културно-историјски објекти у 

граду су споменик Кристиферу Колумбу, Градски музеј, галерија Мацини, Градска кућа, 

палата Тузи и Срењовековна градска капија. Поред Ђенове значајни градови у и Санремо и 

Савона. Снремо је један од најпопуларнијих приморских градова, основан током Римске 

империје. Савона ја лучки град у коме се налазе археолошки музеј, тврђава Пријамар, 

средњовековна кула, музеј Кристифера Колумба итд. 

 

2.2.Јадранска ривијера 

 

Јадранска ривијера би се могла назвати и „Ривијера ромањола“, јер се у 

италијанској области Емилија-Романија (у пракси се  често каже само Романија) налазе 

највеће плаже са огромним смештајним капацитетима, који су нарочито скоцентрисани у 

Риминију.13 

Ривијера Ромањола представља најзначајнији део јадранске регије. У оквиру 

Емилије-Ромање разликује се неколико природних целина у правцу север-југ. Северни део 

                                                           
13Јовичић, Д., ИвановићВ., (2008): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 201. 
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је равничарско подручје уз реку По и Јадран. То је јужни и југоисточни део Падске низије, 

житнице Италије. На крајњем северу и истоку подручје је чак мочварно. Целина 

предапенинског побрђа је средња целина и заузима преко чевртине покрајине. Јужни део је 

изразито планински у оквиру система Апенина са неколико насељенијих долина. Клима на 

овом простору је прелазна од средоземне са мору на истоку ка континенталној на западу, 

ка копну. У вишим крајевима клима је оштрија. 

Најзначајнији центар је Римини са изузетном пешчаном уређеном плажом дужине 

преко 7 km. Римини је изграђен на ушћу реке Мареки у Јадранско море. У околини града 

налазе се остаци из римског периода, од којих су најзначајнији Тиберијев мост и Аугустов 

славолук. Из средњег века значајна је Палата дел Аренго. Јужно од Риминија су позната 

купалишта Риционе, Мисано и Католика. 

У залеђу Риминија је Сан Марино, република која је смештена на планини Титано 

на висини од преко 740 m. Југоисточно од Риминија ружа се Ривијера Конеро која захвата 

приморски појас регије Марке и туристичка места Сироло, Нумана, Марчели и Анкону. У 

ривијера Марке обала је стрма и брзо прелази у брдско подручје у средишњем делу. 

Брдско подручје постепено на западу прелази у високо планинско подручје средишњих 

Апенина. Клима у приморском делу Марке је средоземна. Како се залази у копно и иде на 

више надморске висине она постаје прелазна између средоземне и континенталне. У 

вишим крајевима клима је оштрија, планинска. Највећи град у овој покрајини је Анкона. За 

туристе је занимљив стари део града, у коме су сачувани бројни споменици. Најзначајнији 

су Трајанов славолук, романичка црква и катедрала, зграда Лођа деи Мерканти. У околини 

Анконе су песковите плаже, мада је овај град лучки одакле воде трајектне линије према 

италијанским прекоморским лукама у Хрватској, Грчкој и Албанији.  

Ка југоистоку од подручја Марке наставља се Абруцо које се одликује ниском 

обалом и највишим врхом Апенина – Гран Сасо. На обали је град Пескара, а у близини 

познато купалиште Франкавила Маре, затим Ортона, који пружа могућности подводног 

риболова. На граници са регијом Молисе је град Васто.  

Молисе је мања регија од које се  према северозападу пружа  плажа Јадрана све до 

Венецијског и Тршћанског залива и представља највећу песковиту плажу у Европи. 
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Кампобасо је главни град регије. Културни је центар са бројним културним споменицима. 

Капракота је летњи и зимски ски центар. Термоли је најзначајнији туристички центар на 

обали. 

Уз саму обалу Јадранског мора наази се Ривијера Венето. Обала ове регије је веома 

разуђена. Јужни део Ривијере Венето чини делта реке По, са бројним острвима, 

меандрима, рукавцима и бујном вегетацијом. Река По доноси велике количине еродираног 

материјала, који се таложи у плитко море и тако се повећава делта на рачун мора. Клима у 

покрајини је измењено средоземна клима са утицајем са континенталног Севера. Стога су 

зиме оштрије, а лета блажа него у другим деловима Италије. У вишим крајевима клима је 

више континентална, а на планинама влада планинска клима. Најпознатије место у 

северном делу делте Поа је Сотомарина Лидо са дугом плажом. Северније од овог места је 

Кјођа изграђена на неколико мањих острвца која су каменим мостом спојена са обалом. 

Северније од Кјође, на лиду који се пружа ка Венецији је градић Палестрина. 

 “У врху Венецијанског залива налази се Венеција, град на води са каналима, 

острвима, мостовима, са изузетном историјом, културом и архитектуром. Венеција је 17 

смештена на 117 острваца и острва. Насипањем терена између острва настало је 177 

канала, које премошћује више од 400 мостова.” 14  Венеције је познат као „краљица 

Јадрана“, због свог положаја и истријске улоге као поморске силе и трговачки центар. 

Најзначајније грађевине у Венецији су Сан Симеон Пиколо, црква Скалзи, црква Сан 

Геремиа, Црква Сан Стае, црква Сан Самуеле, црква Санта Мариа дела Салуте, затим 

палате Фланђини, палата Ђованели. Међу палатама је једна од најзначајнијих Дуждева 

палата на самом крају канала. У центру града је трг св. Марка кога окружују базилика св. 

Марка, Дуждева палата, Логета и висока Сат кула. Базилика св Марко је најлепши храм 

Венеције и најлепши пример византијске архитектуре. Мост уздаха је изграђен изнад 

канала и спаја ћелије затвора и судницу. На малим острвима уз северни обод Венеције су 

два насеља Мурано и Бурано. Ту су и туристичка места Торћело, Сан Францеско и Сан 

Лазаро. Венеција има и чувени Лидо, једно од најлуксузнијих купалишта на свету. Позната 

је и по фестивалу филмске уметности. Венецијански залив. Лагуну затварају два лида, 

Палестрина на југу и Лидо ди Венеција на северу. У залеђу је неколико познатих градова. 

                                                           
14 Плавша, Ј.,(2008): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 102. 
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То су Падова, Верона, Ровињо, Вићенца, Тревизо, Адриа, Венето, Абано Терме, познато 

бањско лечилиште. 

Слика бр.6 - Венеција 

 

Извор: https://www.google.rs/imgres_pictures/content/evropski-gradovi 

 

На Ривијеру Венето наставља се ривијера Фрулиа- Венеција Ђулиа која поред 

приморја обухвата и планинско залеђе. Представља наставак Ривијере Венето па су бројне 

лагуне, лида, острва и песковите плаже све до границе са Словенијом. Клима је измењено 

средоземна са утицајем са континеталног Севера. На западном делу обале прво туристичко 

насеље је Лињано Пинета, а источније Лињано Садиадоро на лиду који затвара Лагуну Ди 

Марано. Источно од Лагуне ди Марано надовезује се Лагуна ди Гардо. На лиду се налази 

град Гардо. Уз град су две плаже на којима се организује терапија помоћу лековитог песка. 

Источни део ривијере обухвата Тршћански залив, који почиње од увале Пензано, а 

наставља се преко ушћа Соче која је једна од најлепших италијанско-словеначких река.  

Трст је највеће и најзначајније насеље Тршћанског залива. Град је богате историје и 

културе. Најзначајније место регије је велики трг Унита на којем се налази палата 

аустријског намесништва, палата Градске скупштине, палата Страти и палата Региона. У 

граду је интересантна и катедрала Сан Ђуисто. Највећи део грађевина настао је у XIV 

веку.  

https://www.google.rs/imgres_pictures/content/evropski-gradovi
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Јужно од Трста је Муђиа на граници са Словенијом. Има једну од највећих марина у 

Европи. Северно од две последње ривијере и њиховог низијског дела су Предалпи, 

Доломити, Карнијски и Јулијски Алпи, затим ледничка језера, од којих је најпознатије 

Гарда, бројни скијашки терени, крашки предели, планине погодне за алпинизам и 

планинарење. Јадранска ривијера највећи део промета остварује лети. 

 

2.3.Латинско-етрурска регија 

 

Ова регија се састоји од више географских целина, Тоскане, Умбрије и Лација са 

Римом. То је јединствена туристичка регија, која представља просторну целину у којој су 

равномерно размештени вредни културно-историјски споменици, од римског до 

ренесансног раздобља. 

Тоскана је постојбина старог народа Етрураца, који су на овој територији живели 

пре римљана. Реч је о регији пространих равница које река Арно отвара на запад ка 

Лигуријском заливу и питомог побрђа. По својој лепоти пејзажа Тоскана спада међу 

најлепше области Италије. 

У оквиру Тоскане разликује се неколико природних целина. Северни и источни део 

чине северни и средишњи Апенини, који у потпуности затварају покрајину са севера и 

југа. У јужном и средишњем делу налази се пространо побрђе. Најмању целину 

чиниравница, која обухвата долину реке Арно. Између Тоскане и Лигуријске ривијере је 

река Магро, која уједно представља границу ове две регије. Обала Тоскане је дуга 400 km. 

Дуж обале су бројна острва. 

Фиренца је град који се налази у средишту Тоскане. Често је називају италијанска 

Атина јер је испуњена прекрасним грађевинама, галеријама, музејима, катедралама и 

црквама. Истичу се велика катедрала Дуомо или Санта Марија дел Фиори. По величини је 

четврта катедрала у свету, затимм звоник Ђото, капела Медичи, мост Понте Векио, Трг 

Сињорија, палата Векио.  
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Поред Фиренце у Тоскани истичу се и друга насеља која су интересантна за 

туристе. Пиза, која је чувена по кривом торњу, Сијена и Арецо – специфични по 

међународним музичким фестивалима, купалишн центри Вијаређо, које је најстарије 

морско купалиште у Италији, Торе дел Лаго, Форте деи Марми и острво Елба. Елба је 

највеће острво Тосканског архипелага, које је постало један од највећих туристичких 

центара на Медитерану. Полуострво Монте Арђентарио налази се на крајњем југу регијеи 

значајан је хидрографско рељефни облик. Оно представља томболо које је са обалом 

повезано преко три пешчана спруда, а унутар њих је лагуна Орбетело. 

Умбрија је мала регија (8.500 km2) око велике котлине Тразименског језера у 

подгорини Апенина и око горњег Тибра. Како су и њу насељавали Етрурци, то су тамо 

сачувани многи етрурски споменици, нарочито у регионалном средишту града Перуђи. 

Киклопске зидине које су подузали Етрурци, спадају у најпривлачније споменике 

Умбрије.15 

У Умбрији мала равничарска подручја пружају се дуж доњих делова речних 

долина, поготово реке Тибра. Остали део покрајине је брдско-планински. Клима у 

покрајини Умбрија је измењено средоземна. Како се иде на више надморске висине она 

постаје више континентална. У високим планинским крајевима клима је оштрија, 

планинска. 

Перуђа је главни град Умбрије. Смештена је у долини Тибра на брежуљку. Перуђа 

има јаку културну, уметничку и научну функцију. У сачуваном средњевековном језгру 

истичу се црква, палата Приори из XIII века у којој се налази позната Сала Нотари са 

импресивним фрескама и Национална Галерија Умбрије. Преко пута је катедрала Дуомо. 

Између ове две грађевине је Фонтана Мађоре.16 

Лацио са Римом је веома уска регија која се налази између Умбрије и Капмање, 

Апенина и Тиренског мора. Источни део чине средишњи Апенини, у средишњем делу 

налази се пространо побрђе, док је  западна целина равничарска. Клима у већем делу 

Лација је средоземна, да би у планинским крајевима добила оштрије, планинске црте.  

                                                           
15Јовичић, Д., Ивановић В., (2008): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр203. 
16 Плавша, Ј.,(2008): Туристичке регије света, Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 108. 
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Туристичке вредности Лација углавном су концентрисане у Риму. Рим је познат као 

„град сунца“, са свега педесетак кишних дана у години. Истичу се антички амфитеатар 

Колосеум, и Форум, Трајанова и Каракалино купатило, на једној, Ватикан са својим 

комплексом сакралних грађевина и културних институција на другој страни. Они чине Рим 

једним од најпосећенијих светских центара „градског туризма“. По својој лепоти истиче се 

фонтана ди Треви, која спада међу највеће туристичке атракије у италијанској престоници. 

Један од интересантнијих делова Рима је Ватикан. Ова држава поседује неколико 

објеката на италијанској територији. То су базилике Сан Ђовани ин Латерано, Санта 

Мариа Мађоре и Сан Паоло Фоури ле Мура, затим палате Латеранска, Датариа, Кацелариа, 

за пропаганду вере, Светог Уфиција, Викаријата, Вила Барбери. Ватикан има своју армију- 

Швајцарска стража, заставу, новац, банку, новине, часописе, радио станицу и железничку 

станицу. Ватикан је средиште католичанства, па самим тим и центар католичког 

ходочашћа, као облика туризма. 

Слика бр.7 - Црква Светог Петра у Ватикану 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=crkva+svetog+petra+vatikan 

 

 

https://www.google.rs/search?q=crkva+svetog+petra+vatikan
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У околини Рима налазе се извори минералне и топле воде. Најпознатије римске 

бање су Бањи ди Триволи и Викарело. У Тоскани и Умбрији има много термоминералних 

извора што је у вези са тектонским покретима и некадашњом вулканском активношћу. 

Међу познатијим бањама су Монтекатини код Пистоје, Кјансино код Сијене, Фијуђи код 

Форсинона, Сан Ђулијано и Касиана код Пизе.  

 

2.4.Кампања 

 

Кампања је регија која гравитира скоро у целини ка Напуљу као најближем велико 

граду. Кампања је приморска покрајина са изласком на источну обалу Тиренског мора на 

западу и југозападу. Регија је вулканког порекла. Атрактивност регије доприносе вулкан 

Везув, једини активан вулкан на копненом делу Европе висок 1.186 m, Флегрејска поља 

западно од Напуља, Беневентсканизија, северно од Напуља. 

У подножју Везува постојала су три римска града: Херкуланум, Помпеј и Стабије. 

Током ерупције 79. године град Помпеј је био засут врелим пепелом, а друга два града 

пепеом и лавином. Помпеја је пажљиво откопана, тако да се данас могу видети улице, 

тргови, куће, споменици, музеј у савеменом граду Помпеј. Ерупцијом и пепелом страдали 

су око 20.000 становника, који нису успели да побегну на безбедну удаљеност. 

Ривијера Кампање је атрактивнија од лацијске и тосканске због климатских 

повољности и геоморфолошких. Обала је знатно разуђенија и бројни су археолошки 

локалитети уз море. Обала  почиње од ушћа Гариљана у заливу Гаета. У јужни део овог 

залива се улива Волтурно, који је једна од најзначајнијих италијанских река. У горњем 

делу тока ова река гради композитну долину, а у доњем току Волтурно је изградио 

приморску равницу, која је понегде и мочварна. 

Напуљ је главни град административне регије Капмање, и трећи по величини град у 

Италији, после Рима и Милана. У овом граду залазили су многи народи, оставајући трагове 

свог боравка, што је допринело стварању богате и туристичи привлачне културне баштине. 

Историјски центар Напуља увршћен је у Унескову светску културну баштину 1995. 
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године.У граду атрактивни су Музеј археологије, Национални музеј Каподимонте у којем 

су изложена уметничка дела Микеланђела, Рафаела Кравађа и Батичелија, Напуљска 

катедрала, башта Вила Комунале и др. Напуљ је један од пет најлепших градова 

уметности. Град је имао велики значај кроз векове, па су због тога у граду подигнуте 

бројне грађевине. Бројне су палате из XIII и XIV века. Напуљ красе и градски тргови: 

Градски трг, Трг Гесу, Дантеов трг, Трг Бавио, Трг Виториа, Дуомо, Краљевски трг и 

други. У Напуљу су и Стара тврђава, већи број цркава, музеји, астрономска опсерваторија, 

акваријум, Везувски опсерваториј, Вулканолошки институт. 

Због повољних климатских и геоморфолошких одлика Капмања пружа добре 

могућности за развој купалишно-рекреативног туризма.Обала је разуђена, а атрактивна 

острва су Капри, Ишија и др. Најпосећенија и најпознатија купалишно рекреативна места 

на обали су Соренто, Амалфи, Атрани, Равело и сл. У овој регији домаћи туризам је 

доминантнији од иностраног.  

Острво Капри је кречњачко, брдовито острво са стрмим обалама и пећинама. Веома 

атрактивна и највише посећена је Плава пећина. Пећина је дуга 60 m и широка 25 m. Улаз у 

пећину је омогућен само када је плима и када је море мирно. 

Слика бр.8 - Плава пећина 

 

Извор:https://www.google.rs/search?=plava+pecina+ostrvo+kapri 

 

 

 

https://www.google.rs/search?=plava+pecina+ostrvo+kapri
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2.5.Јужна Италија 

 

Туристичка регија Јужна Италија обухвата географске регије Базиликату, Калабрију 

и Пуљу. Ове регије су привредно и туристички доста слабо развијене, али њихове 

вредности све више привлаче туристе. 

Пуља излази на јонску и јадранску обалу. Пуља чини тзв. „пету“ од „италијанске 

чизме“, која се завршава Отрантским вратима. У оквиру Пуље разликује се неколико 

природних целина у правцу исток-запад. Источни део је равничарско подручје уз море. 

Западни и северни део је планински у оквиру система Апенина. Ово је изузетно мала 

област, па је по овоме Пуља најравнија покрајина у целој Италији.  

Клима у већем делу Пуље је средоземна. Стога су зиме благе, а лета топла и 

изразито сушна. Једино је у вишим крајевима клима нешто оштрија. Реч је о изразито 

приморској италијанској регији. На истоку се налази канал 80 km широка Отранска врата 

између ових мора, која раздвајају Пуљу од Балкана. Морска обала је махом равничарска и 

слабо разуђена. Главни град регије је Бари који је административни, саобраћајни, културни 

и универзитетски центар са индустријом на периферији града. Најзначајнији споменици су 

базилика Св. Николе, катедрала С. Свино, црква С. Ђорђе и С. Марко. Обала Тарантског 

залива у Јонском мору је ниска и песковита са новим туристичким местима. Главни град 

регије је Таранто.  

Регија Калабрија захвата најјужније делове Апенинскогполуострва које на западу 

излази на Тиренско, а на истоку на Јонско море. У средишњем делу су Калабријски 

Апенини чија надморска висина достиже око 2.000 m.17 У јужном делу Калабрије је зимски 

центар Аспромонте, где је и национални парк Калабрија. У унутрашњости је већи број 

језера, природних и вештачких. То су Лаго ди Ђецита, Лаго Арио, Лаго Амполино и друга. 

Ова регија је идеална за повезивање планинског и купалишног туризма. 

Базиликата је смештена на југу Апенинског полуострва и простире се између 

Јонског мора на истоку и Тиренског мора на западу. Обала постепено прелази у бреговито 

                                                           
17Драговић, Р., (2017): Туристичко-географске регије света I, Универзитет у Нишу, Природно математички 

факултет, стр. 231. 
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и брдско подручје у средишњем делу. Тиренска обала је продужетак Кампање, стеновита, 

богата пећинама и рибом. Позната туристичка насеља су Аквафреда, Фиумићело и 

Маратеа. 

2.6.Сицилија 

 

Сицилија је са површином од 26.000 km2 највеће острво Медитерана. Са северне 

стране острва налази се Тиренско море, док је са источне стране Сицилија од копнене 

Италије одвојена Месинским мореузом. На источној страни острва налази се и Јонско 

море, док је на југозападу Сицилија од Африке одвојена Сицилијанским пролазом. 

Рељеф Сицилије је разноврстан, преко 60% Сицилије је брдовит, око 25% су 

планине и мање од 15% су низије. Највиша планина је вулканаска купа Ена (3.323 m). 

Активни вулкан Етна ан истоку Сицилије је стратовулкан. Поред Етне, већи вулкани су 

Стромболи и Вулкано. Северно од Сицилије налазе се Еолска острва, која се још и зову 

Липарска острва. Остала острва су: Салина, Вулкано, Стромболи, Панареа, Филикуди и 

Аликуди, а на северозападу и острво Устика. Око западног врха Сицилије смештени су и 

Егадска острва: Фавињана, Маретимо и Леванцо, док се између јужне обале и обале 

Туниса налазе острва Пантелерија и Пелагијска острва: Лампедуза, Лампионе и Линоза. 

Клима Сицилије је медитеранска, у приморском појасу лета су топла и сува, а зиме 

благе са умереном количином падавина. Најдужа река је Салсо са 144 km, а значајнији 

речни токови су Симето, Дитаино, Платани и Алкантара. 

Сицилија је у прошлости била захваћена интензивно дефорестацијом ради добијања 

дрвета за потребе бродоградње, па је данас шумску вегетацију заменила степска вегетација 

и вегетација жбунова и полужбунова. 

Острво има богато културно-историјско наслеђе од којих се истиче археолошко 

налазиште Селинунте на југозападу Сицилије, Грчко-римски театар Трапани на западу 

Сицилије, грчки храм Сеђестра такође на западу Сицилије.  

Од туристичких места, најатрактивније је место Цефалу са лепом плажом, ту су и 

град Палермо, највећи туристички центар и главни град Сицилије. Најважније грађевине у 
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граду су: Градска катедрала, Манастир Сан Ђовани дељи Еремити, Црква св. Каталда и 

Норманска палата из XII века. Затим град Месина на истоку Сицилије, трећи по величини 

града на Сицилији, град Катанија у коме се налази најзначајнији антички културно-

историјси споменик – грчко-римски амфитеатар из IIIвека пре нове ере. Катанија има 

сачувано старо градско језгро са бројним трговима, променадама, црквама, палатама, 

фонтанама. Овде постоји велики број грађевина грађених или обновљених у стилу барока, 

због чега је градско, барокно језгро стављено на списак светске баштине УНЕСКО-а. 

Саракуза је приморски град на југоистоку Сицилије, град је итекако значајан за ширење 

грчке писмености, културе и градитељства. 

 

2.7.Сардинија 

 

Сардинија је после Сицилије друго по величини острво у Средоземном мору. 

Престоница и највећи град острва и покрајине је Каљари, а други по величини и значају 

Сасари. Од Сицилије је удаљена 200 km, а од Апенинског полуострва 180 km.  Обала 

Сардиније је већим делом стеновита и тешко приступачна, западна обала је разуђенија, али 

је море мирније на источној обали. 

“Сардинија, као острво, има дугу обалу – Тиренско море је на истоку, а Средоземно 

море на југу, западу и северу. Обала је махом каменита и тешко приступачна, са много 

дубоких залива. Острво је дуго 260 km, а широко до 140 km.”18 Рељеф је претежно брдовит 

и планински, највиши врх је Мармора на планини Ђенарђенту која има статус националног 

парка. Најдужа река је Тирсо. Најзначајније равнице на острву су Каљарија и Сасарија. Од 

обале и равница тло прелази у бреговито и брдско подручје у средишњем делу покрајине. 

Брдско подручје постепено у источном делу Сардиније прелази у високо планинско 

подручје. 

                                                           
18https://www.google.rs/search?q=wikipedija+sardinija 
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Клима у приморском делу Сардиније је средоземна. Како се залази у копно и иде на 

више надморске висине она постаје прелазна између средоземне и континенталне. За 

Сардинију је карактеристичан ветар Маестрал.Ривијера Смарагдна обала захвата обални 

појас у северозападном делу острва између залива Арцакена и приморске увале Волпе на 

дужини од преко 50 km. 

Каљари је највећи град покрајине Сардинија у западном делу државе и главни град 

истоименог Округа Каљари. Каљари је познат као један од најастаријих градова на 

простору Италије, основан још у време Феничана. Најпознатије грађевине у граду су: 

Катедрала пресвете богородице, XIII век, Црква Госпе од Бонарије, XIV век, Фонтана 

Мађоре, XIII век, Сардинијски археолошки музеј и староримски амфитеатар. 

Једна од најлепших обала на свету је Коста Смералда. Име је добила по смарагдној 

боји мора. Острво Мадалена је туристички центар, најнасељеније место у архипелагу и 

острво од историјског значаја. Северна обала је позната под називом Коста Парадисо. 

Слика бр.9 - Коста Смералда 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=Коста+Смералда&source 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=Коста+Смералда&source
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2.8.Позната туристичка места у Падској низији 

 

Долина реке По или Падска низија је равница у северној Италији, коју образује река 

По у средњем и доњем делу свог тока. Падска низија је једна од већих низија у јужној 

Европи. То је једна од најгушће насељених и најразвнијенијих области у целој Европи. 

Налази се између две климатске зоне између средоземне и умерено континенталне клима, 

па се лета топла и сушна а зиме су влажне и благе. Лети су падавиневеома ретке, што 

сведоче и канали за наводњавање прокопани кроз равницу.  

Назив је добила по реци По, која извире у Алпима у региону Пијемонта и улива се 

уЈадранско море. Протиче кроз многе важне италијанске 

градовепопут Торина, Пјаченце и Фераре, а са Миланом је повезан мрежом канала међу 

чијимпројектантима је био и Леонардо да Винчи. 

Верона је град на десној обали реке Адиђе и светски познат као место где се одвија 

радња Шекспирове драме Ромео и Јулија, у чију част је уређено више места у граду, због 

чега град називају и "Градом романтике". На 20 km, западно од града налази се језеро 

Гарда На путу Дуомо налази се палата Дуомо са романским главним вратима и 

Тицијановим делима.  

Милано је по величини друг италијански град и саобраћајни чвор јужне Европе и 

Средоземља, економски и модни центар Италије и главни град регије Ломбардија. 

Најзначајније знаменитости у граду су: Миланска катедрала, одрађена у готском стилу, 

Замак Сфорца. Често је преправљан, а данас је претворен у музеј, институт за уметност и 

историју. Затим Галерија Виторио Емануеле, Миланска скала, Црква Санта Марија дела 

Грације. У цркви Санта Марија дела Грације налази се чувена „Тајна вечера“. 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%98%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Слика бр.10 - Главни градски трг у Милану - Пјаца дел Дуомо 

 

Извор: https://www.google.rs/search+Пјаца+дел+Дуомо&source 

 

Падова је трећи највећи град у покрајини Венето и управно средиште 

истоименог округа Падова. Налази се на раскрсници оутева ка Верони, Венецији и Ферари. 

Реч је о универзитетском граду са богатом колекцијом уметничких вредности и са бројним 

трговима. Град има очувано старо градско језгро, садржи и низ цркава, градских здања, 

палата. Неки од значајних културних здања су: Базилика светог Антонија, најатрактивнија 

црква у граду Трг Прато дела Вале, један од симбола града, главна катедрала Дуомо. 

Торино је четврти по величини град Италије, главни град Округа Торино и 

покрајине Пијемонта у северозападној Италији.Торино има најразвијенију индустрију у 

Италији. Он представља седиште светски познатих аутомобилских компанија: "Фијат", 

"Ланча" и "Алфа Ромео". Град је већим делом на равничарском терену, али је мањи, 

источни део преко реке По на брежуљкастом терену - побрђе Монферат. 19 

Ферара је град који се налази на рукавцу реке По, познат по изузетно вредно и 

очуваном историјском језгру које је данас под заштитом Унеска. Богат је средњовековним 

                                                           
19https://www.google.rs/search?ei= torino 

 

 

https://www.google.rs/search?q=Главни+градски+трг+у+Милану+-+Пјаца+дел+Дуомо&source
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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и ренесансним грађевинама. У јужном делу старог града је тврђава породице Есте и 

катедрала Дуомо. На северу је дворац војводе Ерколе. Из XIV века је трг Сифањола са 

градским музејом и занимљивим фрескама. Ту су још и тргови Дијаманти, Лодовико ил 

Моро и други. 

Болоња је један од најлепших градова Италије.  Познат је по чувеном Болоњском 

универзитету, најстаријем у Европи. У Болоњи могу да се виде бројни тргови, цркве, 

палате и фонтане. Један од најпознатијих тргова је Трг Мађоре са базиликом Сан 

Петронио, затим Нетуно са фонтаном, Трг Порта Равена, Трфг Комунале. Најпознатији је 

музеј Цивико. 
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II ФРАНЦУСКА 

 

3.Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у 

Француској 

 

3.1.Физичко-географске карактеристике Француске 
 

3.1.1.Географски положај Француске 

 

Француска је највећа држава западне Европе, која се на североистоку граничи са 

Белгијом и Луксенбургом, на истоку са Немачком и Швајцарском, на југоистоку са 

Монаком и Италијом, и на југу са Андором и Шпанијом. На југу излази на Средоземно 

море, а са севера и запада је запљускује Атлантски океан. Припада јој острво Кориза у 

Атлантском океану.  

Француска заузима око 547.030 km2и највећа је држава Европске уније. Главни град 

је Париз. 

Слика бр. 11 - Географса карта Француске 

 

Извор: https://www.google.rs/searchfrancuska+karta&oq=francuska+karta 
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3.1.2.Геоморфлошке каратеристике 

 

Старо геолошко језгро Француске је Централни масив, који представља остатак 

Херцинида. Херциниди имају своја два лука, један према северозападу (арморички) а 

други према североистоку (варисцишки) и на граници са Белгијом је трећи огранак 

(арденски).20 

У југоисточном делу су Алпи (младе веначне планине), са највишим врхом државе 

(уједно и Европе), Мон Блан, 4.807 m. Нешто северније је гранична планина Јура. На 

југозападу су Пиринеји (планине исте орогенезе као и Алпи) висине 3.404 m(Пик де 

Ането). Низијски предели представљени су класичним равницам аи басенима (завалама) 

као што су: Фландријска низија (продужетак Низоземља), басен Сене (централни део 

заузима Париски басен), басен Лоаре, долина Рајне (Алзас), долина Роне и Саоне, басен 

Гароне (централни део заузима Аквитан, а уз атлантик је Лангедок), затим низијски део 

јужне Француске Русијон и нижи делови Лангедока.21 

 

3.1.3.Климтске карактеристике 

 

Клима Француске је под утицајем географске ширине, Атлантика, западних 

ветрова, Средоземног мора и рељефне рашчлањености њеног простора. Сам простор 

Француске је под утицајем више климата: атлантског, континенталног, медитеранског и 

планинског. Атлантски, океански климат је карактеристичан за регионе западне 

Француске. Под утицајем је топлих морских струја и западних ветрова. Котинентални 

климат је типичан за источну Француску, медитерански за јужне делове и одликује се 

благим зимама, сувим и топлим летима. Најтоплији градови медитеранског климата су 

Ница, Кан и Сан Тропе. Планински кимат карактеристичан је за планинске делове и 

                                                           
20 Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 15. 
21Натек, К., Натек М., (2000): Државе света, Младинска књига, Љубљана 
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одликује се оштром, дугом и снежном зимом, свежим леима са великом количином 

падавина. 

3.1.4.Хидролошке карактеристике 

 

Реке У Француској припадају басену Атлантског океана и Средоземног мора. 

Већина њих истиче са Централног масива, Алпа и Пиринеја. Четири најдуже реке 

Француске су: Лоара, Рона, Сена и Гарона. Значајана је и река Рајна на граници са 

Немачком.  

Лоара  је најдужа река у Француској, њена дужина је 1.013 km.  Име реке потиче 

од галске речи лига, што означава нанос.Извире у Централном масивау у јужној 

Француској, на надморској висини од 1.408 m. 

Река Рона дуга је 812 km и извире из Ронског глечера у швајцарским Алпима, а 

улива се у Средоземно море. Река Рона је највећа европска притока Средоземног мора. 

Велики градови на реци су: Сион, Женева, Лион, Валанс, Авињон и Арл. Док је највећа 

притока реке Рона је река Саона.  

Река Сена  је спора низијска река дужине 777 km. Извире у месту Сен Жермен а  

лива се у Ламанш.  

Гарона извире у северној Шпанији на планинском врху Пик Ането у шпанским 

Пиринејима и улива се у Атлантски океан. Дужина тока реке Гароне је 647 km. Притоке 

Гароне су Аријеж, Тарн и Лот. 

Истичу се и многобројни канали и Женевско језеро. Женевско језеро или другачије 

Леманско језеро налази се на северној страни Алпа, на граници Швајцарске и Француске. 

После Балатона у Мађарској је највеће језеро у средњој Европи. Његова површина износи 

582 km², док је његова максимална дубина  310 m. 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%98%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Слика бр.12 - Женевско језеро 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=zenevsko+jezero 

 

3.1.5.Биљни и животињски свет 

 

Као и већина западноевропских земаља, Француска има разноврстан биљни и 

животињски свет. Раније су највећи део западне Француске чиниле листопадне шуме и 

природни пашњаци, а данас је ту равница претворена у плодне оранице, ливаде и пашњаке. 

На југу Француске уз средоземно приморије распрострањене су зимзелене шуме, макија, 

маслие, шимшир, храст плутњак, мајчина душица и рузмарин. У сушим пределима тло је 

покривено грмљем. На северу и делом на западу Француске налазе се брежуљци 

покривени клеком и вријесом, а у заштићеним подручјима има и храстових шума.  

У пределу ушћа Роне на југоистоку, постоји јединствен дивљи животињски свет са 

неприпитомљеним белим коњима и биковима. На острву Корзика живи популација 

дивљих коза, посебно ендемичне врсте корзиканских муфлона. Лов На њих је забрањен 

још 1956 године, јер је ова животиња један од симбола слободе и туристички куриозитет 

Корзике.  

 

https://www.google.rs/search?q=zenevsko+jezero
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3.2.Друштвено-географске карактеристике Француске 
 

 3.2.1.Становништво 

 

Према подацима из 2016. године, у Француској живи 66,9 милиона становника.22 По 

броју становника Француска заузима друго место у Европској унији (после Немачке) и 

чини 13 % становништва ове организације. 

Француска данас прихвата око 200.000 легалних имиграната годишње. Водећа је 

западноевропске земља по броју захтева за азил. Иако Европска унија омогућава слободан 

проток људи, Француса је ипак усвојила мере којима ограничава имиграцију из Источне 

Европе, а имиграцијска политика је данас једно од најспорнијих питања француске 

политике.  

Мушкарци у Француској живе у просеку 76,7, а жене 83,8 година. Од ерничких 

група у Француској живе французи, бретонци, баски, корзиканци, немци, фламанци, арапи, 

окситанци, каталонци, јевреји, португалци и остале етничке групе из Источне Европе и 

Француске. 

 

3.2.2.Културно историјско наслеђе и културни туризам у Француској 

 

Француска је земља која спада у најпосећеније државе света. Француска је по 

посећености испред Шпаније и Сједињених Држава. У њој се налазе градови од великог 

културног значаја (од којих је најзначајнији Париз), морска и планинска летовалишта и 

руралне области у којима људи могу да уживају у природи и миру. Осим овог вида 

туризма, градић Лурд угости више милиона верских туриста сваке године.  

Најпопуларније туристичке знаменитости Француске су: Ајфелов торањ, музеј 

Лувр, Версајски дворац, музеј Орсеј, Тријумфална капија, Центар Жорж Помпиду, Мон 

                                                           
22https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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Сен Мишел, дворац Шамбор, Сен Шапел, дворац Високи Кенигсбург, Пи де Дом, Пикасов 

музеј и Каркасон, Нотр Дам... 

Ајфелов торањ или Ајфелова кула је метални торањ саграђен на Марсовим пољима 

у Паризу који представља симбол Париза.Саграђен је 1889. као експонат за Светски сајам 

на стогодишњици прослављања Француске револуције. Име је добио поинжењеру који га 

је и пројектовао Густаву Ајфелу. Структура торња ја састављена од 18,038 делова од 

ливеног гвожђа. 

Слика бр.13 - Ајфелов торањ 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=ajfelov+toranj 

 

Музеј Лувр је највећи и најпознатији музеј на свету који се налази у Паризу, на 

десној обали Сене. Ова палатасе простире на површини од 210.000 m2 и прави је пример 

традиционалне француске архитектуре. Отворен је 1793. године. Када је почео са радом, 

само 537 слика било је изложено у његовим просторијама, док је данас тај број знатно 

већи. Тренутно се у музеју Лувр налази око 380.000 предмета, а од тога 35.000 јесу 

предмети који датирају из периода праисторије до XIX века. Колекција музеја знатно је 

увећана у Наполеоново време и у време владавине Луја XVIII и Шарла X, а доста збирки 

су поклон и донација музеју. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://www.google.rs/search?q=ajfelov+toranj
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Слика бр.14 - Музеј Лувр 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=muyej+luvr 

 

Версајски дворацје била резиденција француских краљева Луја XIV, Луја XV и Луја 

XVI. Смештена је на 11 ha код града Версаја југозападно од Париза, и окружена са 815 ha 

паркова. Дворац је споменик чувен у свету по својој лепоти, као и по значајним догађајима 

који су се ту одиграли. Унутрашњу декорацију је дизајнирао Шарл Лебрен, а 

паркове Андре ле Нотр. Важна дворана је Галерија огледала у којој је 1919. године 

потписан Версајски уговор и тако окончан Први светски рат. 

 

Слика бр.15 - Версајски дворац 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=versajski+dvorac 

 

https://www.google.rs/search?q=muyej+luvr
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%98_XIV
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%98_XV
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%98_XVI
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%98_XVI
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1919
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://www.google.rs/search?q=versajski+dvorac
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Тријумфална капија је спменик на тргу Шарла де Гола, такође познатим као „Трг 

Звезда“. Налази се на источном крају авеније Јелисејска поља и споменик је борцима 

за Француску, посебно оним из Наполеонових ратова. Ту се данас налази и Споменик 

незнаном јунаку. Споменик је пројектовао Жан Шалгрен 1806.године. На њему је вајарски 

представљена симболична борба голе француске младежи против брадатих немачких 

оклопникаиз доба пре Првог светског рата.Капија је висока 51 m и широка 45 m. То је 

друга највећа тријумфална капија на свету. 

Мон Сен Мишел је стеновито острво у каналу Ламанш на ушћу реке Кеснон. 

Острво је чувено по свом бенедиктинском манастиру, који доминира овим острвом 

површине 55.000 m². Ова утврђена опатија је један од најбољих примера француске 

средњовековне архитектуре. Мон Сен Мишел је уједно и село на острву основано 708. 

године. Мон Сен Мишел је велика туристичка атракција, где га годишње посети 3,5 

милиона туриста и налази се  на листи светске баштине УНЕСКО-а. 

Катедрала Нотр Дамје посвећена Богородици Марији, саграђена у готичком стилу 

на реци Сени. Истиче се симетричношћу и уравнотеженошћу Архитектонских елемената. 

Њена пространост, савршена уравнотеженост елемената, лепота витража, потпуно 

оправдавају њен статус „најпопуларније“ цркве у Француској. Катедрала је дуга 130 m, 

широка 48 m, а висока 36 m. Основа је збијена. Потпорни лукови и стубови распоређени су 

у више редова у виду каскада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1806
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/708
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Слика бр.16 - Катедрала Нотр Дам 

 
Извор:https://www.google.rs/search? katedrala+notr+dam 

 

4.Класификација турстичких регија у Француској 

 

Када су у питању туристичке регије Француске које излазе на Средоземно море, 

истиче се Азурна обала као посебна велика туристичка регија. Дуж Азурне обале налазе се 

тридесетак туристичких места са изразито развијеном туристичком делатношћу. Места, 

заправо градови са најразвијенијим туризмом су Тулон, Сан Тропе, Кан, Ница, Монако са 

Монте Карлом и острво Корзика у Средоземном мору. 

 

4.1.Тулон 

 

Тулон је најјужнији град ове регије познат по пешчано-шљунковитим плажама. 

Град је главна морнаричка база медитеранског дела Француске и значајан туристички 

центар града Департмана Вар. У Тулону влада медитеранска клима са пуно сунчаних дана 

и представља најсунчанији град н Азурној обали са просечном дневном инсолацијом од 

скоро 8 часова. Најзначајнији објекти у граду су срква Сан Луј, катедрала Свете Марије, 

Историјски музеј, Морнарички национални музеј, и друге грађевине.  
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Тулон је значајан центар за поправку пловила и бродоградњу, производњу 

електронике, обуће, папира, цигарета, аеронаутичке опреме, вина... 

 

4.2.Сан Тропе 

 

Сан Тропе је туристичко место које се налази у средишњем делу Азурне обале. Од 

туристичких заменитости истичу се музеј, стара тврђава Цитадела, дворац Борели, улица 

Ла Понш, мали камени тргови, Капале Свете Ане... Најпознатије плаже се налазе дуж 

обале залива Памплон.  

Слика бр.17 - Сан Тропе 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=san+trope 

 

4.3.Кан 

 

Кан је град у којем су сви видови приморског туризма веома развијени. Кан је био 

под уравом Келта, Грка, Римљана и других освајача у својој богатј историји. Сматра се да 

је име добио према врсти мочварне трске кани.  По оствареном промету Кан је други 

https://www.google.rs/search?q=san+trope
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туристички центар на Азурној обали, одмах иза Нице. Његову туристичку вредност 

повећава добра саобраћајна повезаност јер лежи на друмској и железничкој раскрсници 

Значајне грађевине у Кану су: старо језгрограда Суке, црква Света Марија од наде, 

православна црква Свети Михаило, капела Белини, Поморски музеј, Музеј разгледница, 

Пејнетов музеј духовотих цртежа и карикатура, Национални музеј Пикасо, Археолошки 

музеј, Музеј Бонар, Музеј класичне уметности и друге грађевине. Поред наведених 

грађевина, Кан је познат и по заливу у коме је уређена најлуксузнија лука за јахте у 

Француској. Током туристичке сезоне у граду се организују различите манифестације, 

концерти и уметничке приредбе, а једна од најпознатијих манифестација је свакако 

Међународни филмски фестивал. Фстивал је основан 1946. године, и сваке године 

окупљује бројне филмске уметнике и љубитеље филма из целог света. На фестивалу се 

додељује престижна награда Златна палма за најбољи филм. Поред Међународног 

филмско фестивала, познати фестивали су: Јахтинг фестивал и међународни фестивал 

креативности у области комуникација и маркетинга 

Најпопуларније и најпосећеније плаже су Крозет, Ди Миди и Ди ла Бока, на којима 

су популарни спортови на води, и више плажа затвореног типа (плаже у оквиру комплекса 

вила, хотелске итд.). 

4.4.Ница 

 

Ница је највећи градски и туристички центар Азурне обале. Захваљујући 

приморском туризму развио се у милионски град. У Ници се јасно разликују стари и нови 

део града, Стари део града се карактерише релативно уским, местимично кривудавим 

улицама и осталим одликама медитеранских градова (високе куће саграђене од камена, са 

карактеристичним дрвеним капцима на прозорима). Данас је то стамбени део града у коме 

живи сиромашније становништво, претежно запослено у хотелијерству и лучким 

службама. Нови део града пружа се дуж једног широког и овалног залива са песковитом 

обалом. Његову најупадљивију одлику представљају широке авеније декорисане вечно 

зеленим палмама – датулама, разноврсним цвећем и травњацима. Највећу астактивност 
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има „Енглеско шеталиште“, авенија дуга 5 km, чијо су једном ивицом поређани 

најелитнији хотели и луксузне виле.23 

Слика бр.18 - Поглед на „Енглеско шеталиште“ у Ници

 

Извор: https://www.google.rs/search? &q=englesko+setaliste+nica 

 

Осим Енглеског шеталишта у Ници, издвајају се и стари град, музеј историје 

Азурне обале Масена, Музеј модерне уметности, Матисов музеј, парк Шату, астрономска 

опсерваторија, итд.  

 

4.5.Монако са Монте Карлом 
 

Мoнако је мала сржава – кнежевина, мале површине од 1,6 km2. Реч је о најмањој 

држави западне Европе. Кнежевина Монако се састоји из четири историјска 

дела: Фонтвил, новији део државе, Монако, стари град, Кондамен, захвата део луке 

и Монте Карло, где се налазе казино и луксузни хотели. 

Монако је туристички центар Азурне обале. Велики број туриста привлаче 

коцкарнице, које су главни извор прихода. Главне туристичке атрактивности у Монаку су: 

                                                           
23Јовичић, Д., Ивановић В., (2008): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 189. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Антрополошки музеј, Океанографски музеј са великим акваријумом, катедрала Светог 

Николе...  

Монте Карло је главни град Монака. Спада у најбогатија места у Европи, познат по 

својим казинима, коцкању, гламуру и асоцира на место у коме познати и богати проводе 

одмор. У Монте Карлу се одржава трка формуле 1 „Велика награда Монака“, као и мастерс 

куп у тенису и друге манифестације као што су Светски шампионат у боксу, разни модни 

догађаји итд. 

4.6.Корзика 

 

Корзика је четврто по величини острво Медитерана, које припада Француској. 

Клима је медитеранска у приморском појасу, док је у унутрашњем делу субмедитеранска. 

Најзначајнија плажа источне стране острва су Порто Векио, Санта Џулија, Лакијаро, 

Тамарикију, Рундинара, Поломбаџа и Тахити плажа на полуострву Зумза. Док су у 

западном делу најзначајније плаже: Аринела, Алгажола, Порту и Ду Перо. На југу 

атрактивне су плажа Сан Ђузепе, Станјоне и Лава, Лијамоне и плажа Капизолу.  

Главни градски ценри су: Ајачио и Бастија. Ајачио се налази на југозападној фасади 

Корзике и главна је лука у том пределу. Град је родно место Наполеона I. Бастија се 

сестила у североисточној фасади осрва и нешто је већа од Ајачија и главна је лука (веза) 

острва са континентом. 24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 39. 
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Слика бр.19 -  Корзика 

 

Извор: https://www.google.rs/search?ei korzika&oq=korzika 

 

Туристички атрактиван је и парк природе Корзика, површине 3.500 km2. Парк се 

налази у средишњем и северозападном делу острва, под режимом заштите је од 1972. 

године.  
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ШПАНИЈА 

5.Природни и културни ресурси у функцији развоја туризма у Шпанији 

 

5.1.Физичко-географске карактеристике Шпаније 
 

5.1.1.Географски положај Шпаније 

 

Краљевина Шпанија, по уставном уређењу парламентарна монархија, која се налази 

у западном делу јужне Европе. Чак 97,6% површине је на Пиринејском  полуострву, а 

припадају јој Балеарска острва у Средоземном мору, Канарска острва у Атлантском океану 

и ексклаве Сеута иМелиља на обали Северне Африке. 

Граничи се са Португалијом на западу и Француском и Андором на североистоку. 

Излази на Средоземно море на југу и истоку и Атлантски океан на северу и северозападу, 

европски део Гибралтара граничи се са Шпанијом. Глави и највећи град је Мадрид. Поред 

Мадрида већи градови Шпаније су и Барселона, Севиља, Сарагоса, Малага, док је 

површина државе 505.990 km². 

Слика бр.20 - Географска карта Шпаније 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=spanija+karta 

https://www.google.rs/search?q=spanija+karta
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5.1.2.Геоморфлошке каратеристике 

 

Рељеф Шпаније истоветан је са рељефом Пиринејског полуострва. Пиринејско 

полуострво је сложена морфоструктурна регија и у њен састав улазе три геолошко – 

геоморфолошке целине: планина Пиринеји, висораван Мезета и Андалузијске планине.25 

Пиринеји (3.404 m) спадају у групу млађих веначних планина., чији назив води 

порекло од баскијске речи pyren, што значи планина. Заузимају погранични појас на 

североистоку земље и пружају се између Бискајског залива на северозападу и Средоземног 

мора на југоистоку, северно је Аквитански басен, а јужно долина Ебра. 4 „У структурном 

погледу Пиринеји се састоје од централне и спољне зоне. Централна зона је изграђена од 

прекамбријских и палеозојских метаморфита, са гранитским батолитима, док јеспољназона 

од мезозојских и терцијарних седимената. 

Слика бр. 21 - Пиринеји 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=pirineji&source=lnms&tbm=isch 

 

 

                                                           
25 Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 297 

https://www.google.rs/search?q=pirineji&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsgcHCkfzbAhWIDOwKHea2DsgQ_AUICigB&biw=1337&bih=559#imgrc=pJ4c8yIASQTSaM
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Висораван Мезета је најстарији део Шпаније, 600-800 mнадморске висине. Грађена 

је од прекамбријских и кристаластих стена и старих речњака. Мезета је благо спуштена ка 

југозападу, у ком правцу, осим Ебра, теку све реке. Њу уоквирују на северу и североистоку 

Кантабријске (2.615m) и Иберијске планине (2.316 m), а на југу Сијера Морена (1.325 m). 

На западу је рашчлањена речним долинама Дуром, Тахом и Гвадијаном. На југоистоку се 

налазе млађе планине Бетијски (Андалузијски) Кордиљери (3.481 m), које су уједно и 

највише планине полуострвске Шпаније, изграђене од кречњака. 

Андалузијске планине састоје се од неколико масива, који се пружају паралелно с 

обалом Средоземног мора:централни део Сијера Неваде (SierraNevada), Сијера 

Морене (SierraMorene), и Иберијске планине.  

Укупно гледано низије у Шпанији учествују са 10%, док преосталих 90% чине 

висоравни и планине. Поред долине Ебра (Арагонија и Каталуња) на североистоку, која 

делом представља и низију, као најзначајнија равница истиче се Андалузија на југозападу. 

Са друге стране приморје чине уски низијски делови, међу којима се истичу Валенсијска 

(исток) и Мурсијска (југоисток) равница“. Некада давно су биле замочварене, а данас су 

хуерте.Обала је углавном стрма и слабо неразуђена. Добро је рашчлањена само 

обала Галиције и северозападне Шпаније са мноштвом залива карактеристичног облика. 

Балеарска острва се налазе око 200 km источно од каталонске обале и по настанку 

су североисточни наставак Бетијских Кордиљера, изграђени претежно од кречњака.  

Преовладава кречњачки рељеф, са мало површинских токова и са црвеницом као 

доминантним земљиштем. У рељефу такође учествује и флиш и другерастреситије наслаге, 

па су поред каменитих плажа и клифова у заливима формиране и песковите. Архипелаг 

чине две веће групе острва: острво Химнесијас (Мајорка, Менорка, Кабрера и још 

неколико мањих острва), острво Питијусас (Ибица и Форментера). 

Канарска острва су архипелаг вулканског порекла смештена у Атлантском океану. 

Чине их дванаест острва и острвца површине 7.273km² , од којих је седам насељено: 

Тенерифе, Гран Канариа, Фуертевентура, Ланзароте, Ла Палма, Ла Гомера и Хиеро. То су 

вулканска и планинска острва, са бројним кратерима, а посебно на острву Тенерифе. 

Канарски кратери спадају међу највеће на свету. На острву Тенерифе се налази и највиши 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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врх Шпаније, Пико де Теиде (3.718 m). Врх, уједно и вулкан Вулкан Теиде је највећи 

вулкан на свету. Северне обале су изграђене од црног, сивог, црвеног и белог песка, док су 

плаже на источним острвима настала таложењем песка из Сахаре. 

Слика бр.22 - Канарска острва 

 

Извор:https://www.google.rs/search?biw =kanarska+ostrva+karta&oq=kanarska+ostrva+karta&gs_l=img 

 

 

 5.1.3.Климатске карактеристике 

 

Обично за климу Шпаније кажемо да је средоземна (медитеранска). Међутим, то 

није у потпуности тачно јер средоземну климу има само један део Шпаније. „ Већи део 

Шпаније је, према географској ширини, у области суптропског климата, са 

карактеристичним топлим и сушним летима и благим зимама. Међутим, услед вертикалне 

климатске зоналности (надморске висине) и утицаја, како Средоземног мора и Атлантског 

океана климатски контрасти у овој држави су доста изражени.26 

На измене климе превасходно утиче надморска висина, где долази и до вертикалне 

климатске зоналности. Планине се углавном издижу уз рубним деловима земље, па су 

значајна препрека ширењу климатских утицаја из околних простора.На југу и истоку  

                                                           
26 Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 299 
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Шпаније преовлађује средоземна клима, где се средње месечне темературе током године 

крећу од 13 °C до 25 °C, а излучи се од 350 — 500 mm падавина. За ово подручје 

карактеристично је дуго, топло, суво и сунчано лето, када максималне температуре 

достигну и 48 °C. Средоземна обала Шпаније има највећи број сунчаних сати у Европи. Ту 

се налази и најтоплији град Европе, Малага, са средњом јануарском температуром од 15о 

C. 

Северозапад Шпаније, односно атлантска обала, има свежију климу. Овде се 

температуре крећу од 8-20 °C. Са Бискајског залива према полуострву крећу се влажне 

масе, па се на планинским падинама излучи највише падавина, око 900-2000 mm. Због 

благе океанске климе и доста падавина, читаво подручје је под релативно бујном и 

зеленом вегетацијом, па се ова регија често назива и „Зелена обала“. 

Унутрашња Шпанијаима континенталну климу, коју карактеришу средње месечне 

температуре од 3-23 °C, које током зиме често буду и негативне. У овој регији се просечно 

годишње излучи испод 500 mm талога, а на неким деловима мање од 300 mm.  

 

5.1.4.Хидролошке карактеристике 

 

Хидрографску мрежу Шпаније чини пет река: Гвадалкивир, Гвадијана, Тахо (Тежо 

у Португалу), Дуеро и Ебро. Прве четири припадају сливу Атлантског океана, док је река 

Ебро притока Средоземног мора. Реке на северозападу Шпаније имају више воде, краћи 

ток, релативно велики пад, а њихова естуарска или ријаска ушћа погодују развоју воденог 

саобраћаја. 

Токови који се спуштају са високих планина (Пиринеја, Бетијских Кордиљера и др.) 

имају велике падове и значајан хидроенергетски потенцијал. У кречњачким теренима реке 

су најчешће формирале кањоне или клисуре, стрме одсеке („квесте“) а ту су и водопади и 

брзаци, погодни за производњу електричне енергије. Већи токови искоришћени су за 

наводњавање плодних равница. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%9A%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Реке на северозападу Шпаније имају више вода , краћи ток, релативно велики пад, а 

њихова естуарска или ријаска ушћа погодују развоју воденог саобраћаја, али и неким 

туристичким активностима. 

 

5.1.5.Биљни и животињски свет 

 

У Шпанији има мало шума, свега око 15 % укупне површине и заступљене су само 

на вишим деловима планина, највише на северозападу земље. „ У унутрашњости Шпаније 

основу природног пејзажа чине ксерофитне заједнице. Шикару (matorral), углавном тешко 

проходну сачињавају грмови јасена, ловора, рузмарина и дивље маслине, а на лошем 

земљишту расте и слаба трава. Но, у тим условима релативно добро успевају лековите 

траве, најчешће се срећу лаванда, кадуља и мајчинадушица“.27 

Медитеранска вегетација је карактеристична за Средоземну обалу Шпаније. Истичу 

се  плантаже наранџи, лимуна, маслина, шећерне трске, дуда, пиринча. На средоземној 

обали некада је расла зимзелена шума (у појединим деловима очуване су храстове шуме, а 

у нижим и борове, међу које спада и чемпрес - симбол медитеранског пејзажа), а сада је 

углавном деградирана у макију и гариг. 

Канарска острва су изузетно богата флором и фауном. Овде се налази велики број 

аутохтоних биљака, од којих су најпознатије Змајево дрво, врста која представља симбол 

Канарских острва, може достићи висину и до 20 метара и цветни симбол архипелага 

bugenvileja. Једна од најлековитијих биљака на свету aloevera пореклом је са ових 

острва.Морски свет Канарских острва је врло разнолик и представља комбинацију 

ендемичних, северно-атлантских и медитеранских врста. Врсте риба које овде срећемо су 

ајкуле, ража, морске јегуље, пиљари и други. 

Од морских сисара може се видети велики ребрасти кит, више врста делфина као и 

фоке. На острвима се налазе четири национална парка од којих се два налазе под заштитом 

UNESCO-а, док друга два су резерват биосфере. Најпосећенији је Национални Парк Теида, 

                                                           
27 Плавша Ј., (2008): Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад,стр. 65 
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који је смештен на трећем највишем вулкану на свету. Tреба споменути најзначајнијег 

становника Канарских острва, а то је свакако канаринац по коме је острво и добило име. 

 

5.1.6 Земљиште 

 

У северним деловима Шпаније преовладава смеђе шумско земљиште, у сушнијој 

унутрашњости и на југу мрко земљиште, а у брдским крајевима камењар, на кречњацима 

црвеница, док су на речним наносима флувијална земљишта. У унутрашњости земље и на 

обалским деловима је врло снажна ерозија земљишта.28 

 

5.2.Друштвено-географске карактеристике Шпаније 

 

 

5.2.1.Становништво 

 

У Шпанији данас живи 46.56 милиона становника према подацима из 2016. 

године.29  Од тога у Мадриду живе 3 милиона, у Барселони 1,7 миниона, у Валенсији 

800.000 становника, а у Севиљи 720.000 милиона. Густина насељености износи 85 

становника по km2.  Градско становништво чини 80%, док је природни прираштај 1 

промил.  

У Шпанији је најзаступљенија римокатоличка религија, свега 97%. Од језика, 

највише се говори шпански, који је службени, затим каталонски, галицијски, баскијски 

који је такође службени у покрајинама. 

Када је у питању етнички састав, 88% су Шпанци, док преосталих 12% чине 

Мароканци, Екваторијанци, Румуни, Кулумбијци, Британци, Немци и Шпански Роми. 

 

                                                           
28 Натек, К., Натек М., (2005): Државе света, Београд, стр. 173 
29https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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5.2.2.Културно-историјско наслеђе и културни туризам у Шпанији 

 

Шпанија за многе представља туристичку дестинацију из снова, што због своје 

савршене климе, што због богатог културног и историјског наслеђа. У земљи великих и 

бројних пејзажа, светски познате и популарне обале и изванредних планина веома је тешко 

издвојити себи најлепсе културно наслеђе. Издвајају се: LaSagradaFamilia– Гаудијево 

ремек дело у Барселони, Бела села у Андалузији, катедрала SantiagodeCompostela, Римски 

аквадукт – остаци Римског царства у Сеговији, Трг „Шпанија“у Севиљи, град уметности и 

науке – Валенсија, споменик Alhambra, Краљевска палата, парк Гвељ у Барселони, 

Магична фонтана у Барселони, итд. 

Саграда фамилија (каталонски/шпански: LaSagradaFamília) или у преводу Света 

породица је црква у изградњи које се налази у Барселони, и ремекдело је Антонија Гаудија. 

То је римокатоличка базилика направљена у готском стилу. Цркву је из темеља почео да 

гради архитекта Франсеск де Паула дел Виљар, да би 1882. године пројекат преузео и у 

потпуности променио Гауди. Он је на пројекту радио 40 година, а од тога последњих 15 

година се посветио само том пројекту.Гауди је преминуо 1926. године, а на цркви је рад 

настављен до данас. По предвиђањима требало би да буде завршена до 2028. 

године.Саграда фамилија је увршћена на Унескову листу Светске баштине, а 

према шпанским новинама, Саграда Фамилија је са 2,26 милиона посетилаца у 2004. 

години најпосећенија туристичка атракција у Шпанији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1882
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1926
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Слика бр.23 - Саграда фамилија 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=sagrada+familia 

Парк Гвељје парк са архитектонским елементима који се налази на брду Ел Кармел 

у Барселони. Пројектовао га је каталонски архитекта Антони Гауди од 1900. до 1914. и под 

заштитом је УНЕСКА као Светска баштина. Он је првобитно био део комерцијално 

неуспешне стамбене зоне, на основу идеје грофа Еусебија де Гвеља. Касније је претворен у 

градски врт. До парка се долази из подножја, иако су станице на извесној удаљености, 

редовним аутобусима или туристичким аутобусима. Парк је Гауди израдио у свом 

препознатљивом стилу, таласасти облици, слични лави, издашни мозаици од поломљених 

керамичких плочица... Иако звучи необично, парк је вешто пројектован да би омогућио 

мир и спокој који се од парка очекује. Са терасе парка, која је уједно и највиша тачка 

парка, пружа се најбољи поглед на панораму града са Саградом Фамилијом и брдом 

Монжуик у даљини. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=sagrada+familia
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1900
https://sr.wikipedia.org/wiki/1914
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B2%D0%B5%D1%99&action=edit&redlink=1
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Слика бр.24-Парк Гвељ у Барселони 

 

 

 

Извор: https://www.google.rs/search?biw=park+gvelj 

 

Катедрала SantiagodeCompostela је катедрала светог Јакова која се налази у граду 

SantiagodeCompostela. У катедрали се налазе посмртни остаци св. Јакова Старијег, који 

беио један од Исусових апостола. Она представља одредиште на путу св. Јакова ваћним 

ходочасничким путевима од времена средњег века.  

Бела села у Андалузији – позната по изузетно белој боји кућа. Села се налазе у 

јужној Шпанији, са белим кућама, са црвеним и мрким крововима, уским кривудавим 

улицама попочланим калдрмом и богато украшеним црквама на врховима литица које 

окружују клисуре река, тзв „Бели градови Андалузије“. Куће су беле боје због обичаја да 

се у сврхе дезинфекције сви објекти крече моћним антибактеријским средством, гашеним 

кречом, али и у сврху друштвене повезаности. 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?biw=park+gvelj
https://hr.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
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Слика бр.25 - Бела села у Андалузији 

 

Извор: https://www.google.rs/search? =bela+sela+u+andaliyiji&oq=bela+sela+u+andaliyiji&gs 

 

Шпански трг је један од најчувенијих римских тргова који је име добио по палати, 

која представља амбасаду Шпаније при светој столици.У њему се налазе три значајна 

културна споменик. Први је монуметални споменик је стуб „безгрешног зачећа“, на чијој 

основи су смештене четири бронзане статуе које представљају пророке Мојсија, Давида, 

Исаија и Езекијела. Други културни споменик фонтана Barcaccia  (ружан чамац). Фонтана 

има облик чамца који тоне , где се сматра да је рађена по узору на брод који се насукао 

управо на мместу где сењ данас налази фонтана услед плављења реке Тибер у XVI веку. 

Трећи споменик Шпанског трга су шпанске степенице, саграђене по жељи папе Бенедета 

XIII. Сврха степеница је била повезивање тадашње амбасаде Шпаније са црлвом Тринита 

де Монти.  

Слика бр.26 - Шпански трг 

 
Извор: https://www.google.rs/search?biwspanski+trg&oq=spanski+trg&gs_l=img. 

https://www.google.rs/search?biwspanski+trg&oq=spanski+trg&gs_l=img
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Магична фонтана у Барселони, најпрепознатљивији симбол града која мења боје и 

„плеше“ у ритму најпознатијих светских мелодија, као што су мелодије из филма 

„Титаник“, „Кум“, „Господар прстенова“, где се може чути и српска мелодија „Лане“ од 

српског певача Жељка Јоксимовића. Ову фонтану годишње посети преко два милиона 

људи. 

Слика бр.27 - Магична фонтана у Барселони 

 

Извор: https://www.google.rs/search?biw=1337&bih=magcna+fontana+u+spaniji 

 

6.Класификација туристичких регија у Шапанији 

 

У средоземном делу Шпаније могу се издвојити следеће туристичке регије : Коста 

Брава са Коста Дорадом, Коста Азахар и Коста Бланка, Коста дел Сол,Коста дел ла Луз, 

Андалузија, Балеарска острва, Канарска острва,  Пиринеји и Мадрид са околином. 

 

 

 

https://www.google.rs/search?biw=1337&bih=magcna+fontana+u+spaniji
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6.1.Коста Брава и Коста Дорада 

 

Коста Брава и Коста Додара су територијално повезане и у туристичком погледу 

представљају једну туристичку регију. Други назив за Коста Браву је дивља обала. Она се 

простире од Барселоне до шпанско-француске границе и једна је од туристичких регија у 

Шпанији са најдужом традицијом. Коста Дорада која се другачије назива златна обала се 

простире од Баселоне до ушћа реке Ебро у Средоземно море. 

Слика бр.28 - Коста Брава и Коста Дорада 

 

Извор: https://www.google.rs/search?biw= =kosta+brava+i+kosta+dorada+karta. 

 

Приморски појас Коста Браве и Коста Дораде простире се параелно са обалом 

ширине до 20 kmи дужине око 300 km. Ова издужена морфолошка јединица је ландшафт 

неизменичног смењивања низијских елемената, побрђа, брда и планина. То је регија 

разноврсних рељефних форми и прожимања приморске и претприморске депресије са 

Сераладом литорал (Приморским планинама). 30  Ова регија има одлике медитеранске 

климе. Најзначајније реке су Ебро, Љобреграт, Тер и река Флувија на северу 

                                                           
30Драговић, Р., (2017): Туристичко-географске регије света I, Универзитет у Нишу, Природно математички 

факултет, стр. 147. 
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регије.Најатрактивније плаже су: Тамариу, Бегур, Платја д Арон, Љорет де Мар, Кадакез, 

Тоза де Мар, Розес, Сан Фелију, Паламос, Лескала и друге.  

Средиште ове регије, уједно и највећи лучки град Шпаније је Барселона.  Данас је 

један од већих центара транзитног туризма у Шпанији, индустријски град и научно 

седиште.  

Барселона је један од највећих и најмногољуднијих градова Медитерана, главни 

град аутономне заједнице Каталоније, највећи индустријски центар Шпаније и други град 

по величини и броју становника у Шпанији. Барселона са својим културно-историјским 

знаменитостима и савременим туристичким атрактивностима сврстава у најзначајније 

градове Медитерана и Европе.31 

У Барселони се могу видети старо језгро града, Бари Готик, манастир Светог Павла, 

Палата каталонске музике, базиика Саграда Фамилија (света породица), парк и палата 

Гуел, Кинеска четврт,  Краљевски трг, шеталиште Ла Рамбла. 

 

6.2.Коста дел Азахар и Коста Бланка 

 

Коста дел Азахар (обала наранџиног цвета) севернији део и Коста Бланка (отворена 

или јасна обала) као јужнији део, протеже се од ушћа Ебра па до рта Гата (југозападно од 

Картагене).32 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Драговић, Р., (2017): Туристичко-географске регије света I, Универзитет у Нишу, Природно математички 

факултет, стр. 149. 
32 Плавша, Ј., (2008): Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр. 70 
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Слика бр.29 - Коста дел Азахар и Коста Бланка 

 

Извор: https://www.google.rs/search?tbm=isch&q=costa+del+azahar+i+kosta+blanka&spell 

 

Простире се на дужини од 700 km. Карактеристика ове регије је изузетно плитко 

море Валенсијског залива. То је последица како таложења речног наноса тако и 

транспортног дејства морске струје. Са туристичког гледишта ова регија је слабо 

напредовала, данас учествује са свега 9% свих туристичких лежајева Шпаније. Туристички 

центри и најзначајнији градови су Валенсија, Аликанте и Картагена. 

Од туристичких места ове регије истиче се место Ла Манга на Мурсијском 

приморју. У њему је отворена највећа европска јахтинг - лука која може примити око 1.600 

јахти до 30 m и бродова до 60 m дужине. Заузима површину од преко 200 km2 . Два већа 

значајна града ове регије су Валенсија и Картагена. 

Валенсија је трећи град у Шпанијипо броју становникаи главни град покрајине 

Ваченсија. Лежи на обали реке Турије Ово је град са дубоком историјском традицијом, 

погодном медитеранском климом и бројним знаменитостима и фестивалима. 

Град је окружен наранџама и водећи је град Валенсијско - мурсијског приморја и 

трећи по величини у Шпанији. Кроз град тече река Турија чија је вода имала важну улогу у 

постанку града. На њеном ушћу је модерна лука Ел Грао, данас већ саставни део 

https://www.google.rs/search?tbm=isch&q=costa+del+azahar+i+kosta+blanka&spell
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Валенсије.33Најважнији споменик у граду је Катедрала из 1262. године. Градска кућа, 

палата Ла Лоња, Барокна палата де Маркес де дос Аквас, Провинцијски музеј лепе 

уметности, Национални музеј керамике и друге грађевине. 

Картагена је град који су основали Картагињани 223. године пре нове ере. Данас је 

позната античка лука са развијеном ратном бродоградњом и најважнијом поморском 

школом у Шпанији. 

6.3.Коста дел Сол 

 

Ова регија се географски у потпуности поклапа са Малашким приморијем. Овде се 

на тако малом одстојању срећу велике висинске разлике: море и планина Сијера Невада. 

Сијера Невада (са највишим врхом Муласен, 3.482 m, на чијим се падинама налази 

најјужнији европски ледник) налази се изнад малагашке обале и штити приморје од 

продора хладних ваздушних маса са севера и северозапада омогућавајући високе 

температуре ваздуха на обалама и у зимском периоду. Регионално седиште је град Малага, 

који је чувен по својој оклини прекривеној чемпресима, палмама, наранџама, бананама, 

лимуном и шећерном трском.  

Малага  је један од најстаријих градова Шпаније, град је био трговачка лука 

Феничана. Малага је позната и по свом слатком вину, а велики значај има и рибарство, 

прерада рибе, електроиндустрија и металургија. Друга је највећа лука Медитерана, одмах 

након Барселоне. Малага одавно је позната а као зимовалиште, односно као подручје у 

коме и током зиме борави велики број туриста. Читаво приморје има дугу инсолацију 

(међу најдужим у Европи), а на то указује и име (обала сунца). Југозападно од Малаге 

налази се водећи центар купалишно-рекреативног туризма Термолинос.  

 

 

 

                                                           
33 Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 328 
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Слика бр.30 - Град Малага 

 

Извор: https://www.google.rs/search?biw=1337&bih=559&tbm= grad+malaga&oq=grad+malaga 

 

Најисточније туристичко место на Коста дел Сол је град Алмериа,  град који су у 

потпуности изградили Арапи. Најзначајнији споменик у граду је Алказаба, подигнут у X 

веку, ту је и готичка катедрала из XVI века као и бројне цркве из хришћанског периода.  

 

6.4.Коста де ла Лузи Андалузија 

 

Други назив за Коста де ла Луз је обала светлости. Андалиузија и Коста де ла Луз 

су једне од најпространијих турстичких регија Шпаније, уједно и регије у којима се 

итегришу туристички садржаји приморско-купалишне зоне и дубље континенталне 

унутрашњости. Богате су чувеним културно-историјским споменицима, коју су 

сконцентрисани у Севиљи, Гранади и Кордоби. 
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Слика бр.31 - Коста де ла Луз 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=kosta+de+la+luz 

 

Севиља је град који се налази у средини Андалузијске низије, коју одликује 

богатство културно-историјских споменика, нарочито катедрале изграђене у раскошном 

готском стилу и краљевски дворац Алказар. Севиљу често називају „шпанском Атином“. 

Кордоба се налази северосточно од Севиље, која је временом постала град-музеј. 

Посебни куриозитет представља некадашња џамија, која је сада катедрала. Истиче се не 

толико по архитектонском изгледу, колико по сеновитом воћњаку. Туристичку атракцију 

представља мост на реци Гвадалкивир. 

Гранада се налази у северној подгорини Сјера Неваде на реци Хемил. Сматра се 

најпотпунијим музејом арапске уметности у Европи. 

 

6.5.Балеарска острва 

 

Балеари су острвски архипрлаг Шпаније у Средоземном мору. Острвски свет 

Шпаније састоји се од три архипрлага. Поред Балеара то су Канарска острва на 

Атлантском окену и група острва поред марканске обале. Балеари носе атрибут 

https://www.google.rs/search?q=kosta+de+la+luz
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„европских Бахама“ и најпосећенија су острва Европе. Налазе се око стотинак километара 

источно од валенсијско-каталонске обале. То је архипелаг од  16 острва, који чине у 

административном погледу засебну провинцију. Највећа и најпознатија су Маљорка, 

Менорка и Питиуска острва. Укупна површина Балеара је 5.014 km2.34 

Балеарска острва настала су алпским убирањем, као и Принеји и Бетијски 

Кордиљери. Највећу грађу чине кречњаци, па преовладавају пећине – крашки облици 

рељефа. Због повољних климатских услова, дуге инсолације, пешчаних плажа, основу 

туристичког привређивања чини купалишно-рекреативни туризам са великим туристичким 

прометом у летњој сезони.  

Балеарска острва су туристичка регија Шпаније са најобимнијим смештајним 

капацитетима, који износе око 300 хиљада хотелских лежаја. О интезитету туртичке 

изградње још сликовитије говори податак да на 1.000 стално насељених становника долази 

чак 373,3 хотелских лежаја, што је далеко више у одноу на остале туристичке регије ове 

земље.35 

У туристичком погледу, најзначајније острво је Мајорка. Главни град Балеара и 

острва Мејорке је Палма де Мајорка, који се налази на југозападном делу острва. 

Занимљивост града је та да поједини делови имају посебне функције: за шетњу, за 

куповину, за забаву, и плажу. На северу Мејорке је парк природе мочвара Албуфера. 

Северозападна обала Мејорке је клифовита. Најзначајније приморско место је Порт де 

Солер, са марином и плажом. Североисточна обала је карактеристична по малим 

заливимау којима се налазе пешчане плаже у којима су се развила позната туристичка 

места: Колонија де Сант Пере, Кала Москида, Алкудија, Поленца и Кан Пикафорт. На око 

два клметара од главног града налази се туристички центар Лес Маравељес са плажом 

Палма која поседује сертификат Плава застава. Најзначајније културно-историјске 

вредности Мајорке концентрисане су суглавном граду Палми, истичу се катедрала Ла Сеу 

Палми и замак и тврђава Белвер. 

 

                                                           
34 Давидовић, Р., (2000): Регионална географија – књига II, Нови Сад, стр. 340. 
35Јовичић, Д., Ивановић В., (2008): Туристичке регије света, Тон ПЛУС, Нови Београд, стр. 171. 
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Слика. бр.32 - Острво Мајорка 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=majorka&oq=majorka 

 

Острво Менорка је друго, по величини, острво Балеара. Главни град острва је Маон. 

Острво Ибица је у свету познато као острво забаве, првенствено младих.Већи део острва је 

увршћен у Унескову листу светску културне и природне баштине под називом „Ибица, 

биодиверзитет и култура“. Већи градови су Ибица и Санта Еуларија дес Рију, 

најатрактивније плаже су Кала Конта, Кала де Сан Висенте, Ла Салинас, Ден Боса, Кала 

Баса и Фигеретаса. 

Форментера је најмање острво од четири балеарска острва. Познато је по очуваним 

плажама са белим ситним песком. Најатрактивнија плаже су Левант, Салга, Сес Ијетес и ес 

Пујолс.  

 

 
 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=majorka&oq=majorka
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6.6.Канарска острва 

 

Канарска острва налазе се у Атлантском океану и састоје се од седам острва: 

Тенерифе, Гомера, Хиеро, Ла Палма, Фуертевентура, Ланзарте и Гран Канариа на коме се 

налази главни град Канарских острва – Лас Палмас. Острва се популарно зову и „европски 

Хаваји“. Острва су брдовати с претежно стрмим обалама, мада има и лепхих плажа, 

поготово оне које су привлачне због свог црног песка, понегде се јавља и сиви и црвени 

вулкански песак. 

Поред наведених туристичких регија које излазе на Средоземно море и које се 

налазе у Атлантском океану, значајне су и туристичке регије Пиринеји и Мадрид са 

околином. 
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IVУПОРЕДНА АНАЛИЗА МАКРОЕКОНОМСКИХ ЕФЕКТА РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ВОДЕЋИМ ТУРИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА МЕДИТЕРАНА 

 

7.Основне функције туризма и њихова систематизација 

 

„Туристичка делатност се свртстава међу најдинамичније привредне делатности, са 

вишеструким мултипликативним ефектима. То туризму даје снажну покретачку функцију 

у широком спректру делатности. У значајније карактеристике савремене туристичке 

тражње, битне за развој туризма на руралним просторима, свакако спада констатација да 

се проширује тражња ка неурбанизованим руралним и заштићеним природним пределима, 

планинама, бањама и селима са значајним здравствено – рекреационим и културно – 

историјским вредностима. Заједно са тим се повећавају и захтеви за еколошким 

квалитетом и здравствено – рекреативном функцијом рецептивних простора, који при томе 

морају да буду погодни за кретање, рекреацију и могућност примене жељених 

активности.“36 

Туризам као делатност има велики број веза са осталим функцијама. Последњих 

година карактеристично је и то да се приморски туризам, који бележи највећи проценат 

остварења туристичког промета, смањује у корист осталих видова туризма. Ово даје 

могућности различитим регионима да усмере своје активности према развоју туризма, ка 

својим дестинацијама. Такође, све је више изражена природна потреба за кретањем, па се 

из овог разлога туризам може назвати могућношћу и потребом савременог света. 

Функцијама туризма називамо оне његове одређености и карактеристике које 

континуирано повољно утичу на различите облике човековог живота, због чега је туризам 

и стекао статус друштвено афирмисаног феномена. Неке од тих функција одређене су 

узроком туристичког кретања па их можемо назвати узрочним или примарним 

функцијама. Други су производи кретања те их називамо последичним функцијама. 37 

                                                           
36 Цвијановић, Д., Хамовић В., Бошковић Д., (2009): Репозиционирање Србије као туристичке дестинације, 

Економика пољопривреде, бр.3, Београд, стр. 367. 
37 Јовичић, Ж. Јовичић Д., Ивановић, В. (2005): Основе туризма, Planatours, Београд, стр. 81 
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Велики број аутора се бавило класификацијом функција туризма. Једна група 

аутора сматра да су основне функције туризма: здравствена, техничка, културно-

социјална, политичка и привредна. Други, пак, сматрају да у основне функције туризма 

спадају следеће: културна, образовно-политичка, здравствена и економска.  

Најприхватљивије је схватање да се све основне функције туризма сврставају у 

неколико група: група економских функција, -рекреативно-забавних функција,  образовно-

културна функција,  политичка функција, здравствена функција, и социјална функција. 

Туристичке функције би се на основу поменутих могле сврстати у две основне 

групе и то: примарне и последичне, прказане на слици испод. 

Слика бр.33 - Функције туризма 

 

Извор: Др. Живадин Јовичић, Др. Јовица Добричић, Мр. Вања Ивановић, ( 2005 ): Београд, 81 страна 

Деловање ових функција које се прожимају, исказују се и у економској и у 

друштвеној сфери. Неоспорно је чињеница да се многе земље опредељују за развој 

туризма због њихових позитивних економских утицаја. Претпоставка за развој туризма се 

налази у расположивости атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. Уколико 

земља располаже овим факторима логично је да је туризам једна од делатности која ту 

државу може укључити у међународну размену. Ово се нарочито односи на развој 

иностраног туризма, али и за развој домаћег туризма.  
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8.Ниво и динамика развоја туризма у водећим туристичким земљама 

Медитерана 

 

Не постоји регион са толиком концентрацијом природних и културно-историјских 

фактора за развој туризма као што је Медитеран. Европски део Медитерана обухвата три 

велика полуострва: 

- Пиринејско; 

- Апенинско и 

- Балканско. 

 Посматрана полуострва су остварила значајан туристички промет последњих 

деценија прошлог века. Данас, Медитеран представља најразвијенији туристички регион у 

свету, који бележи око 1/3 укупног међународног туристичког промета.  

Према подацима WTTC (WorldTravel&TourismCouncil) земље Шпанија, Француска 

и Италија су преко педесет година међу прве десет туритички најпосећеније државе у 

свету. Овај податак најбоље указује на значај и улогу туризма у привредном развоју 

наведених земаља.  

Табела бр.1 -  Десет најпосећенијих држава у свету у периоду од 1950-2005. године. 

Позиција 1950. 1970. 1990. 1999. 2005. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

САД 

Канада 

Италија 

Француска 

Швајцарска 

Ирска 

Аустрија 

Шпанија 

Немачка 

В. Британија 

Италија 

Канада 

Француска 

Шпанија 

САД 

Аустрија 

Немачка 

Швајцарска 

СФРЈ 

В. Британија 

Француска 

САД 

Шпанија 

Италија 

Мађарска 

Аустрија 

Кина 

Мексико 

Немачка 

Канада 

Француска 

Шпанија 

САД 

Италија 

Кина 

В. Британија 

Мексико 

Канада 

Пољска 

Аустрија 

Француска 

Шпанија 

САД 

Кина 

Италија 

В. Британија 

Мексико 

Немачка 

Турска 

Аустрија 

Извор: http://www.world-tourism.org/ 

http://www.world-tourism.org/
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Из ове табеле можемо закључити да је Италија 1950.године заузимала високо треће 

место по посећености, Француска одмах испод ње, а Шпанија на осмом месту. Двадесет 

година касније, број туриста у Италији се повећао, тако да се она налазила на првом месту, 

док су Француска и Шпанија заузимале треће и четврто место. Ситуација се од 1990. 

Године мења, и све до 2005. године Француска се налазила на првом месту по посећености 

туриста, Шпанија одмах испод ње на другом месту, док је Италија варирала, 1990. и 1999. 

године високо четврто место, а 2005. године на петом месту. 

Табела бр.2 - Топ 10 најпосећеније земље света 2016. године 

Ранг Земље Међународни посетиоци (у 

милионима) 

1 Француска 82.6 

2 САД 75.6 

3 Шпанија 75.6 

4 Кина 59.3 

5 Италија 52.4 

6 Велика Британија 25.8 

7 Немачка 35.6 

8 Мексико 35 

9 Тајланд 32.6 

10 Малeзија 26.8 

Извор: https://www.worldatlas.com/articles/10-most-visited-countries-in-the-world.html 

Када су у питању новији подаци, на претходној табели можемо видети да 

Француска, Шпанија и Италија улазе у топ 10 најпосећеније земље света 2016. године. 

Француска заузима водеће прво место са 82,6 милиона туриста годишње, Шпанија високо 

треће место са 75.6 милиона посетилаца, и Италија на петом месту са 52.4 милиона 

посетилаца  годишње.  

Италија спада у најстарија туристичка подручја,читавог света. Прва фаза у развоју 

савременог туризма почела је у XIX. веку. Почетак развоја туризма је првобитно везан за 

Лигуријску ривијеру. У овом периоду развијао се и бањски туризам. Друга , значајнија 

етапа била је од 1931. до 1939. године. Туристички промет у овом раздобљу одликовао се 

https://www.worldatlas.com/articles/10-most-visited-countries-in-the-world.html
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великим колебањима. Ратна катастрофа је прекинула туристички промет скоро у свим 

европским земљама, па тако и у Италији, Француској и Шпанији. Након Другог светског 

рата долази до повећања туристичких кретања, туристичког промета и прихода од 

туризма. Једна од најзначајнијих година у туризму Италије је 1960. година, када су се у 

Риму одржале Олимпијске игре. У Шпанији долази до повећања броја странх туриста као 

и девизног прихода од туризма. Сматра се да од 1964. године била оштра конкурентска 

борба између ових земаља на туристичком тржишту. 

Почеком XXIвека, развој туризма у овим земљама достигао је низак ниво. Током 

2001. године Француска је била најпосећенија земља у свету, где је забележено 76,5 

милиона страних туриста, чинећи 11% од укупног броја туриста у свету. Омах иза ње била 

је Шпанија са 49,5 милиона страних туриста, док се Италија тада налазила на четвртом 

месту са 39,1 милион туриста.  

У периоду од 2005. до 2011. године број страних туриста у Италији се повећао са 

око 36 на око 46,5 милиона туриста. Последњих година у Италији забележен је промет 

страних туриста, и то из тзв. традиционалних земаља. 

Шпанија је позната туристичка дестинација, која представља једну од водећих 

туристичких регија у Европи. У Шпанији од 1931. до 1947. године, која представља прву 

фазу развоја туризма, број туриста који су долазили у ову земљу био је врло уједначен, 

који се годишње кретао око 500,000. Већ од 1949. године, она бележи нешто већи пораст.  

У 1954. години, он износи нешто више од 2.000.000; од тада па до 1959. године број 

туриста расте доста равномерно из године у годину. Али већ од 1959. године он нагло 

нараста – док је те године износио нешто више од 4.000.000, наредне 1960. године 

премашио је 6.000.000, што значи да се повећао за скоро 50%.38 

 

 

 

                                                           
38Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Природно – математички факултет, Нови Сад, стр.68 
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Табела бр.3 - Карактеристике туристичког промета страних туриста у Средоземном делу 

Шпаније 

 2005. 2008. 2011. 

Страни туристи (у хиљадама) 33.548 34.315 34.016 

Потрошња туриста (у милијардама $) 31.839.600 42.260.400 40.522.800 

Потрошња у извозу % 11,06 9,97 9,06 

Извор: https://www.indexmundi.com/facts/spain/international-tourism 

На основу табеле можемо закључити да се у периоду од 2005. до 2008. године број 

иностраних туриста повећао са 33 на 34 милиона туриста, да би након 2008. године 

забележен знатан пад, али да се њихова потрпшња повећала са 32 на 34 милијарди долара у 

периоду од 2005. до 2008. године. Након тога следи пад на 40 милијарди долара, док се 

учешће потрошње у извозу повећало у посматраном периоду са 11,06 на 9,06%.  

Следећа земља Медитерана, које се тренутно налази на првом месту по доласку 

туриста јесте Француска. Њу је 2016. године посетило око 82,6 милиона туриста. Годинама 

уназад она се налази на првом месту по посећености страних туриста, због развијеног 

културног туризма, великог  броја културно-историјских споменика, али и због развијеног 

приморског туризма. Све три земље, Француска, Шпанија и Италија већ дуги низ година 

спадају међу пет држава које остварују девизне приходе од туризма у свету, приказани у 

табели бр. 4. 

Табела бр.4 - Девизни приходи од туризма у периоду од 1995. до 2015. године (у 

милијардама долара) 

Држава 1995. 2000. 2005. 2010. 2015. 

САД 83,2 100,1 100,5 100,6 200,2 

Шпанија 25,3 29,8 49,5 54,3 56,5 

Италија 28,3 27,4 35,3 38,4 39,4 

Француска 27,5 32,8 43,9 46,4 44,8 

Кина 8,7 16,2 29,2 45,8 44,9 

Извор: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators# 

https://www.indexmundi.com/facts/spain/international-tourism
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
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Табела бр.4 приказује кретање девизних прихода од туризма у водећим 

туристичким земљама за периоду од 1995. до 2015. године. Девизни приход од туризма у 

све наведене земље се константно повећава. Када је у питању Италија 2015. године 

девизни приход од туризма износио је 39,5 милијарди долара, у Шпанији 56,5, док је у 

Француској износио 44,8 милијарди долара. Упоређујући ове три земље, можемо 

закључити да Шпанија има највећи девизни приход од туризма годишње.  

 Сумирајући број туриста и остварен девизни приход од туризма у горе наведеним 

земљама, можемо заккључити да те земље представљају водеће туристичке државе света. 

Њихова иницијативна улога у развоју туризма је различита јер за разлику од Француске и 

Италије, улога Шпаније је знатно скромнија.  

 

9.Директни макроекономски ефекти развоја туризма 

 

9.1.Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

У теорији постоји висок степен сагласности око става да се туризам не може 

сматрати ствараоцем друштвеног производа и националног дохотка, али да ипак 

туристичка потрошња и посредно и непосредно утиче на друштвени производ и 

национални доходак. Утицај туризма на друштвени производ и национални дохотак, то 

јест на њихову територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, 

Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској 49 тако што она стимулише развој оних 

привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, као и преливањем дохотка 

из других држава.39 

Туризам врши значајан утицај на друштвени производ и национални доходак 

конкретних земаља. Туристичка потрошња посредно утиче на друштвени производ и 

национални доходак на тај начин што стимулише развој области материјалне производње 

које снабдевају туристичку привреду. Поред посредног утицаја, туризам са друге стране 

                                                           
39 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., (2016): Економика туризма, СВЕН, Ниш, стр.89 



Макроекономски ефекти развоја туризма у водећим туристичким државама Медитерана 

73 
 

непосредно утиче на друштвени производ и национални доходак по основу преливања 

дохотка из других земаља.Непосредан утицај се остварује преко промета страних туриста 

преко кога се, посредством остварене иностране туристичке потрошње, врши директно 

преливање иностране акумулације у туристичке дестинације у привреду посећене земље. 

Реч јео  дохотку, створен ван националне територије, у привредама из које туристи долазе, 

а путем туриста прелази се у националну економију. То је разлог велике 

заинтересованости земаља за развој иностраног туризма.  

У развијеним туристичким земљама које остварују високе приходе од страних 

туриста и бележе значајне проценте учешћа ових прихода у друштвеном производу, 

видљив је и значај директног утицаја туризма на друштвени производ. 

Директни допринос туризма БДП-у одражава унутрашњу потрошњу на туризам, 

као и владину појединачну потрошњу - трошење владе на туристичке услуге које су 

директно повезане са посетиоцима, као што су културне, попут музеја, или рекреативне 

(нпр.национални парк). Директан допринос туризма БДП-у израчунат је како би био у 

складу са резултатима, како је изражено у Националном рачуноводству, туристичких 

карактеристичних сектора као што су хотели, авио-компаније, аеродроми, туристичка 

агенција и услуге рекреације, које су директно повезане са туристима. Директан допринос 

туризма БДП-у израчунава се из укупне интерне потрошње, тако што се "покрећу" 

куповине различитих туристичких индустрија. 
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Графикон бр.1 -  Директан допринос туризма Шпаније, Италије и Француске БДП-у од 

2008 до 2017. године и предвиђање за 2018. (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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Графикон бр.2 - Директан допринос туризма Шпаније, Италије и Француске БДП-уод 2008 

до 2017. године и предвиђање за 2018. (у милионима евра) 

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel& Tourism Council 2017. 

На основу графикона бр.1 и бр.2 видимо да је у Шпанији директан допринос 

путовања и туризма у БДП-у износио 62,4 милијарде евра, 5,4% укупног БДП-а. У 

Шпанији 2017. године забележен највећи директан допринос туризма у БДП-у (62,4 

милијарде евра). Предвиђа се знатно веће повећање  од 3,2% (64,3 милијарде евра) у 2018. 

години. 

 Када је реч о Италији на основу графикон можемо видети да је у периоду од 2008. 

до 2017. године највећи забележен директан допринос туризма у БДП-у био 2017. године 

са 94,1 милијарди евра, односно  5,5%  укупног БДП-а у. Сматра се да ће током 2018. 

године порасти за 1,9% и износити 95,8 милијарде евра. 

 

У Француској  је директан допринос путовања и туризма у БДП-у, 2017. године 

износио 82,7 милијарде евра, што је (3,6% БДП-а ). Предвиђа се повећање од 2,9% на 85,0 

милијарде евра у 2018. 
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Упоређујући укупан допринос туризма БДП-а Француске, Шпаније и Италије 

можемо закључити да је најмањи допринос туризма у периоду од 2008. до 2017. године 

имала Шпанија која је у датом периоду само 2017. и 2018. године имала директни 

допринос путовања и туризма у БДП-у преко 60 милијарде евра, за разлику од Италије и 

Француске чији је допринос у датом периоду био увек изнад 60 милијарде евра. 

Сагледавајући директан допринос туризма Шпаније, Италије и Француске БДП-у у %, на 

основу графикона бр.6. видимо да у периоду од 2008. до 2014. године највећи допринос 

остварује Шпанија док у периоду од 2015. до 2018. године Шпанију „престиже“ Италија 

која 2018. бележи  највећи директан допринос туризма у БДП-у од 5,7%. 

Закључујемо да повећање директног допринос туризма одражава економску 

активност коју генеришу привредни субјекти као што су хотели, туристичке агенције, 

авио-компаније, ресторани и други субјекти.  

 

Графикон бр.3 -  Предвиђање директног доприноса туризма БДП-а у Шпанији, Италији, 

Француској за 2028. годину (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel& Tourism Council 2017. 
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Графикон бр.4 - Претпоставке директног доприноса туризма БДП-а у Шпанији, Италији, 

Француској за 2028. годину (у милинима евра) 

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 

На графикону бр. 3 и бр. 4 приказана су предвиђања доприноса туризма БДП-у 

Француске, Италије и Шпаније. Предвиђа се повећање учешћа туризма у БДП на 6,1%.Са 

друге стране за Италију у периоду од 2018 до 2028,  предвиђа се повећање доприноса 

туризма БДП-а до 6,2% годишње на 116.2 милијарде евра укупног БДП-а.  А када је реч о 

Француској очекује се да ће директни допринос путовања и туризма у БДП-у до 

2028.године повећати на 4,0% годишње и да ће укупан допринос туризму износити 104,3 

милијарде евра. 
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Слика бр.34 - Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), индиректни (indirect) и 

мултипликативни (induced)) и  укупан допринос туризма БДП-у (у %) Шпанија 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017 

 

Укупан допринос путовања и туризма БДП-у (директни, индиректни и 

мултипликативни ефекти) износио је 172,9 милијарде евра у 2017. години (14,9% БДП-а) и 

очекује се повећање од 2,9% односно повећање на 177,9 милијарде евра у 2018. години. 

2,9% на 177,9 милијарде евра (14,9% БДП-а) у 2018. години. Предвиђа се повећање од 

2,3% годишње на 224,3 милијарде  евра до 2028. године (16,4% БДП-а). 
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Слика бр.35 - Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), индиректни (indirect) и 

мултипликативни (induced)) и  укупан допринос туризма БДП-у (у %) Италија 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017 

Укупан допринос путовања и туризма БДП-у (директни, индиректни и 

мултипликативни ефекти) износио је 222,2 милијарде евра у 2017. години (13,0% БДП-а) и 

очекује се повећање за 1,8%, односно повећање на 227 милијарде евра у 2018. години. 

Предвиђа се повећање од 1,7% годишње на 268,8 милијарде  евра до 2028. године (14,3% 

БДП-а). 
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Слика бр.36 -Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), индиректни (indirect) и 

мултипликативни (induced)) и  укупан допринос туризма БДП-у (у %) Француска 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017 

Укупан допринос путовања и туризма БДП-у (директни, индиректни и 

мултипликативни ефекти) износио је 201,37 милијарде евра у 2017. години (8,9% БДП-а) и 

очекује се повећање од 2,1%, односно повећање на 208 милијарде евра у 2018. години. 

Предвиђа се повећање од 1,8% годишње на 248,1 милијарде  евра до 2028. године (9,4% 

БДП-а). 

Упоређујући укупан допринос путовања и туризма БДП-а (директне, индиректне и 

мутипликативне ефекте) Шпаније, Италије и Француске, за сваку од наведених земаља 

предвиђа се повећање 2028. године. Највеће повећање забележиће Шпанија од 2,3% 

годишње. Што значи да ће Шпанија имати највећи допринос од путовања и туризма према 

предвиђањима за 2028. годину, наспрам своје две конкурентне Медитеранске земље, 

Италију и Француску, без обзира што је Италија 2017. године имала већи укупан допринос 

путовања и туризма БДП-у, чак 222,2 милијарде евра. 

 

9.2.Утицај туризма на платни биланс 
 

Платни биланс представља систематски преглед свих економских трансакција које 

резиденти једне земље обаве са резидентима других земаља у одређеном временском 
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периоду (најчешће у једној години). У литератури се често истиче да се утицај туризма на 

националну економију осетио најпре кроз платни биланс земље и да је ово једна од 

најзначајнијих економских функција туризма. 

Туристички биланс је део платног биланса који „даје увид у све приходе које нека 

туристичка држава има по основу међународног туристичког промета у одређеном 

периоду времена (најчешће за период од годину дана)“.40 

Туристички биланс се може посматрати у ужем и ширем смислу. У ширем смислу, 

туристички биланс на страни активе обухвата све приходе: по основу пружања 

туристичких услуга, по основу извоза робе за туристичку намену, по основу капитала 

пласираног у развој туристичке привреде других држава, таксе за визе и читав низ других 

ставки, док на страни пасиве туристички биланс обухвата издатке по основу: издатке 

домаћег становништва за путовање у иностранство, увоза робе за потребе туристичке 

привреде, за коришћење пласираног страног капитала и друго. Туристички биланс у ужем 

смислу може се дефинисати као део платног биланса државе, који, на страни активе, 

обухвата све приходе који се реализују од иностраних туриста („невидљиви“ извоз), а на 

страни пасиве све издатке везане за путовање домаћег становништва у иностранство 

(„невидљиви“ увоз).41 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Добре, Р., (2005): Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 56 
41Добре, Р., (2005): Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 56 
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Графикон бр.5 - Потрошња страних туриста  у Француској, Италији и Шпанији изражениа 

у % 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017 

Графикон бр.6 - Туристичка потрошња страних туриста  у Француској, Италији и Шпанији 

изражениа у милијардима евра 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја туризма 

на привреду. У току 2017. године Шпанија је генерисала 66,5  милијарди евра од 

потрошње страних туриста. У 2018. години процењује се да ће Шпанију посетити 86 

милиона туриста, при чему ће бити забележено повећање броја туриста за 10%. Када је реч 

о Француској, током 2017. године  ова држава генерисала је 44,3 милијарде евра од 

потрошње страних туриста. У 2018. години процењује се да ће Француску посетити 89 

милиона међународних туриста, што је раст од 4,4%. Италија је 2017. године генерисала 

39,6 милијарди евра од потрошње страних туриста. Сматра се да ће крајем 2018. године, 

Италију посетити 57 милиона међународних туриста, што представља пораст од 3,9% 

годишње. На основу графикона бр.6 упоређујући туристичку потрошњу иностраних 

туриста у милијардима евра, Шпаније, Француске и Италије, закључујемо да највеће 

приходе од иностраних туриста у периоду од 2008. до 2018. године остваривала је 

Шпанија, где видимо да су се туристички приходи иностраних туриста кретали узлазном 

путањом, затим, након ње следи Француска. Док је Италија бележила знатно мање приходе 

иностраних туриста, њен распон се кретао од 31,05 милијарде евра (2009. године) до 41,4 

милијарде ера (2018. године).  

На графикону бр.5 где је представљена туристичка потрошња иностраних туриста у 

% видимо да су Француска и Италија бележиле знатно мањи раст туристичких прихода 

иностраних туриста за разлику од Шпаније чији је раст туристичке потрошње иностраних 

туриста у периоду од 2008. до 2018. године увек био изнад 15% на годишњем нивоу.  
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Графикон бр.7 Предвиђање потрошње страних туриста (% од БДП) 2028. године  

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 

Графикон бр.8 - Предвиђање потрошње страних туриста у Француској, Италији и Шпанији 

у 2028. години (милијардима евра)  

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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 На основу графикона бр.7 и бр.8 видимо да су процене туристичке потрошње 

иностраних туриста такве да ће 2028. године Шпанију  посетити 121 милиона страних 

туриста и да ће потрошити 98,0 милијарди евра , што би било повећање од 3,6% на 

годишњем нивоу. У Француској 2028. године предвиђа се да ће се доласци међународних 

туриста повећати на укупно 118 милиона, који ће остварити туристичку потрошњу од 64,8 

милијарде евра, што представља пораст од 3,4% годишње. За разлику од Француске и 

Шпаније током 2028. године процењује се да ће Италију посетити мањи број 

међународних туриста (82,9 милиона), као и то да ће они остварити туристичку потрошњу 

од 56,8 милијарди евра, што би повећање на годишњем нивоу  износило 3,3%. Као што 

видимо повећање туристичке потрошње страних туриста током 2028. године у Италији 

износиће 3,3% (56,8 милијарди евра), нешто више очекује су у Француској, 3,4% (64,8 

милијарде евра), док се у Шпанији очекује повећање од 3,6% (98,0 милијарди евра) на 

годишњем нивоу. Закључујемо да се од Шпаније, када је реч о претпоставци повећању 

туристичке потрошње иностраних туриста за 2028. годину, доста очекује.  

 

9.3.Утицај туризма на запосленост 

 

Да би се организовао процес репродукције, у туризму, неопходно је обезбедити 

неопходне чиниоце тог процеса:  

а) средства рада,  

б) предмете рада и  

в) људске ресурсе. 

Туризам је радно интензивна делатност, јер је због карактера услуга тј. потребе 

непосредног контакта са потрошачима приликом пружања туристичких услуга немогуће, 

као у неким другим делатностима, извршити значајнији обим аутоматизације. Генерално 

гледано ово важи за оне делатности које непосредно чине његову сложену структуру, али 

исто тако, до већег запошљавања у низу других делатности и активности за које је 
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туристичко тржиште тзв. "секундарно" тржиште за пласман сопствених производа и 

услуга. 

Најшире посматрано развој туризма у одређеном подручју пружа значајну 

могућност за директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али у оним које 

су у туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, пољопривреда и 

др.). Поједина занимања у туризму, посебно у угоститељству, тј. хотелијерству и 

ресторатерству, погодују запошљавању жена. У развијеним туристичким државама, 

учешће жена у укупном броју запослених у туризму је и до 70%. 

Веома битна чињеница је то, да туризам омогућава запошљавање људи разних 

степени стручности. Наиме, укључивање оних који у процесу призводње непосредно 

пружају услугу (конобари, собарице и слично), који раде у разним техничко-технолошким 

процесима (кувари, посластичари, аниматори.) као и оних креативних кадрова који 

формирају модерне туристичке производе и баве се развојном политиком (високостручни 

образовни кадрови). У последњем случају ради се о разним профилима стручности 

економисти правници, филолози, архитекте, психолози. 

Веома је битно нагласити да карактеристика сезоничности у туристичком 

пословању рађа потребу запошљавања и додатке (тзв. "сезонске") радне снаге која се 

укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у летњем педиоду), 

а са циљем да се без застоја и сходно повећаном обиму потражње у том раздобљу (вршно 

оптерећење потражње) пласирају прозводи и услуге иностраним и домаћим туристима. 
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Графикон бр.9 - Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености 

Француске, Италије и Шпаније (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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Графикон бр.10 -Број директно запослених у туризму Француске, Италије и Шпаније (у 

хиљадама) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 

На претходна два графикона приказана је упоредна анализа директно запослених у 

туризму. Из њих се може закључити да је Шпанија имала у поређењу са остале две земље 

најмањи број директно запослених у туризам од 2008. до 2018. године. У њој су путовања 

и туризам генерисали 930.500 радних места директно у 2017. години (4,9% укупне 

запослености), а предвиђа се раст од 2,0% у 2018. години на 949,500 (4,9% укупне 

запослености). Када је у питању Италија, у њој је 2017. године било 1.490.500 радних 

места у области путовања и туризма (6,5% укупне запослености), где се предвиђа раст од 

1,3% у 2018. години,од 1.510.000 радних места. Последња на графикону је Француска, која 

је у периоду од 2008. до 2018. године забележен константан број запослених у области 

путовања и туризма, од 1100 до 1200 радних места. У Француској се предвиђа повећање 

броја запослених у туризму за 2,5% у 2018. години када ће бити запослено око 1.221.500 

радника. Ово укључује запошљавање у хотелима, путничким агенцијама, авио-
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компанијама и другим предузећима које пружају услуге туристима. Такође, овде су 

укључени и послови у ресторанима и индустрији, који задовољавају потребе туриста у 

њихово слободно време. 

Графикон бр.11 - Предвиђање учешћа запослених у туризму у укупној запослености 2028. године  

(у%) у Француској, Шпанији и Италији. 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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Графикон бр.12 - Предвиђање броја директно запослених у туризму Француске, Италије и 

Шпаније за 2028. годину (у хиљадама). 

 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 

Из претходна два графикона можемо видети да ће највеће повећање запослених у 

туризму у 2028. години имати Шпанија од 2,0% годишње у наредних 10 година (укупно 

1.154.000 радна места), затим следи Француска са 1,9% (укупно 1.471.000 радних места) 

годишње у нардних 10 година, и на крају Италија 1,7% годишње (укупно 1.783.000 радних 

места).  
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Слика бр.37 - Укупан допринос туризма запослености у Шпанији (у хиљадама послова) и (у 

%) 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

Укупан утицај туризма на запосленост у Шпанији (укључујући шире ефекте 

инвестиција, снабдевања...) у 2017. години износио је 2.838.500 радних места (15,1% 

укупне запослености). Предвиђа се повећање од 1,7% у 2018. години на2.887.500 нових 

радних места (15,0% укупне запослености). До 2028. године очекује се да ће туризам 

генерисати 3.342.000 радних места (16,9% укупне запослености), што чини повећање од 

1,5% годишње. 
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Слика бр.38 - Укупан допринос туризма запослености у Италији (у хиљадама послова) и (у 

%) 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

Када је у питању укупан утицај туризма на запосленост (укључујући шире ефекте 

инвестиција, снабдевања...) у 2017. години у Италији износио је 3.394.500 радних места 

(14,7% укупне запослености). Предвиђа се повећање од 1,4% у 2018. години на 3.443.500 

нових радних места (14,8% укупне запослености). До 2028. године очекује се да ће туризам 

генерисати 3.924.000 радних места (16,5% укупне запослености), што чини повећање од 

1,3% годишње. 
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Слика бр.39 - Укупан допринос туризма запослености у Француској (у хиљадама послова) 

и (у %) 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

Укупан утицај туризма на запосленост у Француској (укључујући шире ефекте 

инвестиција, снабдевања...) у 2017. години, износио је 2.830.500 радних места (10,0% 

укупне запослености). Предвиђа се повећање од 1,5% у 2018. години на 2.873.000 нових 

радних места (10,1% укупне запослености). До 2028. године очекује се да ће туризам 

генерисати 3.304.000 радних места (11,2% укупне запослености), што чини повећање од 

1,4% годишње. 

Када упоредимо укупну запосленост туризма у већ наведеним земљама, долазимо 

до закључка да је у 2017. години,  Италија имала највећи број запослених у туризму 

(3.394.500 радних места). Између Шпаније и Француске, када је такође у питању укупан 

број запослених у туризму, њихов број је приближан, Шпанија (2.838.500 радних места), 

Француска (2.830.500). 2018. године, очекује се да ће Италија имати 3.443.500 нових 

радних места, односно повећање запослености за 1,4%, док ће Шпанија и Француска имати 

мало већи проценат повећања запослености: Шпанија (1,7%), Француска (1,5%), што је и 

добро за очекивати, јер имају мање радних места у туризму, наспрам Италије.  

Када је у питању предвиђање укупне запослености у наведеним земљама за 2028. 

годину,  очекује се да ће повећање највише имати Шпанија (од 1,5% годишње), затим 
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следи Француска са повећањем од 1,4%, и на крају Италија са повећањем од 1,3% 

годишње. 

9.4.Утицај туризма на инвестициону активност 

 

Инвестирање представља подношење жртава, односно одрицање од потрошње у 

садашњости да би се добиле одређене користи у будућности. Према Масу: "Инвестирање 

представља размену непосредног и извесног задовољења од кога се одустаје, за наду коју 

човек добија и која се заснива на инвестираном добру." Битна карактеристика процеса 

инвестирања је неизвесност. Под инвестицијама се најчешће подразумевају улагања 

финансијских средстава у стварање одређених производних добара. 

Под инвестицијама се у свакодневној пракси подразумевају:  

- Новчана средства која се улажу у одређена производна добра; 

- Процес трансформације новчаних средстава у производна добра; 

- Предмет у који се инвестира и који се добија као резултат процеса инвестирања. 
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Графикон бр. 13 - Удео капитланих инвестиција у туризму у укупним инвестицијама (у %) 

од 2008-2018. године уШпанији, Италији и Француској 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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бр.14 - Капиталне инвестиције у туризму (у милијардама) од 2008.-2018. године у  

Шпанији, Италији и Француској  

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 

Туризам је у Шпанији 2009. године привукао капиталне инвестиције од 20,1 

милијарди евра. Затим је уследио пад све до 2014. године. Од 2015. до 2017. године јавља 

се благи раст инвестиција, да би 2017. године, туризам привукао капиталне инвестиције од 

18,4 милијарди евра. Очекује се да ће се у 2018. години повећати за 3,9%. Италија је од 

2008. до 2017. године имала и пад и раст капиталних инвестиција. Године 2018. очекује се 

повећање за 4,2% . Што се тиче Француске, она је 2011. године (7,9%) имала највећи удео 

капиталних инвестиција, односно 37,5 милијарди. Очекује се да ће путовање и туризам у 

2017. години у Француској привући капиталне инвестиције од 35,3 милијарде евра.  

Упоређујући удео капиталаних инвестиција у турзму у укупним инвестицијама у % 

од 2008-2018. године за Шпанију, Италију и Француску, долазимо до закључка да је 

Француска и Шпанија, за разлику од Италије имају већи удео капиталних инвестиција у 

туризму у укупним инвестицијама, што се може видети на графикону бр. 13. Када су у 

питању капиталне инвестиције у туризму у милијардама, Француска има константан раст у 
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поређењу са друге две земље. Нарочито је имала 2011. године (37,5 милијарде), и 

претпоставке су да ће имати и 2018. године, око 36 милијарди. 

Графикон бр.15 - Предвиђање удела капиталних инвестиција у туризму у укупним 

инвестицијама у Шпанији, Италији и Француској у 2028. години  (у %) 

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 
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Графикон бр.16 - Предвиђање капиталних инвестиција у туризму у Шпанији, Италији и 

Француској 2028. године  

 

Извор: сопствена израда графикона на основу World Travel & Tourism Council 2017. 

На графкону бр.15 можемо видети претпоставке удела капиталних инвестиција у 

турзму у укупним инвестицијама за 2028. Годину у % за Шпанију, Италију и Француску. 

Шпанија ће имати 9,1%, Француска 7,8%, док ће Италија имати према претпоставкама 

свега 3,8% удела капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама.  

Са друге стране, када су у питању претпоставке капиталних инсвестиција у туризму 

у милијардама такође за 2028. годину за исте земље, које можемо видети на графикону 

бр.16 најмање капиталних инсвестиција имаће Италија (12,7 милијарди евра), затим 

Шпанија (20,28 милијарди евра), а највише Француска са око 47,9 милијарди евра.  

 

10.Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 

 

Туризам и угоститељство, са осталим привредним делатностима, чине значајно 

привредно подручје у свакој земљи. Између њих постоји и одређена специфичност, што 
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развој угоститељства упоредо тече са привредним развојем и развојем пољопривреде, док 

се услови за развој туризма стварају на релативно вишем нивоу привредне развијености, 

личне потрошње и животног стандарда. Поред набројаних директних утицаја туризма на 

привреду, постоје и индиректни ефекти. „Код индиректних утицаја, реч је о чињеници да 

финансијска средства која се троше у одређеној земљи узрокују и активности у 

делатностима, које су индиректно (посредно) повезана са туризмом у тој земљи. Тако, 

индустрија, грађевинарство, пољопривреда и друге делатности путем туризма проширују 

тржиште за пласман својих производа”.42 

Индиректан утицај туризма манифестује се у његовом утицају на развој делатности 

примарног и секундарног сектора, делатности које на индиректан начин учествују у 

подмирењу потреба домаћих и страних туриста.Знамо да се развојем привредних 

делатности стварају материјално-економске претпоставке за привредни развој, раст 

животног стандарда, и подизање квалитета живота људи. Код примарног сектора веома је 

важан утицај туризма на пољопривреду, јер путем туризма део својих производа 

пољопривреда пласира,нпр. млечне и месне производе воће, поврће, природне напитке и 

сл. Затим туризам индиректно може утицати на постепен развој, сеоског туризма, на 

рибарство итд.Када је реч о секундарном сектору, најважнија делатност на коју 

индиректно утиче туризам је грађевинарство. Развојем туризма, долази до изградње 

многих туристичких капацитета (хотела, мотела, ресторана, вила...). Затим изградња ових 

објеката је повезана са индустријом намештаја, тепиха, стакла и разних других опрема, 

које снабдевају туристичке објекте. Туризам такође индиректно утиче на 

развојјувелирских радњи, сувенирница, банака, спортских институција, позоришта, 

кабареа и слично. 

Када је у питању  индиректни утицај туризма, постоји разлика између новца који 

троше домаћи и страни туристи. У потрошњи домаћих туриста нема неких битнијих 

разлика у односу на личну потршњу становништва уопште. Док када је у питању потршња 

страних туриста, оназаправо представљадодатну потрошњу, јер се национални доходак из 

иностранства прелива у конкретну туристичку земљу, без истовременог одливања дохотка 

                                                           
42 Добре, Р., (2005): Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 61 
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из земље у коју туристи долазе. У овом случају се огледа разлика између извоза робе, 

односно „видљивог извоза“, и прихода од страних туриста. Тј. „невидљивог извоза“. 

 

10.1.Индиректни утицај туризма на друштвени производ 

 

Главна компонента услужне економије јесте туризам. Он обухвата 30% 

међународне трговине услугама. Водећих 20 држава у погледу прихода од туризма, 

остварују око 70% глобалне туристичке активности. Значајан допринос који туризам може 

дати економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим државама 

представљају преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у. Ови индиректни економски 

утицаји, који се односе и на робу и услуге у сектору туризма и инвестиција и јавне 

потрошње генерисане од туризма, су важан покретач привредног раста. Туризам, посебно 

сегмент хотелијерства и угоститељства, један је од ретких делатности који је у центру 

производног ланца, не само за пољопривредне и прехрамбене прозводе, већ и за 

потрошачка и капитална добра. 

Анализа водећих двадесет држава показује да је допринос туризма посебно важан у 

државама где постоји интензивна домаћа туристичка тражња. Исто важи и за државе које 

су развијене, које стварају високу додатну вредност од туризма комбинујући два основна 

стуба – домаћу и међународну тражњу. То је случај код многих водећих држава које су 

развиле конкурентске туристичке производне ланце засноване на развоју индиректних 

ефеката туризма. 

Информације и прогнозе од стране WTCC, приказују да су индиректни ефекти 

туризма нарочито високи у неколико земаља, где достижу чак 6% укупног БДП-а, 

нарочито у Аустралији и Шпанији. У овим државама висок степен специјализације у 

туризму представља веома значајан део укупне националне производње, под условом да 

подржавајућа политика може бити имплементирана у развој индиректних ефеката туризма. 
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Слика бр.40 - Укупан допринос БДП-у у 2017. години у Шпанији 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На слици бр.40 може видети да једиректан утицај туризма на БДП у 2017. Години у 

Шпанији износио 36,1% БДП–а, мултипликативни утицај туризма 20.0%, док је 

индиректни утицај туризма на БДП износио 43.9%. У индиректне показатеље убрајамо: 

ланац доставе (који чини укупно 28,8% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције 

(8,4%) и државне колективне инвестиције – 6,7% (у које убрајамо промоције туризма, 

инфо пултове за туристе, административне и остале јавне сервисе). 
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Слика бр.41 - Укупан допринос БДП-у у 2017. години у Италији 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На слици бр.41 може видети да једиректан утицај туризма на БДП у 2017.годиниу 

Италији износио 42,1% БДП–а, мултипликативни утицај туризма 20.5%, док је индиректни 

утицај туризма на БДП износио 37.4%. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе 

(који чини укупно 29,3% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције (3,9%) и 

државне колективне инвестиције – 4,2% (у које убрајамо промоције туризма, инфо пултове 

за туристе, административне и остале јавне сервисе). 
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Слика бр.42 - Укупан допринос БДП-у у 2017. години у Француској 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На слици бр.42 може видети да је директан утицај туризма на БДП у 2017.годиниу 

Француској износио 40,5% БДП–а, мултипликативни утицај туризма 20.0%, док је 

индиректни утицај туризма на БДП износио 39.5%. У индиректне показатеље убрајамо: 

ланац доставе (који чини укупно 32,1% индиректног утицаја на БДП ), затим инвестиције 

(8%) и државне колективне инвестиције – 6,6% (у које убрајамо промоције туризма, инфо 

пултове за туристе, административне и остале јавне сервисе). 

На основу поређења укупног доприноса БДП-у у 2017. години у претходне три 

наведене земље. Може се закључити да туризам бележи највеће директне и 

мултипликативне ефекте у Италији (42,1% БДП-а), у Шпанији индиректне економске 

ефекте (43,9% БДП-а). У Шпанији су забележени најмањи директни ефекти (36,1% БДП-а), 

у Француској индиректни ефекти (37,4% БДП-а), док су најмањи мултипликативни ефекти 

забележени у Шпанији и Француској. 
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10.2.Индиректни утицај туризма на запосленост 

 

Туризам има квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за 

многе младе људе. Данас у многим држава, посебно у Европи, велики део њих су сезонски 

послови који могу бити осигурани на дуги рок уз побољшање нивоа квалификација. 

Индиректан допринос туризма отварањем нових радних места потрвђује његов 

значај за запошљавање у ланцу снабдевања туризма. Овај индиректни допринос је мањи од 

директног у одређеном броју држава, где су индиректне користи од туризма веће где је 

туристички ланац снабдевања усмерен ка производњи локалних роба и услуга. 

Туризам ствара потребу за обуком, за које ове земље имају веома значајну 

способност. Сходно томе, један од индиректних утицаја туризма послова је да омогући 

овим државама, нарочито у Европи и Северној Америци, јесте да „извозе“ своје 

туристичке, хотелијерске и угоститељске курсеве обуке у друге земље, стварајући радна 

места у образовном сектору.  

Углавном су радна места у туризмуза младе људе испод 25 година старости, који 

чине око половине свих туристичких послова.Ова карактеристика запослености у сектору 

туризма наглашава значај сталног стручног програма обуке за младе људе како би 

обезбедили дугорочне послове. 
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Слика бр.43 - Укупан допринос туризма запослености ( у хиљадама послова ) и утицај 

туризма на БДП у 2017.години у Шпанији 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу анализе претходне слике, може се закључити да је туризам у Шпанији 

директно генерисао 930.000 нових радних места током 2017. године, затим индиректно је 

генерисао 1.348.000 нових радних места и 560.000 мултипликативно. Укупан допринос 

туризма на запосленост у 2017. години износио је 2.838.000 нових радних места. 
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Слика бр.44 -  Укупан допринос туризма запослености ( у хиљадама послова ) и утицај 

туризма на БДП у 2017.години у Италији 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу анализе слике бр.44, може се закључити да је туризам у Италији 

директно генерисао 1.491.000 нових радних места током 2017. године, затим индиректно је 

генерисао 1.290.000 нових радних места и 614.000 мултипликативно. Укупан допринос 

туризма на запосленост у 2017. години износио је 3.395.000 нових радних места. 
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Слика бр.45 - Укупан допринос туризма запослености ( у хиљадама послова ) и утицај 

туризма на БДП у 2017.години у Француској 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу анализе слике бр.45, може се закључити да је туризам у Француској 

директно генерисао 1.192.000 нових радних места током 2017. године, затим индиректно је 

генерисао 1.131.000 нових радних места и 507.000 мултипликативно. Укупан допринос 

туризма на запосленост у 2017. години износио је 2.830.000 нових радних места. 

Упоређујући укупан број запослених у туризму 2017. године, засебно у Шпанији, 

Италији и Француској, можемо извести закључак да је  Италија запослила највећи број 

људи, укупно 3.395.000, затим следи Шпанија (2.838.000 нових радних места.) и 

Француска (2.830.000 нових радних места).  

 

10.3.Индиректни утицај туризма на остале делатности 
 

Секторски приступ односи се на централну улогу туризма у производном ланцу 

главних сектора и раду јавног сервиса инфраструктуре, укључујући саобраћај. То такође 
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показује улогу туризма у развоју сектора где се ствара висока додатна вредност и нових 

технологија, као што су Глобални дистрибуциони систем (GDS) и Компијутерски 

резервациони системи (CRS). Индиректни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, 

посебно спремања хране, индустрије и свих других услуга везаних за туризам, као на 

пример авио- саобраћај. Индиректне ефекте туризма не треба само аналзирати на 

макроекономском нивоу, већ и на регионалном нивоу. Користи од туризма могу бити од 

суштинског значаја како би се уклониле препреке за изградњу инфраструктуре, посебно за 

побољшање приступа, што је директно од користи локалним становницима. 

Табела бр.5 - Утицај туризма на остале секторе у Шпанији 

Ред. Бр. Раст (у %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

процена 

2028 

процена 

1 
Потрошња страних 

туриста 
1.1 3.5 4.8 2.6 7.0 10.3 3.7 3.6 

2 

Потрошња локалног 

становништва 

(укључујући државну 

појединачну 

потрошњу) 

-1.2 -3.4 2.9 3.2 3.8 3.3 2.3 1.1 

3 

Потрошња од стране 

међународног 

туризма ( = 1 + 2 ) 

0.0 0.2 3.9 2.9 5.5 7.1 3.0 2.6 

4 

Куповина од стране 

туристичких 

провајдера која 

укључује увежену 

робу ( ланац набавке 

) 

0.3 -0.4 3.9 2.7 5.4 7.2 2.9 2.6 

5 

Директан утицај 

туризма на БДП ( = 

3 + 4 ) 

-0.3 0.6 3.9 3.0 5.6 7.0 3.2 2.6 

6 

Други крајњи 

утицаји 

(индиректни и 

мултипликативни) 

Домаћи ланац 

набавке 

-0.3 0.6 3.9 3.0 5.6 7.0 3.2 2.6 

7 
Капиталне 

инвестиције 
-4.3 -8.1 -0.1 13.5 17.8 5.8 3.9 3.3 

8 
Државна колективна 

потрошња 
-6.6 -2.0 0.3 0.8 0.7 0.4 1.0 1.2 
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9 

Увоз робе 

посредством 

индиректне 

потрошње 

-0.5 16.9 -3.4 13.4 17.9 11.3 4.5 4.4 

10 
Мултипликативни 

ефекти 
-1.5 -1.1 2.3 3.4 6.7 4.5 2.5 1.9 

11 

Укупан допринос 

туризма на БДП ( = 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 

-1.5 -1.2 3.2 3.7 6.2 5.7 2.9 2.3 

12 

Утицај на 

запосленост ( ' 000 ) 

Директни утицаји 

туризма на 

запосленост 

0.4 -0.8 6.9 4.2 5.7 6.5 2.0 2.0 

13 

Укупан утицај 

туризма на 

запосленост 

-1.7 -2.7 4.6 4.1 5.9 5.0 1.7 1.5 

14 

Остали индикатори 

Трошкови за 

путовање ван државе 

-2.9 3.8 9.1 13.7 9.7 12.4 5.2 3.4 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу табеле бр.5, можемо закључити да допринос индиректних ефеката 

туризма у Шпанији може се разложити на три подсектора: 

 - укупни ланац набавке (7.2% - 2017.), (2.9% - 2018.),  

- капиталне инвестиције (5.8%-2017.), (3.9%-2018.),  

- јавна потрошња ( 0.4%-201.), (1.0%-2018.) 

 

Табела бр.6 - Утицај туризма на остале секторе у Италији 

Ред. Бр. Раст (у %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

процена 

2028 

процена 

1 
Потрошња страних 

туриста 
1.1 3.1 3.5 2.0 2.0 6.5 3.9 3.3 

2 

Потрошња локалног 

становништва 

(укључујући државну 

појединачну 

потрошњу) 

2.7 4.2 6.0 7.3 2.2 2.2 1.2 1.5 



Макроекономски ефекти развоја туризма у водећим туристичким државама Медитерана 

110 
 

3 

Потрошња од стране 

међународног 

туризма ( = 1 + 2 ) 

2.3 4.0 5.4 6.1 2.2 3.2 1.8 2.0 

4 

Куповина од стране 

туристичких 

провајдера која 

укључује увежену 

робу ( ланац набавке 

) 

1.9 3.2 5.6 5.9 2.3 2.4 1.7 2.0 

5 

Директан утицај 

туризма на БДП ( = 

3 + 4 ) 

2.6 4.6 5.3 6.2 2.0 3.8 1.9 1.9 

6 

Други крајњи 

утицаји 

(индиректни и 

мултипликативни) 

Домаћи ланац 

набавке 

2.4 4.2 5.2 6.2 2.0 2.1 1.8 1.8 

7 
Капиталне 

инвестиције 
10.6 -20.7 -11.9 17.4 7.6 3.1 4.2 1.8 

8 
Државна колективна 

потрошња 
-3.0 -1.2 -1.6 -1.5 0.5 0.4 0.4 0.6 

9 

Увоз робе 

посредством 

индиректне 

потрошње 

0.9 -8.1 -10.7 15.8 0.5 0.1 3.0 3.8 

10 
Мултипликативни 

ефекти 
3.6 3.4 4.5 5.5 2.7 1.6 1.6 1.5 

11 

Укупан допринос 

туризма на БДП ( = 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 

2.9 2.8 4.4 5.9 2.3 2.7 1.8 1.7 

12 

Утицај на 

запосленост ( ' 000 ) 

Директни утицаји 

туризма на 

запосленост 

5.3 5.0 6.0 5.5 2.4 3.0 1.3 1.7 

13 

Укупан утицај 

туризма на 

запосленост 

5.3 2.8 4.7 5.3 2.6 2.3 1.4 1.3 

14 

Остали индикатори 

Трошкови за 

путовање ван државе 

-3.2 -1.9 5.1 -1.3 1.2 6.3 3.1 0.2 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу табеле бр.6, можемо закључити да допринос индиректних ефеката 

туризма у Италијиможе се разложити на три подсектора: 
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 - укупни ланац набавке (2.4% - 2017.), (1.7% - 2018.),  

- капиталне инвестиције (3.1%-2017.), (4.2%-2018.),  

- јавна потрошња ( 0.4%-2017.), (0.4%-2018.) 

Табела бр.7 -  Утицај туризма на остале секторе у Француској 

Ред. Бр.  Раст (у %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

процена 

2028 

процена 

1 
Потрошња страних 

туриста 
3.8 1.3 1.2 -9.2 -4.0 6.4 4.4 3.4 

2 

Потрошња локалног 

становништва 

(укључујући државну 

појединачну 

потрошњу) 

-0.9 0.3 0.8 -0.2 2.7 1.2 2.3 1.4 

3 

Потрошња од стране 

међународног 

туризма ( = 1 + 2 ) 

0.5 0.6 0.9 -3.0 0.8 2.6 2.9 2.0 

4 

Куповина од стране 

туристичких 

провајдера која 

укључује увежену 

робу ( ланац набавке 

) 

0.8 0.3 0.8 -2.9 0.7 2.7 2.9 1.9 

5 

Директан утицај 

туризма на БДП ( = 

3 + 4 ) 

0.3 0.9 1.0 -3.1 0.8 2.6 2.9 2.1 

6 

Други крајњи 

утицаји 

(индиректни и 

мултипликативни) 

Домаћи ланац 

набавке 

0.3 0.7 0.9 -3.2 0.8 2.5 2.9 2.0 

7 
Капиталне 

инвестиције 
-17.7 14.9 -5.0 -13.2 12.1 5.3 3.3 2.8 

8 
Државна колективна 

потрошња 
1.2 1.3 1.0 -0.1 0.7 1.3 1.3 1.0 

9 

Увоз робе 

посредством 

индиректне 

потрошње 

15.9 -5.6 -0.1 -6.5 8.9 8.3 5.6 3.2 

10 
Мултипликативни 

ефекти 
-6,9 5,3 -0,3 -4,6 1,3 0,7 1,5 1,4 
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11 

Укупан допринос 

туризма на БДП ( = 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 

-6,7 5,2 -0,2 -4,3 1,3 1,5 2,1 1,8 

12 

Утицај на 

запосленост ( ' 000 ) 

Директни утицаји 

туризма на 

запосленост 

-0.4 -1.2 0.9 -3.3 0.9 2.1 2.5 1.9 

13 

Укупан утицај 

туризма на 

запосленост 

-3.7 3.1 -0.5 -4.7 1.3 1.0 1.5 1.4 

14 

Остали индикатори 

Трошкови за 

путовање ван државе 

-4.1 0.2 10.9 -5.3 2.6 -2.1 0.2 1.6 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу табеле бр.7, можемо закључити да допринос индиректних ефеката 

туризма у Францускојможе се разложити на три подсектора: 

 - укупни ланац набавке (2.7% - 2017.), (2.9% - 2018.),  

- капиталне инвестиције (5.3%-2017.), (3.3%-2018.),  

- јавна потрошња ( 1.3%-2017.), (1.3%-2018.) 

 

11. Мултипликативни ефекти развоја туризма 

 

„Мултипликативни ефекат туризма огледа се у чињеници да се средства туристичке 

потрошње, након своје основне циркулације, од места где су настала до места потрошње, 

не заустављају него да њихов највећи део наставља да циркулише и тиме даље утиче на 

привредна збивања”.43 

Мултипликатор је просечан број обртаја које врши свака реализована јединица 

потрошње у току своје циркулације у једној години, а пре свог коначног изласка из 

привредног тока.“44 Суштина мултипликатора је у томе да се преливањем бруто вредности 

                                                           
43 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., (2016): Економика Туризма, СВЕН, Ниш, стр.90 
44Ibid 91. 
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из руке у руку покрећу нови привредни процеси. Што је већи број трансакција које се 

изврше туристичком потрошњом током једне године, већи ће бити и мултипликаторски 

учинак туризма. Новац страних туриста више подстиче пораст производње и размене, него 

новац домаћих туриста. У току једне године приходи од страних туриста прођу 13–14 

трансакција, али коефицијент мултипликације износи између 3,2 и 4,3. Код развијених 

земаља, као што су Француска, Италија и Шпанија, коефицијент мултипликације (број 

обрта) је већи, јер се на бази сопствене производње обезбеђује огроман број робе за 

туристе. Мултипликативни ефекти зависе од тога колико туристичка дестинација зависи 

од увоза материјалних добара за задовољење потреба туриста и уштеда локалног 

становништва од прихода који нису дати на зајам неком другом током године. 

Потрошња у одређеном сектору има различите утицаје на БДП, у зависности од 

локално додате вредности и повезаности са остатком економије. Заправо, када туриста 

троши новац у дестинацији, он у потпуности неостаје у привреди, јер је одређени део 

потребан за увоз одређених роба и услуга. То представља „цурење”―створене економске 

вредности. 

Појам мултипликатора се везује за однос промена једне од кључних економских 

варијабила - аутпута (приходи, запосленост, државни буџет) према променама у 

туристичкој потрошњи. Нови новац који улази у националну економију, у форми 

инвестиција из иностранства, донација, дознака од радника из иностранства, потрошње 

страних туриста, стимулише економију конкретне земље и то не једном, већ више пута.  

Типови мултипликатора:  

• Мултипликатор трансакција или продаје,  

•Output мултипликатор,  

• Мултипликатор прихода,  

• Мултипликатор запослености,  

• Мултипликатор државних прихода.  

Теорије мултипликатора:  
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• Базична теорија (Basetheory), 

• Кејнесијан мултипликатор (Keynesian multiplier), 

•Ad-hoc теорија,  

•Input-output теорија (I- О), базира на принципима тзв. опште равнотеже у 

међусекторским односима. 

Слика бр.46 - Укупан утицај туризма на БДП у Шпанији 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

Слика  46 показује утицај туризма на БДП у Шпанији. У периоду од 2008. до 2013. 

године туризам бележи смањени утицај на БДП. Након 2013. године бележи се повећање 

утицаја туризма на БДП. Током 2017. године укупан допринос туризма БДП-а износио је 

172,9 милијарди евра, што је чинило 14,9% БДП-а. Према прогнозама сматра се да ће 

током 2018. године његово учешће порасти за  2,9%. А 2018. чак за 16,4% БДП-а и да ће 

износити 242,3 милијарде евра. 
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Слика бр.47 - Укупан утицај туризма БДП-а у Италији 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

Када је реч о укупном утицају туризма на БДП, Италија бележи благи пад од 2008. 

године до 2010. године, као што је приказано на лици бр.47. Након тога уследио је 

констанантан раст учешћа туризма у БДП да би током 2017. године он износио 223,2 

милијарде евра, односно 13,0% БДП-а. Сматра се да ће  током  2018. године порасти за 

1,7% на 227 милијарди евра а да ће његово учешће током 2028. године бити 268,8 

милијарди евра. 
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Слика бр.48 - Укупан утицај туризма на БДП у Франуској 

 

Извор: World Travel & Tourism Council 2017. 

На основу слике бр. 48 уочавамо да туризам од 2008. до 2017. године бележи 

константан пад у укупном БДП-у државе, са благим порастом 2011. године где је 

забележено 211 милијарди евра. Током 2017. године укупни утицај туризма на БДП 

износио је 204,3 милијарди евра, што је у процентима чинило 8,9% БДП-а. Предвиђа се да 

ће се током 2028. године утицај туризма повећати за 9,4%  и износити 248,1 милијарди 

евра.  

Упоређујући укупан утицај туризма на БДП у Шпанији, Италији и Француској 

закључујемо да највећи раст са благим оцилацијама у периоду од 2008. до 2018. године 

бележи Италија од 182 милијарди евра (2008. године) до 227 милијарди евра (2018. 

године). Такође највећи забележени утицај туризма у БДП-у уколико сагледамо наведене 

земље, закључујемо да је 2018. године имала такође Италија (227 милијарди евра). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Туризам има веома важну и улогу у друштвено-економском развоју многих земаља 

доприносећи културној размени, унапређивању међународних односа и мира у 

свету.Веома је битно да земље које имају потенцијал и ресурсе за развој туризма, као што 

су Шпанија, Италија и Француска и уједно желе да га искористе за свој бржи привредни 

развој имају у виду да однос туризма и привредног развоја карактерише висок степен 

корелације, затим да се туризам због својих бројих позитивних ефеката на целокупну 

привредну активност може искористити као фактор бржег привредног развоја. 

Мултипликативна функција туризма манифестује се у виду концентричних кругова 

од директних ка индиректним учесницима у задовољењу туристичке тражње. На тај начин 

туризам, кроз туристичку потрошњу, њеним преливањем из туристичке у друге 

делатности, повећава своје деловање утичући на ширење тржишта за велики број 

производа, што уједно стимулише производњу и повећава њене економске ефекте вршећи 

на тај начин нову – индикативну функцију. Плаћањем туристичких услуга јавља се 

туристичка потрошња. Под туристичком потрошњом подразумева се трошења средстава 

ради задовољења потреба везану за реализацију туристичких мотива кретања. Да би се 

сагледали ефекти туристичке потрошње морају се узети у обзир директни, индиректни и 

индукативни ефекти туристичке потрошње.  

Једна од основних функција туризма је што директно и индиректно утиче на раст 

бруто домаћег производа. На  основу анализираних података може се закључити да се 

туризам јавља као важан фактор привредног развоја Италије, Шпаније и Француске кроз 

утицај на друштвени производ и национални доходак. Заправо утицај туризма на 

привредни развој конкретно се остварује преко утицаја туристичке потрошње и 

инвестиција намењених туризму, на општу привредну активност и учешће у стварању 

друштвеног производа. Упоређујући укупан допринос путовања и туризма БДП-а 

(директне, индиректне и мутипликативне ефекте) Шпаније, Италије и Француске видимо 

да је 2017. године највећи утицај имала Италија, чији је допринос износио 222,2 милијарде 

евра, затим Француска са 201,37 милијарде евра, док је у Шпанији допринос износио 172,9 

милијарде евра. Иако је током 2017. године њен допринос био мањи него допринос 
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Италије и Француске сматра се да ће Шпанија 2028. године имати повећање од 2,3% 

годишње. Очекује се да ће туризам имати највећи утицај на привредни развој Шпаније у 

односу на утицај туризма на развој Италије и Француске 2028. године.  

Утицај туризма на привредни развој конкретно се остварује преко утицаја 

туристичке потрошње и инвестиција намењених туризму, на општу привредну активност и 

учешће у стварању друштвеног производа. Инвестиције у туризам су важна претпоставка 

за могућност које он пружа као елемент развојне политике. Веома је важно континуирано 

инвестирати у инфраструктуру, кадар, постојеће капацитете и сл. 

Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја туризма 

на привреду. У вези са тим, током  2017. године Шпанија је генерисала 66,5  милијарди 

евра од потрошње страних туриста, након ње је уследила Француска која је исте године  

генерисала 44,3 милијарде евра од потрошње страних туриста. На  последњем месту 

упоређујући потрошњу страних туриста у Француској, Италији и Шпанији нашла се 

Италија која је генерисала 39,6 милијарди евра од потрошње страних туриста. 

Упоређујући удео капиталних инвестиција у турзму у укупним инвестицијама у % 

од 2008.-2018. године за Шпанију, Италију и Француску, зкључујемо да Француска и 

Шпанија, за разлику од Италије имају већи удео капиталних инвестиција у туризму у 

укупним инвестицијама. Када су у питању капиталне инвестиције у туризму у 

милијардама, Француска има константан раст у поређењу са друге две земље. Нарочито је 

имала 2011. године (37,5 милијарде), и претпоставке су да ће имати и 2018. године, око 36 

милијарди. 

Туризам данас представља главни извор нових радних места, утиче на отварање 

великог броја радних места и на тај начин доприноси решавању проблема незапослености. 

Туризам је делатност која одржава висок степен потребе за радном снагом, који се заснива 

пре свега на потреби за радном снагом у хотелијерству, угоститељству, малопродаји и 

јавном превозу. На основу одрађене упоредне анализе укупне запослености у туризму у 

наведеним земљама завкључујемо да је Италија 2017. године имала највећи број 

запослених у туризму (3.394.500 радних места), знатно више него Шпанија (2.838.500 

радних места), и Француска (2.830.500).Када је у питању предвиђање укупне запослености 
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у наведеним земљама за 2028. годину,  очекује се да ће највеће повећање имати Шпанија 

(од 1,5% годишње), затим следи Француска са повећањем од 1,4%, и на крају Италија са 

повећањем од 1,3% годишње. 

Туризам остварује директне ефекте од директне даваоце туристичких услуга, као 

што су хотели, транспортне организације и сл. Поред директних даваоца, туризам утиче на 

индиректне делатности, делатности које не пружају непосредне услуге већ снабдевају 

туристичку привреду, то су пољопривреда, гарђевинарство, индустрија и слично. 

На основу анализараних података може се закључити да се туризам јавља као важан 

фактор привредног развоја посматраних земаља. Он утиче на повећање додатне вредности 

која се ствара у делатностима туристичке привреде, захваљујући њему отварају се нова 

радна места, подстиче развој привредних и друштвених делатности, утиче на развој 

грађевинарства, индустрије, пољопривреде и других делатности. 
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