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Развој Мастер плана националног руралног туризма представља једну од кључних 
компоненти Заједничког програма (ЗП) УН: Одрживи туризам у функцији развоја 
руралних подручја, који делује у правцу диверзификације руралне економије у Србији. 
Остале кључне активности укључују: а) саветовање по питању јавних инвестиција у циљу 
стварања националних и међународних партнерстава између организација из јавног, 
грађанског и националног сектора; б) јачање капацитета предузетника који се баве руралним 
туризмом, као и туристичких организација и НВО; и в) пружање подршке локалним 
пројектима путем Заједничког фонда УН за одрживи рурални туризам. Активности ЗП УН 
спроводе се у четири циљна региона, и то: у јужном Банату на Дунаву, у источној Србији, 
централној Србији и у области Доњег Подунавља.  

Пет агенција Уједињених нација укључујући UNWTO (Светска туристичка организација УН), 
ФАО, УНДП, УНЕП и УНИЦЕФ, у сарадњи са великим бројем националних партнера Владе 
Републике Србије, и то: Министарством економије и регионалног развоја, Министарством 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, те Националном туристичком 
организацијом Србије, ради на спровођењу овог Заједничког програма.  

Шпански Фонд за достизање миленијумских циљева развоја (MDG-F) обезбедио је четири 
милиона америчких долара за спровођење ЗП УН, који је започет у децембру 2009. године и 
трајаће до јуна 2012. године. 

Овај извештај припремила је UNWTO у сарадњи са консултантском кућом „Tourism & Leisure 
Advisory Services“ и њеним локалним партнерима. 
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Изјаве захвалности 
 

Надлежни органи и заинтересоване стране које учествују у Заједничком програму УН 
„Одрживи туризам за рурални развој“: 

 

UNWTO жели да изрази своју захвалност свим заинтересованим странама које су 
учествовале у развоју Мастер плана руралног туризма. Учешће представника јавног, 
приватног и цивилног сектора као и донатора, било је од кључног значаја у развоју овог 
Мастер плана како путем саветодавног приступа, тако и путем директног учешћа. UNWTO се 
захваљује овим заинтересованим странама за њихов допринос, учешће и повратне 
информације у процесу дефинисања и утврђивања ваљаности Мастер плана. 

 

UNWTO се посебно захваљује водећим партнерима у овом пројекту, и то: Министарству 
економије и регионалног развоја (МЕРР), Министарству пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде (МПТШВ) и Националној туристичкој организацији Србије (ТОС). 

 

UNWTO се такође захваљује и сестринским агенцијама које су радиле на овом пројекту, и то: 
УНИЦЕФ, УНЕП, УНДП и ФАО, као и другим агенцијама као што је УНЕСКО.  

 

На крају, UNWTO се захваљује локалним туристичким организацијама, локалним 
заинтересованим странама, удружењима, међународним донаторима, приватним 
предузећима и појединцима за њихов труд и залагање. Овај Заједнички програм 
представља резултат сарадње и заједничких напора свих наведених заинтересованих 
страна.  
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Списак акронима и скраћеница 

 

Акроним Дефиниција Акроним Дефиниција 

KГСР 
Кумулативна годишња стопа 
раста НСРГРТ 

Национална стратешка радна 
група за рурални туризам 

ЦенОРТ 
Центар за одговорни и одрживи 
развој туризма 

НТОС/ТО
С 

Национална туристичка 
организација Србије 

ОУД 
Организација за управљање 
дестинацијама PBA 

Prime Butterfly Areas (Примарна 
подручја за лептире) 

Д-Т-Д Дунав-Тиса-Дунав PPT 
Pro-poor tourism (Туризам у 
корист сиромашних) 

ЕУ  Европска унија РОУД 
Регионална организација за 
управљање дестинацијама 

F&B Food & Beverage (Храна и пиће) РСРГРТ 
Регионална стратешка радна 
група за рурални туризам 

ФАО 
Food and Agriculture 
Organization (Organizacija za 
hranu i poljoprivredu) 

KСТ Кластер руралног туризма 

FAS 
Factors, Attractors and Supports 
(Фактори, атрактори и подршка) ГКРТ Група кластера руралног туризма 

БДП  Бруто домаћи производ РТО  
Регионалне туристичке 
организације 

GTZ 

Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit 
(Немачка организација за 
техничку сарадњу) 

СРГРТ 
Стратешка радна група за 
рурални туризам 

ИХР Индекс хуманог развоја СПППРР 
Специјални приступни програм за 
пољопривреду и рурални развој 

ИПП  
Инструменти за предприступну 
помоћ МСП Мала и средња предузећа 

КФУ Кључни фактори успеха ППР Посебни природни резерват 

ЛАГ Локална акциона група ДОП 
Државна организација за 
планирање 

ЛТО  
Локална туристичка 
организација СВОТ  

SWOT - Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats 
(Предности, слабости, прилике и 
претње) 

МАБ  
Man and Biodiversity (Човек и 
биодиверзитет) ТОБ 

Туристичка организација 
Београда  

MDG 
Millennium Development Goal 
(Миленијумски циљ развоја) УНДП 

United Nations Development 
Programme (Програм Уједињених 
нација за развој)  

МПТШВ 
Министарство пољопривреде, 
трговине, шумарства и 
водопривреде 

УНЕП 

United Nations Environment 
Programme (Програм Уједињених 
нација за заштиту животне 
средине)  

МЕРР 
Министарство економије и 
регионалног развоја УНЕСКО 

United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization 
(Организација Уједињених нација 
за образовање, науку и културу) 

MICE 

Meetings, Incentives, 
Conventions and exhibitions 
(Састанци, иницијативе, 
конвенције и изложбе) 

УНИЦЕФ 
United Nations Children’s Fund 
(Фонд уједињених нација за децу) 
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МК Министарство културе  UNWTO 
United Nations World Tourism 
Organization (Светска туристичка 
организација Уједињених нација) 

НВРР 
Национално веће за рурални 
развој USAID 

United States Agency for 
International Development 
(Америчка агенција за 
међународни разој) 

НВО Невладина организација YUTA 
Национална асоцијација 
туристичких агенција Србије 
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Увод: Одрживи рурални туризам  
 

Позадина развоја Мастер плана руралног туризма 
 
Рурални развој у Србији Влада Србије дефинисала је као економски, друштвени и еколошки 
приоритет. Диверзификација руралне привреде на друштвено, економски и еколошки 
одржив начин, неопходна је у циљу побољшања квалитета живота, смањења нивоа 
сиромаштва, као и борбе против друштвене и еколошке деградације. Миленијумски циљеви 
развоја (МDG) установљени су као одговор на ове изазове и Србија је посвећена њиховом 
испуњавању током наредних пет година1. Ови циљеви усредсређени су првенствено на 
искорењивање крајњег сиромаштва и глади, одрживост очувања животне средине и развој 
глобалних партнерстaва за развој2. 
 
Туризам је идентификован као кључни сектор који може да покрене процес диверзификације 
руралне економије и пружи подршку Србији у испуњавању њених миленијумских циљева 
развоја. Штавише, сматра се да ће рурални туризам помоћи Србији да оствари свој циљ и 
постане чланица Европске уније. Због тога је развијен Заједнички програм (ЗП) шпанског 
Фонда за достизање миленијумских циљева развоја, Одрживи туризам у функцији руралног 
развоја у Србији, како би се посветила посебна пажња начинима на које рурални туризам 
треба да се развија у Србији и начинима на које он може да помогне Србији да испуни своје 
циљеве.  
 
Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) и Министарство пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде (МПТШВ) водећа су министарства у овом ЗП. 
Туристичка организација Србије један је од кључних учесника поред других националних и 
локалних партнера који су били ангажовани од стране водећих министарстава. Такође, пет 
агенција Уједињених нација сарађивало је на развоју овог ЗП. UNWTO, специјализована за 
туризам, водећа је институција Уједињених нација, уз учешће УНДП, УНЕП, УНИЦЕФ и ФАО. 
Министарства и агенције УН учествовали су у пројекту током читаве дијагностичке фазе у 
процесу консултација, на радионицама и састанцима.  
 
ЗП доприноси циљу УНДАФ (Програмског оквира развојне помоћи Уједињених нација) да 
развије „Одрживе развојне планове који ефикасно одговарају на потребе људи, заједница и 
приватног сектора, те промовишу рурални развој и заштиту животне средине“3”. ЗП је 
усмерен на планирање иницијатива на националном и регионалном нивоу, као и на 
интервенције у четири циљна региона овог пројекта. Стога, Дијагностички извештај 
представља анализу Србије, коју прати фокусирање на четири циљна региона пројекта, тј. 
на источну Србију, Доње Подунавље, јужни Банат и централну Србију. 
 
Фундаментални циљ ЗП јесте да активира укључење локалних руралних заједница у 
туризам. Водећи је приступ за мобилисање и остварење развоја на локалном нивоу у 
руралним заједницама, који подстиче нове начине на које се може постати или остати 
конкурентан. Локалне акционе групе (ЛАГ) играће кључну улогу у ЗП, будући да се исти 
фокусира на локална партнерства у планирању и спровођењу. Управљање дестинацијама 
такође ће играти значајну улогу у развоју руралних дестинација. Ови приступи биће даље 
истражени током фаза овог пројекта.  
 

                                                
1
 Извор: г. Борис Тадић, председник Републике Србије, током прославе Дана Уједињених нација, 22. 

октобра 2010. у Београду. 
2
  Извор: Миленијумски циљеви развоја Србије 

3
 Извор: Програмски оквир развојне помоћи Уједињених нација (УНДАФ), Резултат 3.2, Одрживи 

туризам за рурални развој, Србија, концепт пројекта, 2010. година 
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Рурални туризам као оруђе развоја 

 
Целокупна визија Мастер плана за рурални туризам у Србији јесте развој мастер плана за 
друштвено, економски и еколошки одрживи рурални туризам. Треба нагласити да визија 
одрживог руралног туризма представља равнотежу економске одрживости, друштвено-
културне одрживости и еколошке одрживости. Без међусобног утицаја и равнотеже ове три 
компоненте, користи од руралног туризма биће ограничене. Такође, српски рурални туризам 
ослања се на велики и разноврстан број природних и културних добара која треба очувати, 
одрживо користити и даље унапредити кроз развој туризма. Одрживи рурални туризам 
остварује приходе на локалном нивоу и интегрише локалне заједнице са циљем 
побољшања квалитета живота и смањења сиромаштва; чува природна и културна добра као 
што су биодиверзитет, културна баштина и традиционалне вредности; подржава 
разумевање и толеранцију међу културама, тежи већој енергетској ефикасности и одржању 
здраве климе; избегава превелику потрошњу воде и своди на најмању меру стварање 
отпада. 

 
 

 Предводити диференцијацију Србије у односу на конкуренцију и радити на томе да она 
постане једна од водећих дестинација руралног туризма на Балкану.  

 Развити план руралног туризма који подржава свеукупне циљеве туризма у Србији и који 
игра водећу улогу у подршци МЕРР за достизање тих циљева. 

 Подржати циљ Србије о приступању ЕУ. 

 Подржати Миленијумске циљеве развоја Србије.  
 

Миленијумски циљеви развоја (Мillenium Development Goals - MDG) 
 

Декларација УН о миленијумским циљевима развоја наводи да туризам има значајан 
потенцијал у смислу директне подршке и подстицаја локалном економском развоју туризма 
на руралним подручјима. Развој туризма у руралним подручјима у Србији нарочито је важан 
ако се узму у обзир изазови незапослености, депопулације и потребе за диверзификацијом 
пољопривредне економије, а који су истакнути у Дијагностичком извештају. Стога, циљ 
Плана за рурални туризам у Србији јесте пружање подршке МЕРР, МПТШВ и Уједињеним 
нацијама у постизању Миленијумских циљева развоја за Србију. Нарочито, Мастер план за 
рурални туризам треба да подржи MDG на следећи начин: 
 

Економска
одрживост

Друштвено-
културна

одрживост

Еколошка
одрживост

Рурални
туризам
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Доња табела резимира циљеве Националног плана за развој на које је усмерен Заједнички 
програм (ЗП):  

 

Циљеви приступања ЕУ 
 
Циљеви Заједничког програма (ЗП) јесу подршка Влади у приступању Србије Европској 
унији. ЗП ће посебно подржати приступање путем промоције стратешког приступа одрживом 
развоју туризма на националном нивоу5. 
 

Циљеви Србије у области туризма 
 
Циљеви развоја руралног туризма у Србији уклапају се у свеукупне циљеве српског туризма. 
Стратегија развоја туризма Републике Србије из 2007. године дефинише посебне циљеве 
туризма Србије, а Мастер план за рурални туризам играће важну улогу у подржавању ових 
циљева путем развоја руралног туризма. 

                                                
4
 Извор: UNWTO концепт пројекта, 2010. година 

5
 Исто 

4
 MDG циљеви на које је усмерен ЗП 

MDG 1. Искорењивање 
крајњег сиромаштва и 
глади 

1.1. Смањење стопе незапослености младих за најмање једну трећину. 
1.2. Смањење стопе незапослености лица са инвалидитетом за 
најмање 20%. 
1.3. Смањење стопе незапослености жена за преко 45%. 

MDG 7. Обезбеђење 
одрживости животне 
средине 

7.1. Интегрисање принципа одрживог развоја у националним 
документима, заустављање губитка природних ресурса и подстицање 
њихове ревитализације. 
7.2. Усвајање и спровођење националних програма, стратегија и 
закона који регулишу одрживи развој и заштиту животне средине у 
Републици Србији до 2015. године 
7.5. Повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљиве 
енергије. 

MDG 8. Развој глобалног 
партнерства за развој 

8.1. Динамичан и одрживи раст БДП заснован на претпоставкама 
утврђеним Националним инвестиционим планом, Стратегијом за 
промоцију и развој страних инвестиција и Стратегијом економског 
развоја до 2012. године. 
8.3. Повећање инвестиција у развој људских ресурса за 70%. 
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Разрада пројекта 
Мастер план за рурални туризам развијан је током осам месеци. За то време су обрађена 
четири извештаја, одржане су радионице на националном и регионалном нивоу, а одржани 
су и састанци/консултације са многим заинтересованим странама. 
 

 
Ови извештаји укључују и повратне информације добијене од бројних заинтересованих 
страна, и они одсликавају резултат сарадње и консултација са водећим институцијама овог 
пројекта (МЕРР, МПТШВ, ТОС), сестринским агенцијама Уједињених нација (УНИЦЕФ, 
УНДП, УНЕП, ФАО, УНЕСКО), ЛТО (локалним туристичким организацијама) циљних 
општина, као и другим странама у пројекту. 

 Циљ Дијагностике сектора руралног туризма у Србији јесте да представи кључне 
налазе анализе руралног туризма у Србији. Извештај укључује и налазе добијене на 
састанцима заинтересованих страна како на локалном, тако и на националном нивоу. 
Извештај такође обухвата и фокусирање на Дијагностику у вези са четири циљна региона 
који су дефинисани као пилот-региони за овај пројекат, а то су источна Србија, Доње 
Подунавље, јужни Банат и централна Србија.  

 Циљ Стратегије развоја одрживог руралног туризма у Србији јесте представљање 
стратегије развоја руралног туризма у Србији. Стратегија је развијена на основу кључних 
налаза из Дијагностичког извештаја, који је установио да рурални туризам треба да 
одигра виталну улогу у развоју туризма у Србији. Такође, установљено је да рурални 
туризам може да одигра водећу улогу у диверзификацији руралне економије и да, као 
механизам, допринесе смањењу сиромаштва, побољшању квалитета живота, очувању 
културне баштине и заштити животне средине. Улога пољопривредног сектора нарочито 
је важна у развоју руралног туризма. Извештај Стратегије дефинише стратегију на 
националном нивоу, укључујући истовремено четири пилот-региона.  

 Циљ Акционог плана одрживог руралног туризма у Србији јесте да представи 
активности везане за развитак Мастер плана за рурални туризам у Србији. Акциони план 
развијен је на основу стратегије за развој руралног туризма. Акциони план дефинисан је 
на националном нивоу, а пружа и додатне информације у вези са четири циљна региона. 

 Циљ Плана спровођења одрживог руралног туризма у Србији јесте да представи 
програме спровођења везане за развитак Мастер плана за рурални туризам у Србији. 
Извештај се посебно фокусира на захтеве за спровођење у прве четири године трајања 
пројекта. 

Дијагноза Стратегија Акциони план План спровођења

Какве су шансе за развој руралног 

туризма у Србији?

Која је стратегија за развој

руралног туризма у Србији?

Које активности треба предузети у 

циљу развоја руралног туризма у 

Србији?

Ко, кад и како треба да предузме

кораке обухваћене Акционим

планом?  Колики износ

инвестиција је потребан?

Извештај бр. 1:

Дијагностички извештај

Извештај бр. 2:

Извештај Стратегије

Извештај бр. 3:

Извештај Акционог плана

Извештај бр. 4:

Извештај Плана спровођења

Разговори и састанци са заинтересованим странама:

састанци са Министарством економије и регионалног развоја, 
НТОС и осталим заинтересованим странама

састанци са 19 општина у Србији (све општине у 4 циљна
региона)

посете локалитетима

анкетирање 106 ЛТО у Србији

588 спроведених анкета са посетиоцима сеоских подручја у 
Србији

подаци добијени од УН агенција (УНДП, УНИЦЕФ, ФАО, УНЕП)

5 радионица за заинтересоване стране национални ниво и 4 
циљна региона

Повратне информације добијене од заинтересованих
страна у ажурираном Дијагностичком, Извештају
Стратегије и Извештају Акционог плана:

МЕРР

МПТШВ

НТОС

УНИЦЕФ

УНЕСКО

ФАО

C&A (MDG-F)

УНЕП
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ДИЈАГНОСТИКА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ 
 
Циљ овог извештаја, Дијагностика сектора руралног туризма у Србији, јесте да представи 
кључне налазе анализе руралног туризма у Србији. Извештај укључује налазе добијене на 
састанцима заинтересованих страна како на локалном, тако и на националном нивоу. 
Главна питања којима се бави Дијагностички извештај су следећа: 

 контекст руралног туризма у Србији данас и дефиниција руралног туризма и синергија са 
другим врстама туризма које су већ развијене у Србији. 

 процена пописа туристичких добара погодних за развој руралног туризма. 
Идентификовање и анализа пратећих садржаја. 

 квалитативна анализа туристичког сектора и директни економски утицај руралног 
туризма. 

 економска, друштвено-културна и анализа животне средине. 

 анализа конкуренције. 

 упоредна анализа. 

 управљање туризмом и анализа политике. 

 СВОТ анализа и закључци у вези са потенцијалом за развој руралног туризма у Србији.  
 

 
Методологија коришћена у изради овог извештаја базирала се на комбинацији примарних и 
секундарних података. Следеће агенције УН сарађивале су са UNWTO давањем мишљења 
и експертизе за Дијагностички извештај: УНЕП, УНДП, ФАО и УНИЦЕФ.  
 
Дијагностички извештај представља анализу руралног туризма у Србији, са фокусом на 
четири циљна региона дефинисана као пилот-региони за овај пројекат6, а то су: источна 
Србија, Доње Подунавље, јужни Банат и централна Србија. 
 
Консултоване су локалне заинтересоване стране из јавног сектора, приватна лица и цивилно 
друштво. Ове консултације обављене су током теренских посета и састанака са деветнаест 
општинских управа у Србији, првенствено из четири циљна региона овог пројекта.  
 
У Београду су одржани састанци са кључним националним заинтересованим странама, 
укључујући Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) и Националну туристичку 
организацију Србије (НТОС). Такође, одржани су састанци са приватним заинтересованим 
странама попут Привредне коморе и туроператера. Коначно, одржани су састанци са 
кључним међународним донаторима као што су GTZ и USAID. 

 
 

 
 
 

 

                                                
6
 Наведени пилот-региони дефинисани су у Задацима пројекта од стране UNWTO, водећих органа 

власти и партнера. 
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1.1 Дефиниција и контекст руралног туризма у Србији 

 
Рурални туризам већ игра улогу у свеукупном развоју туризма у Србији. У циљу разумевања 
потенцијала руралног туризма у Србији, неопходно је разумети актуелни контекст руралног 
туризма у Србији, дефинисати рурални туризам у његовом већем обиму и разумети 
синергију руралног туризма са другим производима који се данас већ промовишу у Србији.     
 
Циљеви овог поглавља су дефинисање руралног туризма, анализа синергија између 
руралног туризма и других производа, те анализа улоге коју рурални туризам данас игра у 
Србији.  
 

1.1.1 Дефиниција руралног туризма 

 

Рурални туризам се дефинише као туризам који посетиоцу пружа „рурално окружење“, 
нудећи му комбинацију доживљаја природе, културе и људи типично руралног карактера. 
Суштину руралног живота чини потпуно уживљавање посетиоца у аутентична, изворна и 
фундаментална искуства. Рурални туризам враћа посетиоца природи, коренима, основним 
стварима и подржава повратак пореклу и изворности.  

 
Рурални туризам обухвата читав спектар активности и услуга које организује рурално 
становништво7. Заснован је на принципима одрживости и нуди елементе руралног окружења 
и природе, али и представља традиционалну гостољубивост и животне вредности локалног 
становништва. Оно што рурални туризам чини тако јединственим јесте контакт са оваквом 
природом, као и лични људски контакт са локалним становницима. Рурални смештај 
комбинује различите видове туризма који приказују рурални живот, уметност, културу и 
наслеђе у руралним срединама8. Светски трендови указују на то да рурални туризам све 
више постаје један шири концепт, те да потребе и очекивања домаће и иностране потражње 
постају све префињеније.  

 

Стога, рурални туризам представља комбинацију многих различитих аспеката 
доживљавања, дељења и презентовање руралног живота. Ови рурални доживљаји могу 
да се дефинишу у смислу руралних активности и доживљаја смештаја. Комбинација 
ових форми чини суштину руралног туризма.  

 

Приступ руралним активностима 

Руралне активности имају различите нивое сложености, који могу да се сведу на два главна 
аспекта: 

 степен ангажовања/активности туристе или посетиоца активностима у руралном 
окружењу. 

 степен вредности забаве и образовни ниво. 
Ниво ангажовања/активности туристе или посетиоца у активностима у руралном окружењу 
варира од врло активног до врло пасивног. Светски трендови показују да забавно-

                                                
7
 Стратегија туризма Републике Србије, 2007. година 

8
 UNWTO, Одрживи туризам за рурални развој, концепт пројекта, 2010. 
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едукативне активности постају све значајније приликом осмишљавања нових дестинација. 
То ће бити кључни елемент за диференцијацију одредишта. 
 

Приступ руралном смештају 

 

Типологије руралног смештаја имају карактеристике које треба анализирати на следећи 
начин: 

 ниво изложености, контакта, стапања туристе са руралним домаћинством и његово 
учешће у том домаћинству.  

 ниво услуге у руралном смештају може да варира од врло ограничене услуге до високо 
специјализоване и прилагођене услуге. ниво удобности такође представља важан аспект 
нивоа смештаја.  

Ниво изложености, контакта, стапања туристе са руралним домаћинством и његово учешће 
у том домаћинству може да варира од високог степена стапања са високим нивоом контакта 
у оквиру руралног домаћинства и са њим повезаних активности, до ниског нивоа 
укључености у исте. Ниво услуге у руралном смештају може да варира од врло ограничене 
услуге до високо специјализоване и прилагођене услуге. 

Стога се рурални туризам може разумети у смислу равнотеже између типова активности и 
типова смештаја. Рурални туризам постоји у оквирима ових различитих дефиниција, при 
чему се мења и прилагођава. 

 

1.1.1.1 Потреба за развојем руралног туризма у Србији 

 
Рурална Србија представља кључни део српске популације и ресурса. Данас је 85% 
територије Србије рурално подручје9, између 44%10 и 55%11 становништва живи у руралним 
областима, а процена је да око 41% БДП долази из руралних подручја12. Рурална економија 

                                                
9
 Извор: UNWTO, Одрживи туризам за рурални развој, Република Србија, 2010. 

10
 Погледајте поглавље Економска, друштвено-културна и еколошка анализа у овом Извештају. 

11
 Извор: UNWTO, Одрживи туризам за рурални развој, Република Србија, 2010. 

12
 Исто. 
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у Србији у великој мери ослања се на пољопривреду при чему се око 75% руралног 
становништва бави натуралном пољопривредом13.  
 
Међутим, и поред богатства у природним и културним ресурсима, рурална подручја су и 
даље оптерећена високим стопама незапослености, депопулацијом, ниским привредним 
активностима и опадањем природних ресурса. Такође, многи чланови домаћинства нису 
регистровани као пољопривредни произвођачи, иако помажу у свакодневним 
пољопривредним пословима. Ова питања посебно се односе на жене и на сиромашни слој 
уопште14. Процењује се да жене у руралним подручјима представљају око 74% популације 
ангажоване у породичним активностима које нису плаћене15.  
 
Помагање и финансирање руралног развоја у Србији током протеклих неколико година било 
је усмерено на повећање пољопривредне конкурентности, консолидовање земљишта, 
унапређење тржишне оријентације и развој руралне привредне инфраструктуре. Међутим, 
све се више пажње посвећује диверзификацији руралне економије ка непољопривредним 
активностима и проширењу актуелног пољопривредног делокруга на нове активности.  
 
Рурални туризам идентификован је као кључни катализатор који може да активира 
диференцијацију у руралној привреди покретањем нових пословних иницијатива и 
налажењем синергије између постојеће пољопривредне производње и туризма.  
 

1.1.1.2 Улога руралног туризма у броју ноћења туриста у Србији 

 
Рурални туризам је већ развијен у Србији, поготово у Војводини, те западној и централној 
Србији. Важно је одредити обим улоге коју рурални туризам тренутно игра у руралној 
Србији, а у том циљу извршена је анализа руралног туризма у контексту целокупног 
туристичког сектора.  
 
Доласци страних и домаћих посетилаца у Србију достигли су бројку од 2.266.000 
туристичких посета у 2008. години, са просечним годишњим порастом од 3,5% током 
периода од 2004 – 2008. године. У 2008. години удео домаћих посета на тржишту био је 71%, 
а страних 29%. Међународни доласци порасли су током датог периода на кумулативну 
годишњу стопу раста (КГСР) од 13%. С друге стране, током периода од 2004 до 2008. 
године, број домаћих посета готово да је стагнирао почев од 1.580.000 домаћих гостију у 
2004. години до забележених 1.620.000 у 2008. години. 
 

У погледу броја ноћења16 Србија показује просечну годишњу стопу раста од 2,5% од 2004. 
до 2008. године, при чему је број ноћења у 2008. години био 7.334.00017 . Број ноћења 
страних туриста повећао се у просеку за 13,2% на годишњем нивоу, док је број ноћења 
домаћих гостију забележио исти КГСР као и број домаћих посета.  
 

Домаћа ноћења представљају већину ноћења и на њих одлази 81% укупног броја ноћења. 
Просечна дужина остајања креће се од два до четири дана. Домаћи туристи у просеку имају 
дужа путовања (око четири дана), док је просек страних посетилаца око два дана. Главни 
мотив домаћих туриста је одмор (80% регистрованих домаћих посета било је у сврху 

                                                
13

 Исто. 
14

 Погледајте поглавље Економска, друштвено-културна и еколошка анализа у овом Извештају. 
15

 Извор: UNWTO, Одрживи туризам за рурални развој, Република Србија, 2010. 
16

 Ноћења забележена од стране званичне статистике: Ноћења означавају број ноћи реализованих од 
стране туриста у смештајним објектима. 
17

 Извор: Статистички годишњак за 2009. годину 
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одмора)18. И док само 15% страних посетилаца долази у Србију ради одмора, већина долази 
у Београд из пословних разлога.  

 
У циљу процене доприноса руралног туризма укупном туризму, спроведено је истраживање 
у сарадњи са 106 локалних туристичких организација (ЛТО) у Србији. Целокупна анализа 
укључена је у поглавље овог извештаја под називом Привредни допринос. Студија је 
показала да рурални туризам обухвата око 2,7 милиона ноћења у Србији. Овај број 
представља збир појединачних ноћења у руралном туризму од 145.35419 и броја општих 
туристичких ноћења употребљивих за рурални туризам од 2.556.128 20. Стога је процењено 
да ноћења у руралном туризму обухватају 27% од укупног броја ноћења у Србији. Зато 
рурални туризам већ игра значајну улогу у туризму Србије.  
 

1.1.2 Однос између руралног туризма и других врста туризма 

 
Рурални туризам дефинисан је у смислу доживљаја руралних активности и руралног 
смештаја. Такође, треба размотрити синергију између руралних активности и других 
типологија туристичких производа. Најрелевантније врсте туристичких типологија 
вредноване су у контексту њихове корелације и потенцијала за подршку или унапређење 
руралног туризма. Доњи дијаграм представља резиме корелације између руралног туризма 
и других типова туризма. Доња табела дефинише различите типологије туризма које се 
налазе у корелацији са руралнимм туризмом описаним горе: 
 

Културни туризам 

Културни туризам дефинише се као туризам мотивисан откривањем и доживљавањем материјалних и нематеријалних 
културних доживљаја. Због значаја ове врсте туризма у Србији, исти је даље подељен на најрелевантније производе у 
оквиру ове категорије.  

 Туризам културне баштине: ову врсту туризма дефинише доживљај посетиоца у вези са вештачким ресурсима 

попут споменика, археолошких налазишта, манастира и слика. 

 Туризам етно села и догађаја (рурални живот): овај тип туризма карактерише лични контакт који посетилац има 

са локалном „заједницом“, групом људи или етничком групом која је задржала своју локалну културу, традицију и 
обичаје. Обично се одиграва у руралном или природном окружењу, а посетиочев главни задатак је да се упозна са 
начином живота локалне заједнице и да га разуме.  

 Гастрономски и вински туризам: дефинисан је као вид туризма чији је главни мотив дегустација хране и вина на 

локалном, националном, међународном, традиционалном и аутохтоном нивоу. Обухвата откривање гастрономије 
која се односи на кулинарско наслеђе. Укључује пољопривредне производе, као што су алкохолна пића, на пример 
ракија. 

Природни туризам 

Природни туризам дефинише се као вид туризма који се развија у природном окружењу и укључује активности које 
реализује сам туриста. Ова врста туризма представља значајну компоненту привлачности руралног туризма, укључујући 
и широк спектар активности које се могу обављати у природном окружењу. Због значаја ове врсте туризма у Србији, исти 
је даље подељен на најрелевантније производе у оквиру ове категорије. 

 Екотуризам: екотуризам је дефинисан као одговорно путовање у природне пределе које чува и поштује животну 

средину, те унапређује добробит локалног становништва. Главни мотив екотуризма јесте да омогући туристима да 
откривају природу, упознају је и уживају у њој учествовањем у активностима. Ово може да укључује и активности 
везане за посебна интересовања (детаљно у одељку Туризам везан за посебна интересовања).  

                                                
18

 Euromonitor International: Путовања и туризам – Србија, новембар 2009. године 
19

 Ове податке могу пружити општине или ЛТО. Ниједна централна институција није задужена за 
прикупљање ових података, осим Савета сваке општине или ЛТО. 
20

 „Општа туристичка ноћења употребљива за рурални туризам“ подразумевају смештај у руралним 
подручјима који могу да користе туристи који посећују руралне области, али се не назива „руралним 
домаћинствима“. Овај концепт детаљније је описан у поглављу Привредни допринос. 



  

 
 
Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 16 - 
 

 Агротуризам/Пољопривредни туризам: агротуризам или пољопривредни туризам дефинише се као вид туризма у 

којем је главна мотивација учествовање у пољопривредним активностима и земљорадничком начину живота. 
Надаље је дефинисан као свака активност коју иницира пољопривредник и/или породица са циљем да забаве или 
едукују посетиоца о начину живота на фарми. Укључује пољопривредне активности и пољопривредне производе 
који се производе на фарми. Агротуризам се врло снажно преплиће са руралнимм туризмом будући да је боравак у 
руралном смештају кључни део агротуризма.  

 Планински, речни и језерски туризам: планински и језерски туризам дефинише се као туризам код кога је главни 

мотив за посету сама планина или језеро, укључујући и активности везане за њих (било да су активне или пасивне). 
Главна мотивација лежи у доживљавању материјалних и нематеријалних активности повезаних са овим природним 
добром. Активности укључују уживање у свежем ваздуху, као и летње и зимске активности попут трекинга и скијања. 
Планински и језерски туризам има висок степен корелације са руралнимм туризмом.  

Спортски и авантуристички туризам 

Спортски и авантуристички туризам дефинише се као туризам са веома активном мотивацијом где посетиоци учествују у 
неком одређеном спорту или у авантуристичком спорту. Овај вид туризма може да буде врло блиско повезан са 
природним подручјима, као и спортским и авантуристичким активностима које се одвијају у природном окружењу. 

 Спортски туризам: спортски туризам дефинисан је као туризам код кога је путовање мотивисано учествовањем у 

спортовима који могу да се изводе напољу. Овај вид туризма захтева и одређени ниво физичке спремности и 
ризика.   

 Авантуристички туризам: авантуристички туризам дефинисан је као активност која се практикује у дивљој природи 

или на отвореним природним површинама, а у себи садржи компоненту авантуре или узбуђења. Такође садржи и 
елемент опасности или показивања храбрости, што му даје посебно обележје. Ово укључује сплаварење по 
брзацима и истраживање пећина. 

Туризам благостања и здравља 

Туризам благостања дефинише се као физички, ментални и духовни туризам који као главни мотив има негу и 
побољшање нечијег општег стања.  

 Бањски и велнес туризам: овај вид туризма дефинише се у смислу унапређења доброг општег стања и лепоте, као 

и превенције болести. Обично укључује третмане који опуштају и благотворно делују и на тело и на дух. Укључује 
бање и термалне воде и често обухвата објекте попут вежбаоница, као и алтернативне вежбе попут јоге и пилатеса.  

 Медицински туризам: медицински туризам дефинише се као вид туризма који обухвата здравствени опоравак и 

медицинске третмане, који укључују хируршке захвате и рехабилитацију. 
Породични и дечији туризам 
Породични и дечији туризам дефинише се као туризам чији је главни мотив развој здравља породичне јединице или 
детета. Овај вид туризма може варирати од чисте релаксације у специфичном окружењу до комбинованог концепта 
едукације кроз игру (едукација са забавним активностима). 

 Породични туризам: породични туризам дефинише се као туризам код кога је главна мотивација потреба да се 

проведе квалитетно време са својом породицом. Породична јединица може да обухвата различите типологије, 
почев од самаца са децом до парова са децом. Породични туризам постаје све значајнији будући да људи траже 
прилику да одвоје време од свог ужурбаног пословног распореда за изградњу веза и дељење искустава и 
доживљаја са члановима своје породице.  

 Дечији туризам: дечији туризам дефинише се као туризам који је посебно усмерен на развој потреба (друштвених, 

физичких и менталних) деце различитих узраста. Обично поседује изражену забавно-едукативну компоненту. 

 Школски и образовни туризам: овај вид туризма повезан је са децом и/или омладином и усмерен је на едукацију у 

руралном окружењу. Овај вид туризма може да се развије у напуштеним школама које је потребно оживети или у 
другим објектима у руралнимм подручјима (као што су фарме). Школски и образовни туризам употпуњује практичне 
активности и учење у руралној атмосфери. 

Наутички туризам и крстарења 
Наутички туризам и крстарења дефинише се као врста туризма чији главни мотив представљају активности повезане са 
боравком у или на воденој маси, укључујући реке, језера и мора. Укључује: 

 Наутички туризам: наутички туризам дефинише се као вид туризма мотивисан активностима повезаним са водом и 

воденим спортовима као што су роњење са опремом, роњење са маском и перајима, једрење, сурфовање, скијање 
на води, сурфовање уз помоћ змаја и вожње чамцем. Евидентан је пораст и специјализација у понуди наутичких 
производа у водећим светским туристичким земљама као што су Француска и Шпанија, што у великој мери допуњује 
туризам везан за посебна интересовања, спортски, као и природни туризам, а комплементарно је и са руралнимм 
туризмом. 

 Tуризам крстарења: туризам крстарења дефинисан је као путовање у време годишњег одмора и то посебним 

средствима транспорта (пловни објекат или брод за крстарење) по воденој средини. Овај вид туризма може да се 
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реализује на рекама, мору или на језерима и укључује обиласке и кратке посете дуж обала река или мора. 
Конгресни (MICE туризам 
(MICE) (Састанци, иницијативе, конгреси и догађаји) и пословни туризам превасходно је мотивисан пословним 
разлозима.   

 Семинарски и конгресни туризам: семинарски и конгресни туризам дефинише се као вид туризма чији је мотив 

присуство састанцима од професионалног интереса (сајмови, конференције, симпозијуми, конгреси, лансирање 
нових производа на тржиште, итд.) или од културног или друштвеног интереса у циљу размене искустава и 
контаката са другим истомишљеницима. Заједно са овим активностима које су усмерене на професионални план, 
укључене су и рекреативне и слободне активности.  

 Tуризам изградње тима (team-building): туризам изградње тима (team-building) подразумева путовања која 

компаније пружају својим запосленима у циљу побољшања радне атмосфере и продуктивности запослених.   

Обиласци 

Обилазак је вид туризма чији је примарни циљ завршетак кружног путовања током којег посетилац обилази дато место и 
доживљава дату дестинацију из прве руке. Ово је и најстарији облик туризма и уједно представља порекло речи 
„туриста“, тј. то је човек који „прави туру“. Обиласци се обично реализују возом, аутобусом и аутомобилом. 

Туризам „кратког боравка“ 

Туризам „кратког боравка“ јесте вид туризма чији је циљ кратки „бег“ од свакодневног живота и који траје један викенд до 
пет дана и служи за одмор и/или откривање нечег новог на неколико дана. Овај вид одмора постао је изузетно 
популаран током протеклих година. Када су у питању градске средине, ова врста туризма се обично зове „викенд 
обилазак града“ (City Break). У контексту руралнихх средина ова врста одмора добро је повезана са кратким одморима 
на селу или у руралнимм подручјима, те стога има потенцијал да добро допуни рурални туризам. 

Луксузни туризам 

Луксузни туризам више представља попречну категорију него што поседује неку унутрашњу мотивацију, иако постоји 
један сегмент новог тржишта чије су потребе једноставно мотивисане хедонизмом. Ово значи да тај вид туризма почиње 
да се етаблира као издвојен производ сам по себи. Подразумева путовања која, како због високог нивоа, тако и због 
обележја аутентичности, шарма и ексклузивности, користи врло одабрана клијентела. 

Туризам великих догађаја 

Туризам великих догађаја јесте туризам чији је циљ неки велики догађај који може да се одигра на некој локацији једном 
или двапут у животном веку или се може понављати. Велики догађаји укључују међународне спортске догађаје попут 
Олимпијских игара, ФИФА Светског купа, велике маратоне и бициклистичке туре, као и велике међународне културне 
догађаје.  

Туризам везан за посебна интересовања 

Туризам везан за посебна интересовања дефинисан је као специјализована активност која представља главни мотив 
посетиоца. Обухвата широк обим активности почев од лова до посматрања ендемских врста биљака, риболова или 
посматрања птица. У питању је високо специјализовани тип туризма намењен људима чија ће омиљена активност/хоби 
представљати центар њиховог одмора и којој ће посветити велики део дана у циљу упражњавања дате активности. 

 

1.1.2.1 Синергија Националне туристичке организације Србије и руралног туризма 

 
Након анализе руралног туризма и његовог односа према другим типологијама туризма, 
сачињена је анализа у циљу идентификације оних типова руралнихх производа које 
промовише национална Туристичка организација Србије (ТОС) и начина на који су ови 
производи повезани са руралнимм туризмом (као што је дефинисано у претходном одељку).  
 
Корелација руралног туризма са другим типовима туризма и производи ТОС 
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Многе од ових типологија производа су у великој мери повезане са руралнимм туризмом. 
Такође, ТОС се посебно фокусира на рурални туризам под називом „Рурални живот“. Доњи 
дијаграм показује како производи које промовише ТОС могу да се повежу са типологијама 
производа, а показује и корелацију производа ТОС са руралнимм туризмом.  
 
Иако ТОС већ промовише Рурални живот као вид производа руралног туризма, обим 
руралног туризма је много шири, као што је приказано на горњем графикону. Ова анализа 
стога показује да холистички концепт руралног туризма има јак потенцијал за развој у Србији 
у складу са општом политиком туристичког производа и његове промоције у Србији. 
 

1.1.2.2 Улога руралног туризма у Мастер плановима Србије 

 
Рурални туризам већ је идентификован од стране Владе Србије као фокус развоја кроз 
Стратегију туризма 2007. и четрнаест Мастер планова за туризам на читавој територији. 
Наведени планови се даље анализирају у наредном одељку овог Извештаја. 
 

1.1.2.2.1 Стратегија туризма Републике Србије 2007-2015. године 

 
Стратешки план за туризам Србије (2007) пружио је Влади Србије смернице за развој 
туризма на кохерентан и ефикасан начин у наредним годинама, све до 2015. године. 
Стратегија туризма узела је у обзир потенцијал за развој руралног туризма у Србији, иако то 
за Владу није био приоритетан производ у 2007. години. Рурални туризам је стога био 
укључен у производни портфолио као најниже рангирани производ у смислу његовог 
степена атрактивности и конкурентности. Постоје други производи са високим степеном 
корелације са руралнимм туризмом као што су планине и језера, бање и велнес центри, туре 
и обиласци, туризам везан за посебна интересовања и наутички туризам који су такође 
укључени у приоритетни портфолио производа Србије. 
 
Матрица атрактивности и конкурентности портфолија туристичких производа у Србији 
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Извор: Стратешки план за туризам у Србији, 2007. 
 
Такође, Стратешки план за туризам у Србији (2007) идентификовао је рурални туризам као 
важан производ за будући туризам у Србији, а који ће показати оријентисаност Србије ка 
природи и одрживом развоју туризма. Планом је установљено да је рурални туризам у 
Србији расут по регионима и да нуди разноврсне доживљаје, у визуелном и духовном 
смислу. Стратешки план за туризам идентификовао је прилике за оживљавање и обнову 
постојећих објеката у руралној Србији у циљу стимулисања руралног туризма (укључујући 
сеоска одмаралишта, сеоска газдинства, традиционална села и места за камповање у 
руралним подручјима).  
 
Стрaтегија развоја туризма Републике Србије из 2007. године дефинисала је четири 
туристичка кластера „која нису заснована на административним границама које тренутно 
постоје у земљи, већ превасходно на рационалним упориштима и разним врстама 
привредних искустава“. Та четири туристичка кластера која покривају целу територију Србије 
су: 

 Војводина 

 Београд 

 југоисточна Србија 

 југозападна Србија 

 
1.1.2.2.2 Анализа Мастер планова за туризам  

 
Мастер планови за туризам дефинисани су за различите области у Србији. Идентификовано 
је четрнаест Мастер планова који су груписани у складу са тиме да ли су усмерени на развој 
туризма који се односи на планине, језера и реке, те културна и историјска добра и бање. 
Као што је дефинисано у овом поглављу, следећи типови активности се у великој мери 
односе на рурални туризам.  
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Планине Језера и реке 

 Мастер план Стара Планина
21

 (у 
циљном региону пројекта)  

 Мастер план Голија  

 Мастер план Стиг – Кучајске планине - 
Бељаница 

 Мастер план Тара 

 Мастер план Златар Златибор  

 Мастер план Копаоник  

 Мастер план за Бесну Кобилу  

 Горње и Доње Подунавље (у циљном 
региону пројекта) 

 Мастер план Палић  

 Мастер план Власина  

 

Култура и историја Бање 

 Културна рута „Путеви римских 
царева“ (у циљном региону пројекта) 

 Мастер план Сремски Карловци-Фрушка 
Гора  

 Мастер план Сокобања (Сокобања)  

 Мастер план Ново Милошево  

 
На националном нивоу, сви ови мастер планови су важни и треба их узети у обзир у развоју 
будућих производа руралног туризма у Србији, будући да имају директне везе са 
типологијама специфичних туристичких производа који су уско повезани са руралнимм 
туризмом. Мастер планови су додатно објашњени у поглављу Систем управљања туризмом 
и анализа политике овог Извештаја. 
 

                                                
21

 Главни планови у циљним регионима ЗП укључују Главни план за горњи и доњи Дунав (циљни 
регион доњи Дунав); Главни план Стара Планина (циљни регион источна Србија); Главни план за 
културну руту „Путеви римских царева“ (циљни регион доњи Дунав и источна Србија). 
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1.1.3 СВОТ анализа: контекст руралног туризма  

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 Рурални туризам је широк концепт, који је 
дефинисан доживљајима сачињеним од 
руралних активности и руралног смештаја. 
Ови доживљаји обухватају физичке и духовне 
доживљаје у руралном окружењу. Ова широка 
дефиниција руралног туризма представља 
прилику за Србију да се издвоји понудом 
широког и холистичког спектра доживљаја у 
области руралног туризма. 

 Рурални туризам не постоји као производ по 
себи, већ је у вези са другим типологијама 
туризма. Највећа повезаност влада са 
културним, природним, спортским и 
авантуристичким, породичним и дечијим, те 
туризмом везаним за крстарења и посебна 
интересовања. Србија има прилику да уз 
помоћ холистичког приступа руралном 
туризму ојача повезаност између ових 
производа, од којих су многи већ развијени у 
Србији. 

 Ту су и прилике за јачање и даљи развој 
производа руралног туризма, као и за јачање 
веза са високо повезаним производима 
руралног туризма који су у понуди. 

 Србија има прилику да још више консолидује 
своју позицију културне и природне 
дестинације, те да пружи развијенију понуду 
руралног туризма (у смислу префињености и 
квалитета). 

 Треба појачати иницијативе Мастер планова, 
поготово ако се односе на планине, језера и 
реке, бање, културне и историјске ресурсе. 

 Треба даље развијати вински туризам и 
гастрономски потенцијал. 

 Туризам у природи: развој екотуризма, 
агротуризма и туризма на планинама и 
језерима. Развојне прилике постоје и дуж реке 
Дунав. 

 Потенцијал у области спортског и 
авантуристичког туризма, поготово спортске 
активности у природи. 

 Туризам благостања и здравља: потенцијал 
за даљи развој бањског и велнес туризма. 

 Породични и дечији туризам: висок 
потенцијал за даљи развој. 

 Едукација локалне заједнице о улози туризма 

 Рурални туризам је већ део диверзификације 
сеоске привреде и има прилику да одигра 
кључну улогу у својој будућој диверзификацији. 
Рурални туризам већ има удео од око 27% у 
оквиру свих ноћења у Србији.  

 Србија тренутно има понуду туристичких 
производа који су у великој мери повезани са 
руралним туризмом.  

 ТОС већ промовише типологије производа који 
су у великој мери повезани са руралним 
туризмом укључујући културни, рурални, 
природни, спортски и авантуристички, те туризам 
везан за посебна интересовања. 

 У 2007. години рурални туризам је већ био 
дефинисан као производ за будући развој 
туризма у Стратешком плану за туризам Србије 
(2007).  

 Мастер планови који су претходно већ били 
развијени, већ укључују развој кључних планина, 
језера и река, бања, културних и историјских 
ресурса. Ови Мастер планови већ су одредили 
као приоритет производе и ресурсе у циљу 
даљег развоја, а који су у великој мери повезани 
са руралним туризмом. 

 Србија се тренутно примарно позиционира као 
природна и културна дестинација. 

 Србија поседује јаке опште садржаје широм 
земље који креирају целовити доживљај 
руралног туризма.  

 Рурални туризам: производи и услуге „Руралног 
живота“ који већ постоје. 

 Етно туризам: јака основа за даљи развој понуде 
етно туризма (попут рукотворина, итд.) 

 Туризам везан за баштину (Културна рута 
„Путеви римских царева“, рута Трансроманика, 
Тврђава на Дунаву, манастири, дворци, 
локалитети светске баштине УНЕСКО).  

 Туризам у природи: богата разноликост 
природних паркова, заштићених предела и 
резервата; богата разноликост планина, језера и 
река. 

 Спортски и авантуристички туризам: већ постоји 
понуда за спортски туризам (на пример одмор за 
бициклисте), као и авантуристичке активности 
(попут вожње теренских возила са погоном на 
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у свеукупном развоју села. 

 Стварање добре праксе и давање добрих 
примера који приказују предности развоја 
руралног туризма. 

 Потенцијал за даљи развој MICE туризма, 
поготово када су у питању догађаји и јачање 
тима (team-building). 

 Обиласци: висок потенцијал за даљи развој 
обилазака (тура) као врсте производа. 

 Кратки одмор: потенцијал за развој кратких 
одмора са фокусом на одмор на селу. 

 Туризам везан за посебна интересовања: 
потенцијал за даљи развој и издвајање 
туристичких производа везаних за посебна 
интересовања, као што су пешачење, 
бициклизам, параглајдинг, пецање, лов, итд. 

 

сва четири точка). 

 Породични и дечији туризам: тренутно постоје 
неки занимљиви производи везани за породични 
и дечији туризам. 

 Туризам благостања: тренутно постоје извесни 
капацитети. 

 Туризам везан за посебна интересовања: 
тренутно постоје капацитети за посебна 
интересовања као што су лов и риболов. 

 Србија има висококвалитетне пољопривредне 
производе укључујући изузетно разноврсну 
традиционалну кухињу, као и мед, печурке, 
ракију и воће, шунку, итд. а ту су и аутентичне 
рукотворине.  

 

Претње Слабости 

 Губитак конкурентности, поготово у подручју 
дуж реке Дунав, будући да се регионални 
конкуренти развијају. 

 Недостатак идентитета и брендирања 
аутентичних производа из Србије, при чему 
имитације представљају претњу (нпр. 
традиционални ћилими) 

 Недостатак јединствености и аутентичности 
руралног туризма Србије. 

 

 Недостатак холистичког приступа руралном 
туризму и недостатак узајамних веза између 
различитих типова туризма и руралног туризма. 

 Недовољно управљање, слабо представљање и 
тумачење природних и културних ресурса. 

 Недостатак туристичких производа и 
промотивних активности. 

 Наутички туризам и крстарење: низак степен 
тренутног развоја производа из области 
наутичког туризма и крстарења.  

 Обиласци: инфраструктура у руралним 
подручјима, поготово рурални путеви, и даље 
представља ограничење за развој обилазака, 
поготово аутомобилом. 
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1.2 Попис и процена релевантних туристичких добара и објеката 

1.2.1 FAS (фактори, атрактори и подршка) методологија Светске туристичке 
организације УН  

 
FAS методологија Светске туристичке организације УН спроведена је у циљу процене 
туристичких елемената Србије и у циљу идентификације нивоа атрактивности сваког од 
датих елемената у развоју туристичке индустрије.  

Ова методологија се заснива на идентификацији и класификацији релевантних туристичких 
елемената класификованих у три групе и то: Фактори, атрактори и подршка. Сваки елемент 
класификован је у поделементе у складу са FAS методологијом Светске туристичке 
организације УН и карактеристикама Србије. Када су једном класификовани, ови елементи 
се даље анализирају и процењују: 

 

 

 
Доњи дијаграм илуструје како FAS методологија Светске туристичке организације УН 
процењује ресурсе руралног туризма. Сеоска туристичка дестинација у развоју обично 
обухвата мало развијених атрактора, слабо развијену индустрију подршке туризму, многе 
факторе са потенцијалом за развој и потребу за релативно великим инвестицијама како би 
се фактори претворили у атракторе. С друге стране, развијена сеоска туристичка 
дестинација обично обухвата много развијених атрактора, развијену индустрију подршке 
туризму, неколико фактора који још увек треба да се развију и релативно малу потребу за 
инвестицијама у циљу претварања фактора у атракторе. 

Фактори Атрактори Подршка

Природни 
фактори

Људски 
фактори

Фактори 
капитала

 Вода

 Земља

 Климатоло-

гија

 Услови

запошља-

вања

 Културне

традиције

 Људски

капитал

 Ниво

потенцијала

за

инвестиције

 Физички

капитал

 Приступ

финансијама

Природни 
атрактори

Културни 
атрактори

Атрактори и виду 
центара за 
активности

 Природне

активности у 

подручјима

 Природна

подручја

 Стил живота

 Догађаји

 Историјски 

туризам

 Куповина

 Фестивали

 Слободно

време

Пратеће 
услуге

Транспорт
Угости-
тељство

 Организација

путовања

 Безбедност и 

здравље

 Дистрибуција

информација

 Унутрашњи 

саобраћај

 Остали 

видови 

саобраћаја

 Хотели

 Гостионице

 Ресторани
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Циљ FAS методолигије је да идентификује ситуацију у Србији у смислу развијености њених 
ресурса везаних за рурални туризам. Идентификација атрактора (А) представља почетну 
тачку и основу за идентификовање фактора (Ф) и елемената подршке (П). Процес 
идентификације, класификације и рангирања различитих елемената туризма заснован 
је на раду панела стручњака. 

1.2.1.1 Атрактори 

Туристички атрактори (природни, културни или центри за активности) су туристичке локације 
или добра које туристи већ посећују. Ови атрактори представљају туристичку реалност у 
тренутку израде ове студије. Процена узима у обзир тренутну ситуацију атрактора, као и 
његов потенцијал да у будућности привуче туристе.  

 Сваки атрактор рангиран је на скали од 1 до 5 по питању његове тренутне 
привлачности (квалитативна процена броја посетилаца, лепота локације/места, 
приступачност, вредност за туризам, итд; 1 означава низак степен, а 5 висок). 

 Сваки атрактор се такође рангира на скали од 1 до 5 у смислу својих потенцијала 
(квалитативна процена следећег: могућности унапређења, будућег повећања/смањења 
броја посетилаца, будућих радова на повећању доступности, итд; 1 означава низак 
степен, а 5 висок).  

Стога, процена сваког атрактора представља просечну вредност процене тренутне 
атрактивности и процене потенцијала.  
 

Имајући у виду различити број процењених ставки по категоријама (природнe, културнe, 
центре за активности), коначна процена атрактора састоји се од пондерисаног, а не од 
аритметичког просека. 

Оцена 
Атрактори (природни, културни и центри за активности) 

Тренутна ситуација Потенцијал 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

- - - - - - 

      

Број 
посетилаца Лепота 

Доступност 
Вредност за 

туризам 

Могућност 
унапређења 

Будући пораст 
броја 
посетилаца 

Будући радови 
на повећању 
доступности 

      

+ + + + + + 

Ф

А
П

Ф

А

П

Ф = Фактори

А = Атрактори

П = Подршка

Број фактора

(већа површина = 

већи број фактора

и већи потенцијал

за реализацију)

Ниво инвестиција
потребан да би се

фактори
претворили у 

атракторе (дужа
стрелица = више

потребних
инвестиција)

Број атрактора

(веће подручје = 

већи број 

атрактора)

Ниво подршке

развоју туризма

(већа површина = 

већа подршка)

Руралне туристичке дестинације 
у развоју:

• мали број атрактора је већ
развијен

• низак ниво подршке

• много фактора са развојним
потенцијалом

• потребне су велике инвестиције за
претварање фактора у атракторе

Развијене руралне туристичке
дестинације: 
• велики број атрактора је већ

развијен
• висок ниво подршке
• мали број фактора са развојним

потенцијалом, јер је већина већ
претворена у атракторе

• потребне су мале инвестиције за
претварање фактора у атракторе
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1.2.1.2 Фактори 

 
Фактори су ресурси који тренутно не привлаче много туриста и који нису припремљени за 
укључивање у туризам. Међутим, они имају потенцијал да се развију у туристичке сврхе. 
Фактори укључују два различита елемента: природне факторе који имају потенцијала да 
постану туристички атрактори, и људске факторе и факторе капитала који представљају 
кључне елементе који олакшавају или успоравају (у зависности од процене) процес у којем 
туристички фактори постају туристички атрактори.  

 Природни фактори се квалитативно процењују на скали од 1 до 5 у погледу њихове 
лепоте, биодиверзитета и потенцијала да привуку туристе.  

 Људски ресурси састоје се из три поткатегорије: нивоа технологије и опреме, као и 
техничке оспособљености, нивоа примања и услова на раду и нивоа укорењености 
културних традиција. Све ове ставке квалитативно су процењене на скали од 1 до 5, при 
чему 1 означава низак степен, а 5 висок. 

 Фактори капитала укључују: доступност кредита, ниво предузетништва, инфраструктуру 
(ваздушна, путна, железничка, речна, бициклистичка, итд.), потенцијал за привлачење 
капитала и они су такође оцењени од 1 до 5.  

 

Имајући у виду различити број процењених ставки по категорији (природно, културно, 
које је створио човек), коначна процена атрактора састоји се од пондерисаног просека. 

Сви елементи који се односе на климатологију, запослење, образовање, ниво примања и 
факторе капитала, анализирани су даље у Економској, друштвено-културној и еколошкој 
анализи (засебно поглавље у овом извештају). 

Оцена Природни фактори Фактори 
људских ресурса 

Фактори 
капитала 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

- - - - - 

   
  

Биоди-
верзитет Лепота 

Потенцијал за 
привлачење 

туриста 

Ниво 
развијености 

Ниво 
развијености 

   
  

+ + + + + 

1.2.1.3 Подршка 

Концептуално гледано, подршку представљају сви елементи који подржавају активност коју 
стварају атрактори туризма. Другим речима, под подршком се подразумевају компоненте 
које подржавају индустрију туризма. Подршка је подељена у три категорије: угоститељство, 
транспорт и пратеће услуге.  

 Угоститељска подршка обухвата објекте за смештај (хотеле и друге врсте смештаја) и 
ресторане. Свака од угоститељских подршки квалитативно се оцењује од 1 до 5, при 
чему се узима у обзир: категорија, капацитет/стопа попуњености и прогнозирани 
потенцијал.  

 Транспортна подршка се односи на постојеће везе са туристичким атракцијама и она 
обухвата: ваздушни транспорт, унутрашњи транспорт и друге врсте транспорта. Сваки од 
њих квалитативно је оцењен од 1 до 5 у погледу доступних саобраћајних веза, њихове 
учесталости и унапређења транспортне флоте.  
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 Подршка у виду пратећих услуга обухвата три главне поткатегорије: организацију излета, 
безбедност и здравље и дистрибуцију информација. За све идентификоване елементе 
који су класификовани у сваку од поткатегорија, начињена је процена од 1 до 5 у 
зависности од степена њихове развијености.  

 
Имајући у виду немогућност индивидуалне процене сваке од угоститељских подршки, 
коначна процена подршке састоји се од аритметичког просека између све три 
категорије. 

Попис подршки из FAS анализе даље је анализиран и процењен у поглављу Квалитативна 
анализа туристичког сектора. 
 

О
ц

е
н

а
 

Подршка 

Угоститељство Транспорт 

Пратеће услуге 

Органи-
зација 
излета 

Безбедност 
и здравље 

Дистрибу-
ција 

информа-
ција 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

- - - - - - - - - 

         

Категорија 
Капацитет/ 

стопа 
попуњености 

Потенцијал Везе Учесталост  
Унапређење 
транспортне 

флоте 
Ниво развијености 

         

+ + + + + + + + + 

 

1.2.2 Идентификација и процена релевантних туристичких добара и објеката  

1.2.2.1 Фактори 

 
Фактори су природни, људски и финансијски ресурси туристичке дестинације која још није 
развијена тако да привлачи туристе. У Србији су идентификована и процењена 23 
релевантна фактора са просечном оценом од 3,1. Најнижа оцена дата је факторима 
капитала због ограниченог финансијског приступа руралних подручја Србије (видети процену 
фактора у складу са FAS методологијом); то значи да овај одређени фактор не задовољава 
минимални просечни рејтинг и да стога треба да се сматра великом слабошћу. 
 
Резиме процене фактора у складу са FAS методологијом: 

 
Фактори Оцена 

Природни фактори 3,6 

Људски ресурси 2,5 

Фактори капитала 2,2 

Укупно (пондерисани 
просек): 

3,1 

 

 Природни фактори: Србија располаже великом понудом природних ресурса и великом 
разноликошћу живописних крајолика, од високих планина до долина и равница. Дунав, 
који тече кроз Србију дужином од 588 километара, са Савом, Тисом и Великом Моравом 
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– чини густу речну мрежу која је атрактивна за све активности на води током лета и 
јесени. Биолошка разноликост Србије, како у погледу екосистема тако и у погледу врста, 
изразито је висока и атрактивна за туризам. Васкуларна флора Србије припада готово 
једној половини свих флоралних/вегетационих региона у свету, представљајући један од 
европских центара биолошке разноликости. Клима Србије је континентална и умерено-
континентална са више или мање наглашеним локалним карактеристикама. Најтоплији 
месец је јул са апсолутним максималним температурним опсегом у интервалу од 37,1 до 
42,3ºC. Најкишнији месец је јун са просечном укупном годишњом количином падавина од 
12 до 13 процената. Фебруар и октобар имају најмање падавина. Снежни покривач се 
појављује од новембра до марта. Највећи број дана са снежним покривачем је у јануару, 
који је и најхладнији месец са најнижом температуром која се креће у интервалу од -
35,6ºC (Сјеница) дo -21,0ºC (Београд)22. Зимска сезона и високе планине идеални су за 
зимски туризам и са њим повезане активности. С друге стране, доступност везана за 
културне и историјске обиласке током ове сезоне отежана је због временских услова. 
Зато је летња сезона погоднија за културне посете. Укупна просечна оцена природних 
фактора у Србији износи 3,6, што одсликава огроман потенцијал за дочек туриста и висок 
степен атрактивности природних фактора. 
 

 Људски ресурси23: ова типологија фактора комбинује људски капитал, културне 
традиције и услове рада. ИХР24 за Србију износио је 0,83725 у 2007. години, показујући 
релативно висок потенцијал људских ресурса (изнад 0,8). Коначна оцена људских 
ресурса у Србији је 2,5 и показује: 

 велику разноликост културних традиција у руралним подручјима Србије.  

 ниво техничке обучености је генерално висок због образованих младих и људи 
средњег доба који говоре стране језике. Међутим, постоје велики контрасти између 
руралних и урбаних подручја. 

 ниво технологије и опреме унапређен је током протеклих година, али је потребно 
даље побољшање.  

 најмање конкурентни од свих фактора јесу ниво примања и услови рада у руралним 
подручјима, који остају ниски у поређењу са другим секторима.  
 

 Фактори капитала: на основу анализе степена приступа финансијама, 
инфраструктурних услова и степена потенцијала за привлачење страних инвестиција у 
руралним подручјима Србије, коначна оцена фактора капитала у Србији износи 2,2: 

 приступ финансирању у руралним подручјима врло је ограничен како због 
кредитних тако и због услова ликвидности. Главни разлози, поготово за мале 
власнике руралног смештаја и друге пружаоце услуга, проистичу из отежаних 
процедура за добијање кредита, неповољних кредитних услова и недостатка 
информација о томе како добити финансијска средства под бољим условима. 
Постоје извесни владини фондови (Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства економије и регионалног развоја) који су усмерени на 
рурални развој укључујући и рурални туризам, али већина малих оператера није 
упозната са њима или није у стању да испуни услове за добијање финансијских 
средстава из тих фондова (прављење пословног плана, примењивање процедура, 

                                                
22

 Сарадња са УНЕП путем састанака и извештаја. 
23

 УНИЦЕФ је обезбедио податке о питањима везаним за децу, жене и друге непривилеговане групе. 
24

 Human Development Index (Индекс хуманог развоја) 
25

 Регионални развој, Дијагностички извештај за стратегију просторног развоја Републике Србије, 
Канцеларија за републички развој, 2009. године 
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неопходна документација, итд.). Исто је и са одређеним прекограничним пројектима 
које финансирају неки од програма Европске уније. због ниске профитабилности 
пословања која потиче од недовољног броја гостију, посебно страних, не постоји 
довољно ликвидности и кредитне способности. 

 саобраћајна инфраструктура у Србији заснована је на путној, железничкој и 
ваздушној инфраструктури, а врло мало на речном саобраћају: 

 ваздушна инфраструктура: постоје два међународна аеродрома – у Београду и у Нишу. 
Београдски аеродром је недавно унапређен и реконструисан, са модерним пистама, два 
терминала (један за редовне летове, други за чартер и нискобуџетне летове) и технички 
је опремљен. Београд је ваздушно добро повезан са главним дестинацијама у Европи. 
Нишком аеродрому потребна су извесна техничка побољшања, као и више ваздушних 
веза.  

 путна инфраструктура: постоји главни аутопут кроз Србију (део аутопута Е75) на 
Коридору 10 (и 10а), који иде са запада (Хрватска, Коридор 10) и севера (Мађарска, 
Коридор 10а) ка југу (Македонија, Коридор 10) и истоку (Бугарска, Коридор 10б); 
позициониран је као кичма целе земље. Аутопут још није завршен, тако да су у току 
опсежни радови на неким његовим деловима (север и југ) који ће бити завршени за 
неколико година. Главни путеви су у добром стању, док су регионални путеви у 
прихватљивом стању, редовно су одржавани и са добром путном мрежом. Локални 
путеви су генерално у лошем стању и лоше се одржавају. Многим локалним путевима 
који воде до смештаја и дестинација у руралном туризму потребна је реконструкција, а 
неки од њих треба да се асфалтирају.  

 железничка инфраструктура: железничка мрежа је недовољна; железничка 
инфраструктура је стара и ограничена у погледу опслуживања туриста, иако је довољно 
безбедна за путовање, мада са непогодним возним редом, старим возовима и лошом 
услугом. 

 речна инфраструктура: и поред постојећег Коридора 7 (Дунав) који иде кроз Србију, 
нема довољно мреже за путничке луке и домаћа пловила дуж Дунава, као ни дуж 
осталих пловних река (Сава, Тиса) и канала (систем Дунав-Тиса-Дунав). 

 потенцијални ниво страних инвестиција у индустрију руралног туризма Србије, 
релативно је низак поготово ако се узме у обзир да инвеститори захтевају бољу 
инфраструктуру. 
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Процена фактора према FAS методологији
26

 

 

 Природни фактори Оцена 
1. Национални парк Ђердап 5 

2. Резерват биосфере Голија (УНЕСКО 
МАБ) 4,5 

3. Природни парк Стара планина 
(кандидат за УНЕСКО МАБ) 4,5 

4. Национални парк Шар-планина 4,2 

5. Горње Подунавље (природни резерват) 3,5 

6. Специјални природни резерват 
Делиблатска пешчара 3,5 

7. Власинско језеро 3,5 

8. Ваљевске планине 3,5 

9. Мочварна подручја (неке области 
налазе се на Рамсар листи УНЕСКО) 3 

10. Резерват Увац 3 

11. Језера Палић и Лудош 2,5 

12. Варденик-Бесна Кобила-Дукат-Црноок 3,5 

13. Проклетије-Мокра Гора 3,5 

14. Кучајске планине-Бељаница 3 

15. Дунав 5 

16. Сава 4 

17. Тиса 4 

18. Главни канал Дунав-Тиса-Дунав 2,5 

19. Клима 2 

 Укупно: 3,6 

 
 Људски ресурси Оцена 
1.  Технологија и опремљеност 2,5 

2.  Техничка обученост 2,5 

3.  Ниво примања и услови рада 1,5 

4.  Културне традиције 3,5 

 Укупно: 2,5 

 
 Фактори капитала Оцена 
1. Финансијски капитал: приступ кредитима 2,5 

3. Ниво предузетништва 2 

4. Ваздушна инфраструктура 3 

5. Путна инфраструктура 1,5 

6. Железничка инфраструктура 1,5 

7. Речна инфраструктура 1,5 

8. Потенцијали за привлачење капитала 2 

 Укупно: 2,2 

 

1.2.2.2 Атрактори 

Класификација атрактора заснована је на природним, културним и елементима центара за 
активности и обликује релевантне туристичке атракције у руралним подручјима Србије. 

                                                
26

 Идентификација фактора била је заснована на приоритетима дефинисаним у Стратегији развоја 
туризма Републике Србије 2007-2015. (2006.), У Предлогу Закона о просторном плану Републике 
Србије, Влада Републике Србије (август 2010. године) и у другим стратешким документима. 
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Путем пописа и анализе туристичких атракција, коначна добијена оцена износи 3,1, што 
указује на велики потенцијал за развој туристичког сектора.  
 
Резиме процене атрактора према FAS методологији: 

Атрактори Оцена 
Природни 3,3 

Центри за активности 3,1 

Културни 3,4 

Укупно (пондерисани 
просек): 

3,3 

 

 Природни атрактори27: у руралним подручјима Србије идентификовано је десет главних 
природних атрактора. Они обухватају локалитете природне баштине и планине 
(националне паркове и очуване природне паркове и резервате), разноликост живописних 
предела, реке и кањоне, термалне изворе, итд. Природни елементи су добро очувани и 
имају велики потенцијал да буду атрактивни за туристе. Зато оцена износи 3,3 што 
одсликава висок степен атрактивности природних атрактора. 

 Атрактори у виду центара за активности: овај тип атрактора обликује елементе 
разоноде у оквиру туристичке индустрије као што су барови, ресторани, места за 
куповину и друге забавне активности. У руралној Србији, атрактори у виду центара за 
активности су ограничени и треба их повећати како би постали атрактивнији за туристе. 
Тренутно постоје само два атрактора са високим потенцијалима. Славни филмски 
режисер Емир Кустурица, саградио је атрактивно етно-село Дрвенград, где организује 
годишњи филмски фестивал. У близини се налази међународно призната железничка 
пруга Шарган (Шарганска осмица). Оба атрактора налазе се у живописном крајолику 
планине Мокра Гора. Оцена центара за активности износи 3,1. Понуда елемената 
разоноде указује на то да ових атрактора треба да буде више, као и да треба да буду 
више диверзификовани. 

 Културни атрактори: у руралним подручјима Србије идентификовано је једанаест 
главних културних атрактора. Најбољи пример је археолошко налазиште Феликс 
Ромулијана (Felix Romuliana) које представља локалитет светске баштине УНЕСКО. Ту су 
и манастири које је УНЕСКО признао као део светске баштине (манастир Студеница, као 
и Стари Рас и Сопоћани), али они још увек морају да раде на унапређењу свог 
представљања туристима. Јединствени остаци праисторијске цивилизације у Европи, 
археолошки локалитет Лепенски Вир на Гвозденој Капији (Ђердапска клисура) у фази је 
реконструкције са потенцијалом да постане један од најбољих локалитета. Фестивал 
дувачких оркестара у Гучи постао је хит заснован на елементима традиционалне 
народне музике. Стога је оцена 3,4, што указује на висок ниво атрактивности културних 
атрактора који углавном морају даље да се развијају. 

                                                
27

 Сарадња са УНЕП путем састанака и извештаја. 
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Процена атрактора према FAS методологији 

 Природни атрактори Оцена 
1.  Планина Златибор 4,25 

2.  Планина Копаоник 4,25 

3.  Ђердапска клисура  3,9 

4.  Национални парк Тара 3,75 

5.  Дивчибаре  3,5 

6.  Национални парк Фрушка Гора 3 

7.  Геоморфолошка атракција Ђавоља 
Варош  2,5 

8.  Река Дрина 2,25 

9.  Планина Златар 2,5 

10.  Термални извори 2,75 

 Укупно: 3,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Културни атрактори: Оцена 
1.  Археолошки парк Виминацијум 4 

2.  Локалитет светске културне баштине 
УНЕСКО Феликс Ромулијана 3,75 

3.  Лепенски Вир 3,75 

4.  Локалитет светске културне баштине 
УНЕСКО Стари Рас и Сопоћани  3,25 

5.  Локалитет светске културне баштине 
УНЕСКО манастир Студеница 3,5 

6.  Манастири Фрушке Горе и Сремски 
Карловци 3,5 

7.  Етно-парк Сирогојно 2,25 

8.  Тврђава на Дунаву 2,5 

9.  Фестивал дувачких оркестара у Гучи 4,25 

10.  Приредба „Хомољски мотиви“ 3,5 

11.  Косидба на Рајцу 3,5 

 Укупно: 3,4 

 

 Атрактори у виду центара за 
активности 

Оцена 

1.  Шарганска пруга (са станицама и 
ресторанима) 4,5 

2.  Етно-село Дрвенград (са биоскопом, 
библиотеком, итд.) 2,25 

3.  Врњачка бања 4 

4.  Сокобања 4 

5.  Бања Ковиљача 4 

6.  Ресторани са традиционалном кухињом 2,5 

7.  Традиционалне занатске радионице 2 

8.  Пијаце са пољопривредним 
производима 1,75 

 Укупно: 3,1 
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Мапирање најрелевантнијих фактора и атрактора у Србији према дефиницији FAS методологије Светске 
туристичке организације УН (UNWTO 

 

2. Етнп селп Дрвенград
3. Вроачка Баоа

4. Спкпбаоа
5. Баоа Кпвиљача

Вештачки атрактпри:

2. Наципнални парк Кппапник

3. Ђердапска клисура
4. Наципнални парк Тара
5. Дивчибаре

6. Наципнални парк Фрушка 
Гпра

7. Ђавпља Варпш

8. Река Дрина
9. Планина Златар
10. Термални извпри

Вештачки атрактпри:

Легенда:

Културни атрактпри:
1.Археплпшкп налазиште Виминацијум

2.Феликс Рпмулијана (Felix Romuliana)

3. Лепенски Вир
4. Манастири Стари Рас и Спппћани
5. Манастир Студеница
6. Фрушкпгпрски манастири и Сремски Карлпвци

7. Етнп селп Сирпгпјнп
8. Тврђава на Дунаву
9. Фестивал дувачких пркестара у Гучи

10. „Хпмпљски мптиви“
11. „Кпсидба на Рајцу“

Прирпдни фактпри:
1. Наципнални парк Ђердап

2. Резерват бипсфере Гплија

3. Прирпдни парк Стара Планина
4. Наципнални парк Шар Планина

5. Прирпдни резерват Гпрои Дунав
6. Резерват Делиблатска пешчара
7. Власинскп језерп
8. Ваљевске планине
9. Мпчварни предели (Рамсар листа)

10. Резерват Увац
11. Палићкп и Лудпшкп језерп

12. Варденик – Бесна Кпбила – Дукат – Црнппк

13. Прпклетије – Мпкра Гпра
14. Кучајске планине – Бељаница

15. Дунав
16. Сава

17. Тиса

18. Главни канал Дунав-Тиса-Дунав

Мапа фактора и атрактора у Србији 

Природни атрактори: 

Атрактори у виду центара за 
актвивности:  
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ИЗВОР: UNWTO у сарадњи са другим агенцијама Уједињених нација. 

1.2.2.3 Подршка 

 
Овај тип елемента односи се на оне гране туристичке индустрије које подржавају туристичке 
активности на датим дестинацијама. Просечан рејтинг помоћних услуга подршке у Србији 
износи 2. У ствари, овај рејтинг је најнижи од све три категорије фактора, атрактора и 
подршке. Анализа подршке даље је разрађена у поглављу Квалитативна анализа 
туристичког сектора. 
 
Резиме процене подршке према FAS методологији: 

Подршка Оцена 
Угоститељство 2,3 

Транспорт 1,8 

Пратеће услуге 1,9 

Укупно (просек): 2,0 

 

 Угоститељство: овај вид подршке обухвата туристичке објекте који дају подршку 
туристичкој индустрији и састоји се од смештајних капацитета и ресторана.  

 Смештај 

Процена подршке у виду смештаја укључује општи туристички смештај „употребљив за 
рурални туризам“ и рурални смештај. Претпоставља се да туристи могу да изаберу да 
одседну у градовима који се налазе у близини руралних подручја, а да притом користе 
производе и услуге руралног туризма у том подручју. За сврхе овог извештаја ови лежајеви 
називају се „општим туристичким лежајевима употребљивим за рурални туризам“. Просечна 
оцена подршке у погледу смештаја износи 2,2 због неуједначене удобности и степена 
квалитета ових јединица, које у просеку не задовољавају међународне стандарде. 

 

 Ресторани 
Генерално гледано, ресторани у руралним подручјима имају квалитетне производе, храну 
или друге елементе са добрим односом цене и квалитета. Међутим, постоје ограничења која 
укључују непознавање страних језика (поготово енглеског), ставке у јеловнику често нису 
доступне, а ту су и ограничена услуга и лоши санитарни услови. Упркос квалитетним 
производима, постоји општи недостатак туристичког усмерења. Стога је свеукупна оцена 2,5. 
 

 Транспорт: ово се односи на различите саобраћајне структуре које користе туристи у 
циљу кретања према дестинацији и унутар ње. Другим речима, односи се на могућност 
приступа туриста туристичким локацијама и одласка из њих. Обухвата попис и процену 
ваздушног, друмског, железничког, речног и других врста транспорта. Као резултат 
ограничене доступности и саобраћања према локацијама руралног туризма и општег 
проблема са руралним путевима, дата је оцена 1,8. 

 Пратеће услуге: ове услуге односе се на друге услуге подршке туристима, а састоје се 
од помоћи при давању туристичких информација, безбедности и здравља и организације 
одредишта. Ове услуге добиле су оцену 1,9 као резултат свеукупних ограничења општих 
пратећих услуга. 
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Процена подршке према FAS методологији 

 

Угоститељство  

 Оцена 

Смештај 2,2 

Ресторани 2,3 

Угоститељство укупно: 2,3 

Транспорт  

Ваздушни Оцена 
Аеродром „Никола 
Тесла“ Београд 

 

Аеродром „Константин 
Велики“ Ниш 

 

Оцена ваздушног транспорта 2,5 

Унутрашњи  

Аутобуске везе 2,5 

Воз 1 

Речне везе 1 

Процена унутрашњег 
саобраћаја 

1,5 

Остало  

Изнајмљивање бицикла 1 

Укупно транспорт: 1,8 

Пратеће услуге 
Оцена помоћи у пружању 
информација 

 

Туристички водичи 1,5 

Водичи у виду књиге 2 

  

Оцена помоћи у пружању 
информација 

1,8 

Безбедност и здравље  

Болнички/здравствени центри 2 

Ниво безбедности 2,5 

Полиција 2,5 

Процена безбедности и 
здравља 

2,3 

Организација одредишта  

Локалне туристичке организације 1,7 

Путничке агенције 1,3 

Оцена организације 
одредишта 

1,5 

Укупно пратеће услуге: 1,9 
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1.2.3 СВОТ анализа: FAS 

1.2.3.1 СВОТ анализа фактора и атрактора 
 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 Диверзификација одређених региона, али 
у исто време повезивање ресурса широм 
земље. 

 Развој ресурса (фактори и атрактори) кроз 
туристичке активности у циљу стимулације 
привредног развоја руралних заједница. 

 Очување природних и културних добара 
путем бољег управљања, представљања и 
тумачења туристима. 

 Подизање степена атрактивности 
природних и културних добара, стварање 
интегрисаних и транснационалних 
туристичких производа, стварање 
капацитета и пружање услуга неопходних 
за генерисање активности. 

 Повећање атрактивности постојећих и 
развој нових центара за активности. 

 Већа доступност Србије по завршетку 
изградње аутопута на Коридору 10 и 
реконструкције железнице. 

 Већа доступност природних и културних 
добара развијањем мреже локалних 
путева, малих аеродрома, Еуровело 6 и 11 
и других бициклистичких стаза, Евро-
пешачких рута Е4 и Е7 и других стаза за 
пешачење, као и специјализованих 
локалних туристичких транспортних 
средстава. 

 Надоградња и промоција постојећих 
добрих пракси у повећању атрактивности 
добара, стварању центара за активности и 
у развоју руралног туризма. 

 

 Јединствени рурални ресурси у одређеним 
регионима, али у исто време општи ресурси 
Србије и карактеристике широм целе Србије. 

 Рустични и нетакнути природни ресурси. 

 Велика понуда очуваних природних ресурса. 
Бројна природна добра која су већ на листи 
или су кандидати за УНЕСКО резерват 
биосфере, на листама МАБ и Рамсар, те 
IPA, IBA, PBA и EMERALD подручја. 

 Велика разноликост живописних крајолика и 
велики потенцијал високих планина за 
зимску сезону, равница и планинских 
подручја за пролећне, летње и јесење 
туристичке сезоне. 

 Важно европско подручје биодиверзитета, 
поготово у погледу планинског 
биодиверзитета. 

 Дунав, Тиса, друге реке и језера са 
потенцијалом за пловидбу и активности на 
води. 

 Богата културна баштина са седам 
локалитета светске баштине (укључујући 
Списак локалитета светске баштине 
УНЕСКО као што је Феликс Ромулијана) и 
још неколико који су номиновани. 

 Богата историјска и мултикултурална 
позадина на раскршћу цивилизација. 

 Дисперзија и разноликост других културних 
добара (од праисторијског времена до 
савременог доба). 

 Отворени и гостопримљиви мештани и 
заједнице представљају позитиван став за 
развој туризма. 

 Растући број и све већа атрактивност 
догађаја заснованих на културним 
традицијама почев од локалног, преко 
националног до међународног нивоа. 

 Доступност добре аеродромске и 
инфраструктуре главних путева који повезују 
велике урбане центре. 

Претње Слабости 

 Недовољна развијеност атрактивности 
природних и културних добара – низак 
допринос туризма руралном развоју. 

 Стални проблеми у управљању и очувању 
природних и културних добара. 

 Опадање квалитета природних и културних 
атрактора, традиционалног начина живота 
и руралног пејзажа уз неконтролисани 
развој и архитектонско загађење. 

 Непостојање привлачнијих центара за 
активности за туристе. 

 Низак ниво инвестиција у развој и 

 Врло мало центара за активности. 

 Недовољно управљање и недовољно 
развијена промоција и тумачење природних 
и културних добара. 

 Низак ниво свести међу становништвом о 
вредности природних и културних добара и 
прилика за туризам. 

 Низак степен очувања и промоције 
традиционалних заната и локалних 
производа. 

 Ограничена доступност добрима и објектима 
због недостатка квалитетне локалне 
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одржавање саобраћајне инфраструктуре и 
јавног и специјализованог превоза. 

 Низак ниво инвестиција у јавне и 
туристичке услуге у руралним областима. 

друмске, железничке, речне, бициклистичке 
и пешачке инфраструктуре; лоша туристичка 
сигнализација и недовољна понуда јавног 
транспорта на одредиштима. 

1.2.3.2 СВОТ анализа услуга у циљу подршке туризму 
 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

Угоститељство 

 Развој типологије аутентичног руралног 
смештаја као дела изворног рустичног и 
аутентичног смештаја Србије. 

 Укључивање појединаца и најширих 
слојева локалног становништва у 
угоститељски доживљај руралне Србије. 

 Изградња капацитета и унапређење и 
стандардизација нивоа квалитета. 

 Брендирање и гаранција квалитета 
руралног угоститељства (смештај и 
ресторани). 

Транспорт и инфраструктура 

 Даљи развој постојећих пружних путева у 
сврхе туризма. 

 Модернизација и развој инфраструктуре, 
поготово руралних путева. 

Пратеће услуге 

 Унапређење извора информација, 
укључујући туристичке водиче, 
информационе пунктове (центре 
добродошлице) и неке локалне 
туристичке канцеларије. 

 Даља интеграција производа и услуга у 
руралним срединама. 

 Развој боље структурисаних активности и 
понуде у области забаве. 

 Бољи маркетинг и управљање понудом 
хране и пића. 

 Даљи развој иницијатива у циљу подршке 
туризму. 

Угоститељство 

 Типологије аутентичног смештаја са 
изразитим карактером села Србије (салаши, 
етно-села). 

 Срдачни људи са природном предиспозицијом 
да буду љубазни и пријатељски настројени. 

 Интернет портал (selo.rs) у циљу оглашавања 
и рекламирања већине малих смештајних 
јединица из целе Србије. 

 Туристи цене локалну гастрономију и вина. 

 Појединци и групе који се баве храном и 
пићем нуде производе доброг квалитета и 
локалне специјалитете. 

 Конкурентне цене. 

Транспорт и инфраструктура 

 Добро повезан међународни аеродром који 
представља улаз у Србију и добри 
национални путеви. 

Пратеће услуге 

 Нови туристички путни водичи који су 
објављени у периоду од неколико протеклих 
година. 

 Неке локалне туристичке канцеларије су 
добро припремљене и приступ 
информацијама је релативно лак. 

 Међународни донатори попут GTZ пружају 
информације у вези са активностима дуж реке 
Дунав. 

Претње Слабости 

Угоститељство 

 Висок ниво конкуренције који долази из 
земаља региона, поготово из Словеније, 
Румуније, Бугарске, Мађарске, Словачке 
и Чешке Републике. 

 Недостатак стандарда резултира тиме 
што посетиоци немају гаранцију 
квалитета што за последицу може имати 
губљење посла у будућности. 

Транспорт и инфраструктура 

 Приступ локалним дестинацијама и 
кључни туристички ресурси. 

Пратеће услуге 

 Недостатак конкурентности. 

 

Угоститељство 

 Недостатак квалитета и разноврсности 
смештаја, као и недостатак капацитета. 

 Недостатак специјалне категоризације и 
посебних услуга за руралне типологије.  

 Значајан део тренутног руралног смештаја 
који је у употреби није званично регистрован. 

 Недостатак стандардизације капацитета и 
услуга. Не користи се сеоска категоризација 
којој се може веровати на међународном 
нивоу.  

 Недостатак интегрисане понуде активности 
укључених у дату услугу. 

 Нема структурисане понуде, а туристички 
капацитети су неразвијени. 

 Недовољна обученост у области 
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угоститељства и у туристичком сектору, 
укључујући и непознавање језика. 

 Недостатак званичне статистике у погледу 
сеоске угоститељске понуде. 

 Недостатак адекватних објеката, укључујући 
тоалете. 

 
Транспорт и инфраструктура 

 Велики недостатак руралних путева због чега 
се многим локацијама тешко приступа. 

 Неразвијена инфраструктура у руралним 
подручјима (непостојање алтернативних 
путева, лоша комунална инфраструктура, 
снабдевање водом, канализациона мрежа, 
локални путеви, бициклистичка 
инфраструктура, систем за управљање 
отпадом, итд.). 

 
Пратеће услуге 

 Генерални недостатак сигнализације ка 
главним туристичким локацијама уопште. 
Недостатак специфичног означавања 
везаног за рурални туризам. 

 Неке локалне туристичке канцеларије треба 
да унапреде квалитет услуге и производа које 
нуде. 

 Недостатак информација и недостатак 
локалних туристичких агенција и 
квалификованих туристичких водича. 

 Представљање и понуда хране и пића нису 
прилагођени туристима (непознавање језика, 
објашњавање, итд.). 
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1.3 Квалитативна анализа сектора туризма и директни економски утицај руралног 
туризма. 

 
Циљеви овог поглавља су анализирање и квалитативна процена различитих целина које 
сачињавају туристички сектор, као и процена укупног директног економског утицаја руралног 
туризма у Србији. 

1.3.1 Квалитативна анализа туристичког сектора 

1.3.1.1 Методологија 

Сектор туризма укључује све фазе путовања посетиоца, почев од резервације пута до 
финалног спектра услуга што све сачињава доживљај дестинације од стране посетиоца.  

Сектор туризма састоји се од осам одвојених компоненти или целина. Оне су приказане 
доле. 

 

 

Унутар сектора туризма свака веза има посебну функцију и улогу у коначном доживљају 
туристе. Те везе такође имају и међусобни однос и имају директан или индиректан утицај 
једна на другу. Теоретски опсег студије сектора туризма процењује директан однос између 
туриста и оператера, али такође проучава и однос између оператера, добављача и страна 
које имају улогу подршке. У циљу квалитативне анализе сектора туризма, процена је била 
усмерена на непосредни туристички сектор. 

 

Сектор руралног туризма је процењиван, колико год је то било могуће, узимајући у обзир 
специфичне елементе тог туристичког сектора. Међутим, као резултат релативно 
ограниченог развоја руралног туризма у поређењу са укупним развојем туризма у Србији, у 
многим случајевима је и процена руралних компоненти била ограничена, те је укупни 
туризам био анализиран. У другим случајевима, граница између руралног туризма и општег 
туризма је нејасна и долази до преклапања, па је у том случају рурална процена узимана 
као иста у односу на општу туристичку процену.   

 

Питање смештаја идентификовано је као главна веза у целокупном сектору туризма која 
пружа најпоузданије податке у смислу квантификације директних прихода за сектор туризма. 
Локалне туристичке организације (ЛТО) коришћене су као главни извор информација за 
квантитативну процену смештаја.  

Организација

путовања

и резервације

Транспорт Смештај
(F&B) Храна и 

пиће
Рукотворине

Туристичка 

добра

Активности 

везане

за разоноду

Услуге 

подршке

 Било у земљи

посетиоца или

на транзитним

дестинацијама

 Ова јединица

ланца вредности

је једина која

функционише у 

земљи

посетиоца, пре

него што он

започне своје

путовање

 Чине га сва 

превозна 

средства којима 

се долази до или 

одлази са 

дестинације или 

превозе 

посетиоци у 

датом подручју.  

 Смештај 

осмишљен на 

основу 

различитих 

извора 

информација

 Пружање услуга 

хране и пића 

посетиоцима, 

углавном у 

баровима и 

ресторанима у 

хотелима, 

продавницама 

брзе хране, код 

уличних 

продаваца, у 

киосцима итд.

 Продавнице 

занатских 

производа и 

сувенира

 Углавном их 

воде 

институције, 

било јавне или 

приватне, које 

управљају 

заштићеним 

подручјима, 

музејима, 

традиционалним 

областима итд.

 Ову јединицу 

чине туристички 

водичи, 

екскурзије, 

представе и 

догађаји за 

туристе

 Остале услуге 

подршке за 

туристе
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1.3.1.2 Квалитативна анализа туристичког сектора: недостаци и прилике за повезивање  

НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Организација путовања и резервације 

 Промоција руралне Србије као дестинације пре свега је усмерена на 
културне и активности у природи, као и на производе руралног 
туризма. Међутим, промовисање дестинација руралног туризма не 
потпомаже синергију између производа културног, природног и 
руралног туризма, као ни производе руралног туризма уопште. 

 Пре свега, домаћи туроператери продају само неке активности 
руралног туризма у Србији, уз ограничено интересовање за 
међународно и регионално тржиште.  

 Промовисање понуде руралног смештаја се не користи и не пакује 
се као део целовитог производа који интегрише сеоске активности 
са руралним смештајем. 

 Процес резервација није стандардизован и нема јасне гаранције 
квалитета при резервацији. Ово је поготово проблематично када су 
у питању смештај и ресторани. То је проблем и са туристичким 
атракцијама. 

 Иако се Интернет користи у циљу промоције, његова употреба још 
увек није генерализована у сврхе вршења резервација.  

 

 Постоје јаке везе између руралног туризма и других производа 
који су већ развијени у руралној Србији. Ово обухвата 
природни, културни и рурални туризам. Ове везе треба даље 
развијати у циљу развитка и комерцијализације производа 
руралног туризма што укључује ове активности и могућности 
руралног смештаја. 

 Треба успоставити јаче везе са регионалним и међународним 
туроператерима како би Србија могла да се понуди као сеоска 
туристичка дестинација. 

 Гаранција квалитета може да створи везе између различитих 
компоненти туристичког сектора и може да потпомогне 
идентитету и диференцијацији понуде руралног туризма. 

 Интернет игра кључну улогу у организацији и резервацији 
путовања и треба га користити као кључно оруђе у циљу 
стварања везе између различитих компоненти туристичког 
сектора. У организацији и вршењу резервација, треба пружати 
ажуриране информације крајњем кориснику као и туроператеру 
и посредницима. 

 ТОС може да ојача везе широм туристичког сектора кроз 
употребу различитих алатки Интернета и блогова, као што су 
You Tube, Twitter и Facebook. Везе између крајњег потрошача, 
ЛТО и ТОС, те пружалаца услуга у области руралног туризма 
такође се могу ојачати путем ових алатки Интернета. Такође, 
када посетилац већ дође на дату сеоску дестинацију у Србији, 
Интернет се може користити за даљи приступ важним 
информацијама као што су где отићи, шта радити, где јести, 
итд.  
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НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Транспорт 

 Један од најкритичнијих недостатака у сектору руралног туризма 
у Србији јесте недостатак квалитетних руралних путева који 
повезују различите туристичке ресурсе. Квалитет ових путева је 
испод међународних стандарда када је у питању развој руралног 
туризма. 

 Локални превоз до туристичких локација је ограничен, а већина 
туриста се ослања на сопствена превозна средства или на 
туристичке компаније. 

 Услуге железничког превоза нису довољно истражене и 
искоришћене за развој туризма.  

 Дунав представља главни ресурс који је тренутно недовољно 
развијен у смислу транспорта у Србији. 

 Услуге такси превоза су ограничене у смислу стандардизације и 
способности комуникације са туристима (поготово страним 
туристима). 

 Општи недостатак јасно постављених ознака у руралним 
подручјима резултира потешкоћама за посетиоце који желе да 
дођу до одређеног туристичког места које је предмет њиховог 
интересовања у руралним областима.  

 

 Упркос недостатку квалитетних руралних путева у многим 
деловима руралне Србије, постоје многе области које поседују 
високу концентрацију ресурса руралног туризма. Унапређење 
неколико одабраних руралних путева могло би, стога, да донесе 
корист многим различитим општинама.  

 Унапређење руралних путева представља кључну компоненту 
која може да повеже различите елементе сектора руралног 
туризма. То укључује рурални смештај, ресторане, народне 
рукотворине и туристичке ресурсе и објекте. 

 Унапређене друмске везе и прекогранични споразуми са 
суседним земљама такође ће омогућити лакши приступ добрима 
српског руралног туризма. 

 Река Дунав и рута Еуровело 6 стварају природне везе између 
различитих компоненти туристичког сектора. Важно је da se oве 
везе даље развијају, а развој бициклистичког превоза почео је 
током протеклих година уз планирање и промоцију руте Еуровело 
6. 

 Путници који пристижу у Србију преко нискобуџетних 
авиокомпанија могу да постану део тржишта руралног туризма 
уколико се њихов боравак комбинује са кратким одморима у 
близини Београда. 

 Коридор 10 представља главну инфраструктуру која може да 
повеже урбане центре (у Србији, али у Мађарској и Бугарској) са 
руралним подручјима. 

 Унапређена сигнализација у руралним подручјима уз 
диференцијацију за различите аспекте руралног туризма, помоћи 
ће развоју јачих саобраћајних веза. Ово ће, заузврат, помоћи 
друге карике унутар сектора руралног туризма.  
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НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Смештај 

 Ниво руралног смештаја, као и „хотелски и други смештај“ у 
Србији и даље су релативно лоши у руралним подручјима са 
великим недостатком у смислу квалитета и стандарда. Иако има 
неких нових хотела у руралним подручјима, постоји општи 
недостатак уједначености и модернизације објеката. 

 Иако постоје примери добре праксе у српском руралном 
смештају, постоји кључна потреба за унапређењем нивоа 
смештаја како би се створиле сеоске најбоље праксе са 
изворним карактеристикама Србије. 

 Ту су и велике неусаглашености између комерцијализације 
активности у руралним подручјима и продаје смештаја.  

 
 

 

 Стандардизација и гаранција квалитета смештаја у руралним 
подручјима могу да креирају јаке везе са осталим деловима 
туристичког сектора, док у исто време могу да ојачају једну од 
кључних карика у сектору руралног туризма.  

 Гаранција квалитета смештаја може се у великој мери повезати 
са F&B јединицама, туристичким добрима и активностима 
везаним за разоноду. Смештај такође може да буде кључна 
карика у позиционирању Србије као квалитетне дестинације у 
области руралног туризма.  

 Треба развити јаке везе између руралног смештаја и руралних 
активности. Ово ће ојачати укупни и целовити рурални производ, 
а такође ће обезбедити туризму свеобухватан рурални 
доживљај.  

 Већ су развијене везе између производа попут винског туризма и 
гастрономије; све ово треба даље повезати са смештајем. 

 Треба створити и већу повезаност између активности као што су 
риболов, лов, посматрање птица, бициклизам и специфичних 
типова руралног смештаја. 

 Смештај представља карику која може бити од изузетног значаја 
за локалну женску популацију, ако им се обезбеде обуке и 
подршка у циљу развоја смештаја у области руралног туризма. 
Учешће жена изузетно је повезано са F&B јединицама, као и са 
рукотворинама у сектору руралног туризма. 

 У оквиру мера диверзификације сеоске привреде, Министарство 
пољопривреде,трговине, шумарства и водопривреде пружа 
финансијску подршку у циљу инвестирања у смештајне 
капацитете. Ова подршка ће се појачати преко ИПАРД фондова 
(инструмент претприступне помоћ за рурални развој) у блиској 
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будућности. 

 

НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

F&B - храна и пиће (пољопривредни производи) 

 F&B карика релативно је слаба у оквиру сектора руралног 
туризма и треба је даље ојачавати путем усмеравања на 
стандардизацију и гаранцију квалитета на међународном нивоу. 

 Овој карици такође недостају јасна диференцијација и 
брендирање. 

 Постоје недостаци у повезаности F&B карике и других 
елемената сектора руралног туризма, поготово смештаја и 
руралних активности. Постоји изузетно јака синергија између 
ових карика и оне треба да се ојачају. 

 Постоји и празнина између обезбеђивања локално 
произведених хране и пића (F&B) и контакта са крајњим 
потрошачем. 

 
 

 

 Као што је случај са смештајем, тако и стандардизација и 
гаранција квалитета руралних прехрамбених (F&B) 
пољопривредних производа може да створи јаке везе са другим 
деловима туристичког сектора, док се у исто време врши јачање 
ове карике у оквиру сектора руралног туризма. 

 Храна и пиће (F&B) представљају значајну карику у сектору 
туризма и обезбеђују врло јаке везе са позиционирањем и 
комерцијализацијом дате дестинације, као и са смештајем, 
добрима руралног туризма и активностима везаним за 
разоноду. 

 Већ су развијене везе између производа винског туризма и 
гастрономије; све ово треба даље повезати са смештајем и 
другим видовима активности и интересовања. На пример, 
отворити „најбоље рибље ресторане“ и повезати их са 
смештајем дуж реке Дунав, као и са риболовачким активностима 
и фестивалима.  

 F&B представља карику која се може употребити за ангажовање 
жена и других непривилегованих група у развоју локално 
произведених пољопривредних производа (локалног воћа, 
ракије, домаћег хлеба), који се онда продају F&B јединици или 
директно крајњем потрошачу. 

 МПТШВ пружа подршку за прибављање опреме за прераду 
пољопривредних производа у домаћинствима. Надаље, у циљу 
доприноса развоју винских траса и генералној снабдевености 
храном и пићем, улажу се инвестиције у пољопривредну 
производњу, нове воћњаке и винограде. Ова подршка ће се 
појачати преко ИПАРД фондова (инструмент претприступне 
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помоћи за рурални развој) у блиској будућности. 

 
  



 
 
Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 44 - 
 

 

НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Рукотворине 

 Иако је дошло до великог развитка у оквиру Етно мреже, и 
даље постоје велики недостаци ове карике у оквиру сектора 
руралног туризма.  

 Рукотворине су поготово важне за развој прилика за 
запошљавање за непривилеговане групе и жене. И даље 
постоје значајни недостаци у укључивању жена у ову карику, 
пре свега због недостатка обучености и финансијских средстава 
неопходних за вршење обуке. 

 Такође, постоје празнине у интеграцији произвођача 
рукотворина са комерцијализацијом до крајњих потрошача.  

 Недостатак приступа сировинама и недостатак капацитета 
надаље ослабљују могућност жена да производе и продају 
рукотворине.  

 
 

 

 Рукотворине могу да створе кључну везу са другим деловима 
сектора руралног туризма, као што су, на пример, смештај, 
храна и пиће (F&B), као и активности. 

 Локално женско становништво прави рукотворине које се потом 
продају у смештајним објектима, у ЛТО или, на пример, на 
локалним догађајима. Треба створити и подстицати снажно 
повезивање ове карике у сектору руралног туризма, будући да 
је то једна од најјачих карика у погледу стварања прилика за 
запослење жена и непривилегованих. 

 Такође, рукотворине су суштински повезане са доживљајем 
руралног и традиционалног начина живота и треба да буду 
укључене у пакет производа руралног туризма. 

 У оквиру мера диверзификације сеоске привреде, Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде пружа 
финансијску подршку у циљу инвестирања у развој 
рукотворина. Ова подршка ће се појачати преко ИПАРД 
фондова (инструмент претприступне помоћи за рурални развој) 
у блиској будућности. 
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НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Туристичка добра 

 Један од највећих недостатака у сектору руралног туризма 
представља одсуство интеграције добара руралног туризма са 
понудом руралних производа. Постоје велики недостаци у 
развоју руралних програмских пакета и производа. 

 Главна туристичка добра су или у потпуности неразвијена за 
сврхе руралног туризма или су развијена али су и даље у 
релативно лошем стању што се тиче опремљености. 

 Свеукупно, постоје велики недостаци у развоју добара руралног 
туризма.  

 Поред развоја природних и културних фактора у атракторе и 
даљег развитка постојећих атрактора, постоји и недостатак у 
погледу центара за активности у Србији.  

 
 

 

 Добра руралног туризма представљају главни покретач и 
атрактор за посетиоце руралних подручја. Треба учинити 
заједничке напоре у циљу јачања ове карике у сектору туризма, 
будући да је треба сматрати најважнијом кариком у сектору 
руралног туризма. Без успешног развоја производа у вези са 
добрима руралног туризма, неће постојати главна атракција за 
туристе. 

 За успешан развој руралног туризма и у циљу стварања највеће 
могуће користи од добара руралног туризма, сви они треба да 
буду развијени и унапређени. Надаље, њихова повезаност са 
другим деловима сектора руралног туризма треба у великој 
мери да се развија тако да свако кључно добро руралног 
туризма поседује и читав низ активности и услуга у оквиру 
преосталих делова сектора руралног туризма.  

 Треба развијати нове центре за активности у руралној Србији у 
циљу јачања карике туристичких добара и обезбеђења веће 
разноликости и префињености сеоске понуде у области 
разоноде. 
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НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Активности у области разоноде 

 Активности везане за разоноду су у великој мери усмерене на 
локалне догађаје и догађаје заједнице, али постоје недостаци 
у погледу привлачности тих догађаја за шире тржиште. Ово се 
такође односи на недостатке у смештајним капацитетима у 
одређеним областима. 

 Постоје недостаци у начину на који се ове активности 
рекламирају, при чему је реклама углавном усмерена на 
домаће госте. 

  
 

 Са једне стране постоји добра повезаност између локалних 
заједница, догађаја и посетилаца, али те везе треба даље 
ширити у циљу привлачења више посетилаца из урбаних 
центара у Србији као и из суседних земаља.  

 Активности везане за разоноду треба снажно да буду повезане 
са смештајем, храном и пићем (F&B), производима и 
туристичким добрима.  

 
 

НЕДОСТАЦИ ПРИЛИКЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ 

Помоћ у пружању информација 

 Идентификовани су недостаци у организацији и координацији 
код чинилаца подршке (НТОС, општине, ЛТО, удружења, 
туристички водичи, итд.). 

 Идентификовани су и недостаци у погледу приступа 
информацијама од стране туриста када се налазе на датој 
локацији. Ово укључује и недостатак туристичких водича и 24-
часовни приступ туристичким информацијама на локалном 
подручју. 

 
 
 

 

 Везе између различитих фактора подршке створене су са 
оснивањем регионалних руралних туристичких организација као 
што су организација Војводине, западне Србије и однедавно 
источне Србије. 

 Помоћ у пружању информација представља важну карику у 
погледу пружања приступа и информација туристима о другим 
карикама у сектору руралног туризма. То обухвата информације 
о местима за ноћење, посету и ручавање. 

 Карика помоћи при пружању информација мора да се побољша 
јер има функцију да омогући и отвори врата за многе друге 
карике у ланцу. Недостатак редоследне везе/карике у делу ланца 
може за последицу да има пуцање ланца, будући да посетиоци и 
туристи нису у могућности да добију информације о местима која 
би желели да посете. 
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1.3.2 Непосредни економски допринос руралног туризма  

 
Важно је нагласити да овај одељак има за циљ да пружи само процену непосредног 
економског доприноса руралног туризма, тј. да прикаже његов ред величине. Ограничена 
и/или статистика која недостаје у другим секторима активности, изузев смештаја, 
представља главни разлог због којег је урађена само процена. 
 
Квантификација укупног непосредног економског доприноса руралног туризма заснована је 
на информацијама о смештају које је обезбедило 106 локалних туристичких организација у 
Србији које су учествовале у овом истраживању. Смештајна јединица коришћена је као 
основа за израчунавање прихода, а остали приходи представљају изведену вредност из 
прихода добијених од смештаја. Прорачуни су такође упоређени са међународним 
маркерима како би се осигурало да су резултати разумно изведени. 
 

 
 
Контактирали смо 106 локалних туристичких организација у Србији са молбом да обезбеде 
информације у вези са општим смештајем и руралним смештајем.  
 

1.3.2.1 Општи туристички смештај који је могуће искористити за рурални туризам 

У анкети о смештају у којој је учествовало 106 ЛТО, 78% њих дало је одговоре, што је дало 
укупан број општих туристичких лежајева од 57.804. 
 Лежајева(*) 

Укупно: општи туризам (подаци ЛТО) 57.804 

 
(*) 78.3% ЛТО обезбедило је информације у вези са смештајним лежајевима. Остали или немају 
смештајне лежајеве или нису одговорили 
 
Осим тога, од укупног броја ЛТО у Србији (106) само 51,9% обезбедило је податке о броју 
ноћења. Овај узорак (51,9%) употребљен је за израчунавање стопе попуњености (смештаја) 
за општи туризам у Србији. 

 Узорак Ноћења Број лежаја Попуњеност 

Узорак – општи туризам 52% 1.966.018 25.187 21% 

 
Главни урбани центри не убрајају се у „употребу за рурални туризам“ и представљени су 
кроз 23 општине у овом истраживању. Претпоставља се да је смештај у ова 23 главна 
урбана центра „чисто“ градски и да га стога рурални туристи примарно не користе. Лежајеви 
из ове 23 општине су стога уклоњени из укупног броја лежајева. 
Што се тиче других ЛТО, претпоставља се да људи могу да изаберу да одседну у малим или 
средњим градовима који се налазе у близини руралних подручја, а да притом користе 

Квантитативна

процена

Остали приходи

 Општи приходи од смештаја које је

могуће искористити за рурални 

туризам

 Приходи од руралног смештаја

Приходи

од смештаја

 Резултати упоређени са 

укупним варијабилним 

трошковима Светског савеза 

за туризам и путовања

+ =

 Ноћења у руралном смештају и 
општа ноћења која је могуће
искористити за рурални туризам

 Просечна потрошња по дану по
туристи

Извор: примарно истраживање, 
показатељи и разговори са
релевантним учесницима
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производе и услуге руралног туризма у том подручју. За сврхе овог извештаја ови лежајеви 
називају се „општим туристичким лежајевима употребљивим за рурални туризам“.  
 

 
Број лежајева изузимајући главне урбане 

центре 

Укупно: општи туризам употребљив за рурални 
туризам 

32.747 

 
Стопа попуњености која је израчуната на узорку примењена је на ових 32.747 лежајева 
„употребљивих“ за рурални туризам. Тако, општи туризам употребљив за рурални туризам 
обухвата 32.747 лежајева и просечну стопу попуњености од 21% што за резултат има 
цифру од 2.556.128 ноћења. 
 

 
Број лежајева изузимајући 

главне урбане центре 
Попуњеност Ноћења 

Укупно: општи туризам 
употребљив за рурални 
туризам 

32.747 21% 2.556.128 

 
Коначно, у циљу израчунавања општих туристичких трошкова (или прихода) употребљивих 
за рурални туризам, просечна пондерисана цена по типологији примењена је на ноћења у 
општем смештају употребљивом за рурални туризам. Просечна пондерисана цена 
израчуната је за дати узорак и примењена у овој фази. 
 

 Ноћења 
Просечна пондерисана 

цена (РСД) 
Приходи (РСД) 

Општи туризам 
употребљив за рурални 
туризам 

2.556.128 2.007 5.129.130.051 

1.3.2.2 Рурални смештај 

 
Према информацијама прикупљеним од ЛТО за ово истраживање, укупан број лежајева у 
руралном туризму износи 8.881. Ово представља стопу одзива за лежајеве у руралном 
смештају од 60% према подацима свих ЛТО. 
 Лежајева(*) 

Укупно: рурални туризам (подаци ЛТО) 8.881 

 
(*) 60,4% ЛТО обезбедило је информације у вези са смештајним лежајевима. Остали или немају 
смештајне лежајеве или нису одговорили 

 
Међутим, од укупног броја ЛТО у Србији (106) само 40,6% обезбедило је податке о броју 
ноћења. Овај узорак (40,6%) употребљен је за израчунавање стопе попуњености (смештаја) 
за рурални туризам у Србији.  

 Узорак Ноћења Број лежаја Попуњеност 

Узорак – рурални туризам 41% 57.884 4.244 4% 

 
На основу коментара поводом разговора на терену, претпоставка је да 20% руралног 
смештаја није регистровано. Стога је 20% нерегистрованих лежајева додато укупном броју 
лежаја у руралном смештају (8.881). 
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 Број лежаја 

Нерегистровани 20% 1,776 

Регистровани и нерегистровани рурални 
смештај 

 10.657 

 
Стопа попуњености израчуната на датом узорку примењена је на ових 10.667 лежаја. Тако, 
смештај у руралном туризму сачињава 10.657 лежаја са просечном стопом попуњености 
од 4% што за резултат има цифру од 145.354 ноћења. 

 
 

Број лежаја Попуњеност Ноћења 

Укупно: регистровани и нерегистровани 
рурални смештај у Србији 

10.657 4% 145.354 

 
У циљу израчунавања трошкова (или прихода) руралног туризма, примењена је пондерисана 
просечна цена по типологији за ноћења у регистрованом и нерегистрованом руралном 
смештају. Ова пондерисана просечна цена израчуната је за општине које су узете за узорак 
и које имају информације о понуди и потражњи. 

 Ноћења 
Пондерисана 

просечна цена 
Приходи (РСД) 

Укупно: регистровани и нерегистровани 
рурални смештај у Србији 

145.354 1.017 147.768.452 

 

1.3.2.3 Укупни приходи од смештаја и други приходи 

 
Додавање прихода од општег туризма употребљивог за рурални туризам приходима од 
руралног туризма дају резултат прихода од смештаја.  

 
Општи туризам употребљив 

за рурални туризам 

Регистровани и 
нерегистровани 
рурални смештај 

Приходи (РСД) 

Приходи (РСД) 5.129.130.051 147.768.452 5.276.898.503 

 
Остали приходи (непосредни утицај): 
Процена просечног износа који туриста потроши по дану заснована је на спроведеном 
истраживању тржишта и на анкетирању посетилаца. Овај просек не обухвата приходе од 
смештаја и превоза и износи 1.900 РСД дневно по туристи28.  
 
Остали директни приходи израчунати су применом овог просека дневне потрошње по 
туристи на рурални туризам и на ноћења остварена у општем туризму употребљивом за 
рурални туризам. 

 
Укупно ноћења 

(општа употребљива за 
рурални туризам + сеоска) 

Просечна цена по 
туристи, дневно (РСД) 

Остали приходи 

Приходи (РСД) 2.701.482 1.900 5.132.815.009 

 

                                                
28

 Извор: Анкета посетилаца коју су спровели технички експерти. За више детаља видети Додатак. 
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Према томе, остали приходи представљају непосредан утицај/економски мултипликатор 
добијен из прихода од смештаја од 0,97 (као резултат дељења осталих прихода приходима 
од смештаја).  
 

1.3.2.4 Укупан непосредни допринос руралног туризма привреди  

У приходе од туризма спадају приходи од смештаја и други приходи (изузимајући смештај и 
транспорт), што укупно износи 10,4 милијарде РСД. Ово представља 16% непосредног 
БДП од путовања и туризма, израчунато од стране WTTC (Светског савеза за 
путовања и туризам) за 2010.29 годину, у износу од 62,4 милијарде РСД. 
 

                                                
29

 WTTC, Економски утицај путовања и туризма, Србија 2010. (Travel and Tourism Economic Impact 
Serbia 2010) 
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1.4 Економска, друштвено-културна и анализа животне средине. 

1.4.1 СВОТ анализа: економска и друштвено-културна анализа 
 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 Даљи развој економских и друштвених 
користи од туризма путем сарадње и 
удруживања. 

 Диверзификација сеоске привреде путем 
туристичких иницијатива и стварања 
економских прилика из пољопривредних 
ресурса. 

 Развој пољопривредних производа и 
традиционалних рукотворина и укључивање 
истих као делова туристичког доживљаја 
(развој производа, комерцијализација). 

 Приступ едукацији и подстицање локалног 
становништва на учешће у активностима 
руралног туризма. 

 Смањење незапослености и искорењивање 
сиромаштва кроз развој руралног туризма, 
поготово за вишак послова на 
пољопривредним добрима (директно и 
индиректно запошљавање путем повремених 
мера диверзификације сеоске економије). 

 Оживљавање села која изумиру путем нових 
прилика за запослење за младе људе и 
преокретање тренда депопулације у селима. 

 Активно ангажовање жена, мањинских и 
непривилегованих група, као и других 
маргинализованих друштвених групација у 
активностима и услугама руралног туризма. 

 Развој едукације и обучавања у области 
руралног туризма, као и подизање нивоа 
свести, вештина и знања. 

 Укључивање и интеграција локалних 
заједница и оснивање ППП. 

 Смањење тенденције коришћења услуга 
социјалне помоћи међу младим и одраслим 
корисницима кроз отварање прилика за 
запослење. 

 Диверзификација и развој активности на 
пољопривредном газдинству (туризам, 
држање пчела, лековито и ароматично биље, 
украсне биљке, органски пољопривредни 
производи, прехрамбена и непрехрамбена 
пољопривреда и обрада производа од 
дрвета). 

 Локална удруживања и јака партнерства. 

 Висок квалитет и разноврсност 
пољопривредних производа (сир, мед, 
месни производи, воће). 

 Оживљавање традиционалних рукотворина, 
техника градње и музике. 

 Миран рурални начин живота. 

 Мултиетничност и космополитизам, 
разноликост култура и очувана традиција и 
обичаји. 

 Уважавање и толеранција према 
хетерогеним и различитим заједницама, 
поштовање права мањина. 

 Доступни људски ресурси вољни да раде. 

 Флексибилна и прилагодљива природа 
локалног становништва. 

 Јака проактивна заједница и добровољно 
учешће. 

 Отварање образовних центара. 

 Локално произведени прехрамбени 
специјалитети. 
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СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

 Стварање нових прекограничних веза. 

 Смањење регионалне и међурегионалне 
неједнакости. 

 Подстицање покушаја да се култура и 
традиција одрже у животу будући да су 
посетиоци заинтересовани и вољни купци 
истих. 

 Већа толеранција према друштвеним 
разликама. 

 Бољи приступ јавним услугама за туристе и 
сеоске породице, поготово за жене. 

 

Претње Слабости 

 Висока концентрација пољопривредног 
сектора у многим регионима, поготово у 
циљним регионима овог пројекта. Даља 
незапосленост и друштвена искљученост у 
руралним заједницама због недостатка 
диверзификације сеоске економије. 

 Опадање локалне културе и фестивала због 
недостатка финансијске подршке. 

 Притисци на локални друштвени капитал, 
неангажованост и поларизација заједница. 

 Неусклађени приступ. 

 Конкуренција која долази из суседних 
општина. 

 Промене у потребама/укусима туриста 
(муштерија). 

 Окрњеност породичне структуре и 
производња хране за сопствене потребе. 

 Губитак етничке припадности и глобализација 
културе. 

 Корупција и незаконите активности (дрога, 
трговина људима) и криминал. 

 Вештачка аутентичност. 

 Даља урбанизација и емиграција. 

 Недостатак комерцијализације 
пољопривредних производа у туристичком 
сектору. 

 Недостатак мотивације и релевантног знања 
сеоске популације. 

 Висока стопа незапослености, поготово 
жена, као и висок ниво дугорочне 
незапослености. 

 Депопулација (емиграција у урбане области) 
и старење становништва. 

 Недостатак образовања локалног 
становништва и пољопривредних 
произвођача у вези са перспективама 
руралног туризма. Недостатак вештина, 
знања и искуства у погледу руралног 
туризма. 

 Недостатак предузетничког духа и подршке 
предузетницима. 

 Општа несташица радне снаге и дефицит 
специфичних квалификација који спречавају 
развој туризма. 

 Запослени нису упознати са најновијим 
технологијама у индустрији туризма. 

 Низак степен интересовања 
пољопривредника за рурални туризам. 

 Мало или нимало пажње се поклања 
питањима животне средине и друштвеним 
питањима. 

 Недостатак ажурних информација (поготово 
на енглеском језику). 

 Ограничена размена са локалним 
заједницама у неким регионима. 
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1.4.2 СВОТ анализа: анализа животне средине 

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 Повећање заштићених природних ресурса до 
11,5% копненог покривача у Србији. 

 Успостављање EMERALD мреже, повећање 
броја природних ресурса МаБ (9), Рамсар (15) 
и Листе светске баштине (4). 

 Очување природних ресурса уз боље 
управљање, представљање и тумачење у 
сврхе туризма. 

 Транснационална сарадња у погледу заштите 
природних ресурса и развоја туризма (Стара 
Планина, Горње Подунавље, специјални 
резерват Делиблатска пешчара, Ђердап, 
итд.). 

 Очување високог квалитета сеоске животне 
средине у већем делу Србије. 

 Изградња регионалних центара за општинско 
управљање отпадом до 2015. године, у 
складу са Националном стратегијом 
управљања отпадом. 

 Изградња регионалних интегралних система 
за управљање водом у циљу поузданог 
водоснабдевања. 

 Унапређење поступања са руралним 
отпадним водама (започиње у неколико 
општина уз подршку ИПП програма). 

 Повећана употреба обновљивих извора 
енергије, потпомогнута субвенцијама у циљу 
инвестиција у сеоска подручја и туризам. 

 Установљење интегралне књиге загађивача. 

 Развој посматрања и управљања животном 
средином. 

 Повећани интерес, активности и инвестиције 
у очување висококвалитетне животне 
средине, презентација и тумачења природних 
добара. 

 Одржавање ниског оптерећења животне 
средине дисперзијом туриста и њихових 
активности. 

 Одржавање захтеваног квалитета река и 
језера прихватањем просторног и временског 
зонирања и управљања туризмом у 
подручјима са осетљивом животном 
средином, пре свега у јужном Банату. 

 Очувани природни ресурси од око 6% од 
копненог покривача Србије. 

 Установњена мрежа ЧиБ, Рамсар, IPA, IBA 
(Important Bird Areas/Важне области птица) и 
PBA, као међународно важна природа 
подручја. 

 Врло висок степен биодиверзитета, 
представља један од центара 
биодиверзитета Европе. 

 Висок квалитет животне средине већег дела 
руралних области Србије. 

 Висок квалитет воде планинских река и 
заштићених извора воде у басенима. 

 Драгоценост диверзитета и лепоте 
крајолика. 

 Традиционални шаблон руралних насеља, 
значајан за одржавање природних ресурса и 
ниско оптерећење животне средине. 

 Релативно развијено водоснабдевање, на 
нижем нивоу у руралним срединама. 

 Велики потенцијал извора обновљиве 
енергије који може да обезбеди четвртину 
енергетске потрошње у целој Србији. 

 Прикупљање отпада организовано је у 
градовима и њиховим предграђима, што 
покрива до 60% производње отпада. 

 У припреми је неколико регионалних 
центара за управљање отпадом. 
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 Очување шаблона традиционалног руралног 
насеља, традиционалних сезонских 
виноградарских насеља и традиционалних 
руралних домаћинстава. 

 Боље разумевање, очување и рестаурација 
традиционалних руралних насеобина и 
архитектуре у циљу привлачења туриста. 

 Боље разумевање вредности природних 
потенцијала и увођење еколошки повољне 
потрошње енергије и воде, као и управљање 
отпадом. 

 Већа улога жена и деце у очувању природе и 
животне средине и нове „зелене“ могућности 
запослења. 

 Продаја добара произведених у локалним 
подручјима смањиће потребу даљег превоза 
ове робе, чиме ће се смањити негативни 
утицај саобраћаја (емисија угљен-диоксида). 

Претње Слабости 

 Континуирани проблеми у управљању 
заштићеним и другим природним ресурсима. 

 Недостатак инвестиционих фондова за 
заштиту животне средине. 

 Високи трошкови, недостатак владине и 
финансијске подршке за развој 
водоснабдевања и управљања отпадним 
водама у руралним подручјима. 

 Високи трошкови инвестирања у увођење и 
примену обновљиве енергије и енергетске 
ефикасности. 

 Проблеми у јачању посматрања и праћења 
животне средине и контроли загађивача. 

 Еколошки ризици који потичу од потенцијално 
опасних објеката (листа SEVESO II) у Србији 
и суседним земљама. 

 Благи пораст потрошње воде и енергије, те 
производње отпадних вода и чврстог отпада. 

 Неконтролисана изградња смештајних 
објеката у руралном туризму.  

 Неефикасно управљање туризмом повећава 
ризик по животну средину и природне 
ресурсе. 

 Незаконити лов и риболов. 

 Повећани ризик од пожара у шумским зонама 
у целој Србији. 

 Периодично лош квалитет површине стајаћих 
вода узрокован цурењем нитрата са 
пољопривредног земљишта и загађење током 

 Недовољно управљање, слабо 
представљање и тумачење природних 
ресурса. 

 Архитектонско загађење у заштићеним 
природним и руралним подручјима. 

 Недовољна количина и загађење водених 
извора у густо насељеним областима 
Србије. 

 Лоше стање мреже водоснабдевања уз 
велике губитке воде (до 50%). 

 Загађење и промена намене 
пољопривредног земљишта. 

 Запуштеност великих области земљишта на 
којима је напуштена пољопривредна 
производња у депопулизованим руралним 
подручјима. 

 Нема прераде отпадних вода у руралним 
подручјима. 

 Преовлађујућа оријентација ка изворима 
фосилне енергије и енергетска 
неефикасност. 

 Неорганизован систем прикупљања отпада 
и бројне локалне депоније у руралним 
подручјима. 

 Нема интегрисане књиге загађивача. 

 Неразвијено посматрање и праћење 
животне средине и слаба контрола 
загађивача. 
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главне туристичке сезоне.  

 Домаћинства избацују земљу из 
пољопривредне производње чиме узрокују 
опадање квалитета пољопривредног 
земљишта и природе копна у планинским 
зонама у региону Баната.  
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1.5 Студија туристичке потражње 

 
На основу статистичких података добијених од Статистичког завода Републике Србије, 
израђене су следеће мапе потражње (доласци међународних и домаћих посетилаца и 
ноћења).  
Информације су прикупљене анкетирањем 106 ЛТО у Србији у погледу руралног туризма, 
потом су упоређене са овим званичним извором. 
 

1.5.1 Анализа потражње у Србији 

 
Улога коју данас игра рурални туризам у Србији већ је идентификована у контексту 
поглавља Рурални туризам. Анализа која следи пружа више детаља у погледу потражње за 
туризмом и руралним туризмом у Србији. 

1.5.1.1 Доласци посетилаца30 и ноћења по врстама 
 

Број долазака страних и домаћих посетилаца у Србију благо се повећао од 2004. године, 
достигавши бројку од 2.266.000 туристичких посета у 2008. години, уз просечни годишњи 
пораст од 3,5% током периода 2004-2008. године. Међутим, ова кретања нису увек била 
позитивна, будући да је путања била узлазна од 2004. до 2007, а силазна од 2007. до 2008. 
године. У 2008. години домаћи доласци заузимали су 71%, а међународни 29% тржишта. 
Међународни доласци порасли су током датог периода на кумулативну годишњу стопу раста 
(КГСР) од 13%. С друге стране, током периода од 2004. до 2008. године, број домаћих 
посета готово да је стагнирао почев од 1.580.000 домаћих гостију у 2004. години до 
забележених 1.620.000 у 2008. години. 
 
Домаћи и страни доласци у Србији (2004-2008.) 

 
Извор: Статистички годишњак за 2009. годину 

                                                
30

 Ноћења забележена од стране званичне статистике: Доласци  означавају број туриста који су 
провели једну или више ноћи у смештајном објекту током посматраног периода. Укључена су и деца, 
без обзира на узраст. Нису обухваћена лица са сталним боравком у неком објекту (особље тог 
објекта, власник и чланови његовог домаћинства, итд.), као и лица са статусом избеглица. 
 

1.580.000   1.536.000   1.537.000   1.610.000 1.620.000

392.000   
453.000   469.000   

696.000 646.000

2004. 2005. 2006. 2007. 2008

Домаћи Страни

Доласци туриста

1.972.000 1.989.000 2.006.000

2.306.000 2.266.000

КГСР ’04-’08: +13,3%

КГСР ‘04-’08: +0,6%

КГСР ’04-’08: +3,5%

Укупно
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Што се тиче међународних долазака, Црна Гора и Босна и Херцеговина представљају 
главно улазно тржиште са 93.000, односно са 65.000 посетилаца у 2008. години. Остала 
релевантна изворна тржишта у 2008. години су Словенија са 7,1% од укупног броја страних 
долазака, Италија са 6,2%, Хрватска са 5,9% и Немачка са 5,7%. Ове четири земље су у 
2008. години чиниле су готово 50% (што је једнако броју од 319.000 долазака) свих страних 
долазака у Србију. 

 
У погледу ноћења31 забележена тенденција прати број долазака. У периоду 2004-2008. 
године, просечна годишња стопа раста броја ноћења у Србији износила је 2,5% чиме је 
достигла број од 7.334.000 ноћења у 2008. години. Број ноћења страних туриста порастао је 
за годишњи просек од 13,2%, док је број домаћих ноћења забележио исти КГСР у односу на 
домаће доласке. 
Домаћа ноћења представљају већину ноћења и на њих одлази 81% укупног броја ноћења.   

 

Просечна дужина остајања креће се од два до четири дана. Домаћи туристи у просеку имају 
дужа путовања (око четири дана), док је просек страних посетилаца око два дана. 

1.5.1.2 Ноћења према врсти смештаја 

 
„Хотели и слични објекти“ забележили су 61% од укупног броја од 7.334.000 ноћења у 2008. 
години32, што чини 4.477.000 ноћења. Допунски смештај сачињавао је 40% туристичких 
ноћења. 
 

1.5.1.3 Мотиви посетилаца 

 
Главни мотив домаћих туриста је одмор (80% регистрованих домаћих посета било је у сврху 
одмора)33. И док само 15% страних посетилаца долази у Србију ради одмора, већина долази 
у Београд из пословних разлога. Већина домаћих туриста путује копном.  
 

1.5.1.4 Удео руралног туризма у туристичком сектору у Србији 

 
На основу информација прикупљених током анкетирања 106 ЛТО у Србији и неких 
претпоставки представљених у одељку Економски допринос, рурални туризам је у години 
израде студије имао 2,7 милиона ноћења. Овај број представља збир појединачних ноћења 
у руралном туризму од 145.35434 и броја општих туристичких ноћења употребљивих за 
рурални туризам од 2.556.128 35. Тако, ноћења у руралном туризму обухватају 27% од 
укупног броја ноћења у Србији. 
 

                                                
31

 Ноћења забележена од стране званичне статистике: Ноћења означавају број ноћи реализованих од 
стране туриста у смештајним објектима. 
32

 Извор: Статистички годишњак за 2009. годину 
33

 Euromonitor International: Путовања и туризам – Србија, новембар 2009. године 
34

 Ове податке могу пружити само општине или ЛТО. Ниједна централна институција није задужена за 
прикупљање ових података, осим Савета сваке општине или ЛТО. 
35

 Овај концепт детаљније је описан у поглављу Економски допринос. 
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Предвиђа се да ће Србија забележити раст на 3% јединственог КГСР36 током наредних пет 
година. Исти пораст може се очекивати за рурални туризам. Међутим, спровођење Мастер 
плана за рурални туризам уградиће додатни напор и подстицај за рурални туризам у Србији, 
па ће стога резултирати повећаном стопом раста у руралном туризму. Очекује се да ће 
јединствена стопа раста од 3% у руралном туризму бити повећана на додатних 8%, као 
резултат Мастер плана руралног туризма. 
 
Такође, пораст руралног туризма ће допринети свеукупном расту туризма у Србији. Рурални 
туризам тренутно доноси туризму Србије 2,7 милиона ноћења (27%).  
 

1.5.2 Мотиви потражње на основу истраживања 

 
Циљ истраживања потражње јесте да изврши процену потражње за руралним туризмом у 
Србији и то из различитих перспектива. Истраживање такође покушава да разуме будућу 
потражњу и будући потенцијал за развој руралног туризма у Србији. Извршена су следећа 
истраживања потражње: 
 

 анкетирано је 588 посетилаца 

 национални туроператери и путничке агенције 

 инострани туроператери и путничке агенције 

 национални комуникациони медији 
 
Сви детаљи налазе се у Дијагностичком поглављу. 
 

1.5.2.1 Анкета посетилаца 

Циљеви анкете били су следећи: 

 разумевање преференција туриста и њихових потреба када су на одмору у руралним 
подручјима. 

 процена потенцијалне вредности руралног туризма у Србији према тренутном стању 
туристичког система из угла крајњег корисника. 

 утврђивање преферираних руралних области у Србији, активности доступних крајњим 
корисницима и врсти доступног смештаја.   

Истраживање мишљења и перцепције постојећих корисника руралних услуга у Србији 
помаже разумевању онога што се туристима свиђа или не свиђа у руралном туризму у 
Србији, као и идентификацији онога што је потребно у циљу развоја и побољшања самих 
дестинација и производа. 
 
Анкете посетилаца спроведене су на више од 588 туриста у различитим општинама широм 
Србије. Анкета је обухватила четири циљна региона пројекта (јужни Банат, Доње 
Подунавље, источну Србију и централну Србију), као и друге делове земље (као што су 
Топола, Аранђеловац, Ивањица, Златибор, Нова Варош, Лучани-Гуча, Бајина Башта, 
Сремски Карловци, као и Фрушка Гора, Суботица, Лозница, Тршић и Гучево). Учесници 
анкете били су насумице одабрани туристи у овим областима, старости од 18 година и 

                                                
36

 У погледу долазака и ноћења (примењена је иста просечна дужина боравка). Додатни детаљи 
пројекција у погледу туризма и руралног туризма у Србији дати су у Стратешком извештају. 
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навише. Анкете су водили и спроводили технички експерти и универзитетски студенти 
мастер студија. Укупан број од 588 анкета наведен је у даљем тексту по регионима: 

 источна Србија  91 

 Доње Подунавље 91 

 јужни Банат   58 

 централна Србија 118 

 остали делови Србије 230 
 

1.5.2.2 Национални туроператери и путничке агенције 
 
 

Националним туроператерима и путничким агенцијама послато је укупно тринаест упитника, 
од чега је назад пристигло седам одговорених.  

1.5.2.3 Инострани туроператери и путничке агенције 

 

Иностраним туроператерима и путничким агенцијама послато је укупно 94 упитника. Списак 
од 12 туристичких организација и туристичких агенција које раде у Србији, обезбедио је ТОС. 
Из стручне базе података одабрано је 82 туристичке организације и агенције. Одабир је 
превасходно извршен узимајући у обзир главна међународна тржишта и државе које је 
обезбедио ТОС. Обим је такође проширен тако да обухвата и друге стране земље, поготово 
у Европи. Географски опсег истраживања углавном покрива следеће земље: Велику 
Британију, Француску, Белгију, Италију, Немачку, Русију и Сједињене Државе. Од 94 послата 
упитника, примљено је десет одговора од туристичких организација и агенција.  

1.5.2.4 Национални комуникациони медији 

Анкета за националне медије послата је на адресе укупно 23 представника медија, од чега је 
добијено 14 одговора.  
 

1.5.2.5 Резултати истраживања 

Из анкета могу да се извуку следећи закључци: 

 

Мотиви посетилаца: 

 главна мотивација посетилаца руралних подручја у Србији јесу провођење годишњих 
одмора и разонода. 

 већи део посетилаца вољних да доживе сеоска искуства су из Србије или суседних 
земаља, тј. са оближњих тржишта. 

 природа, опуштена атмосфера и пријатељска настројеност људи са села представљају 
елементе перцепције одмора на селу. 

 главни разлози посете руралних подручја: Природно окружење, културне посете 
(баштина) и гастрономија (храна и вино), као и гостопримство, флора и фауна (природа) 
и традиционални фестивали и природна заштићена подручја. 

 пешачке туре, рад на руралним газдинствима и туре крстарења, представљају најчешће 
туристичке активности у руралним подручјима. 
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Степен задовољства:  

 генерално гледано, људи су задовољни или врло задовољни својим искуствима са 
руралним туризмом, врло је вероватно да ће поново доћи и да ће препоручити Србију 
породици и пријатељима. 

 истовремено, профил посетилаца/туриста показује низак ниво рафинираности и стога 
нису исувише захтевни по питању капацитета и услуга.  

 

Сегменти: 

 не постоји јасан или специфичан циљ посетилаца. постоје многи, помешани кључни 
сегменти популације који посећују сеоска подручја: парови, породице са децом и групе 
пријатеља. 

 
Места која се посећују: 

 Златибор (планина), Мокра Гора и села источне Србије, те Шумадија и западни региони, 
најчешће су посећиване и интересантне дестинације за посетиоце. 

 

Преферирани смештај у руралним подручјима:  

 рурални апартмани и гостинске куће, рангирани са две до четири звездице. 

 квалитет услуге најзначајнији је фактор који је истакнут у вези са ресторанима и 
смештајем. 

 

Друштвено-економски обрасци: 

Друштвено-економски профил посетилаца и туриста, њихови обрасци трошења и просечна 
дужина боравка, истичу потенцијал за одрживи економски извор прихода за сеоска подручја, 
али уз ограничењу моћ трошења у корист тренутне потражње. 

 

Промоција: 

 производе руралног туризма нуди тек неколико локалних ТО током целе године. 

 мали број иностраних ТО уврстило је Србију у своју продају и већ промовише њен 
рурални туризам, што значи да нека врста позиционирања већ постоји. 

 ТО Словеније нуди Србију као сеоску дестинацију током године. 
 
Недостатак потражње обухвата све трендове и факторе који би могли да открију негативан 
утицај у руралном туризму у регионима Србије. 

 

Мотивација и утисци посетилаца: 

 главну препреку представља недоступност (путна инфраструктура, раздаљине и 
сигнализација), заједно са недостатком информација, објеката и капацитета и 
добављача. 

 негативни утисци које су посетиоци искусили током боравка у руралним подручјима у 
Србији: лоши путеви и инфраструктура, недостатак туристичке сигнализације, лоши 
хигијенски услови у туристичким областима и недостатак информација. 
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 незадовољавајући аспекти: организација активности и разноликост атракција. 
 
Места која се посећују: 

 главна дестинација посетилаца је Београд. 
 

Промоција: 

 упркос чињеници да постоји мали број иностраних посетилаца, они углавном долазе из 
суседних земаља. Следи да Србија као туристичка дестинација није довољно 
позиционирана на међународном нивоу. 

 медији не извештавају о руралном туризму. 

 само 40% локалних ТО има у понуди рурални туризам. 
 

1.5.2.6 Поређење резултата истраживања са међународним референцама 

Ако би се резултати истраживања упоредили са другим међународним референцама, 
закључак би био следећи:  
 

 већина главних обележја утврђених у истраживању спроведеном у руралним подручјима 
Србије врло су слична са другим обрасцима потражње као што су утицај личне 
препоруке за одабир неке дестинације и/или смештаја; ту је и висок степен поновљених 
долазака; велика разноликост туристичких сегмената; чињеница да већина туриста сама 
организује и резервише своја путовања, итд. 

 

 карактеристике које не следе сличан образац су следеће:  

 просечан износ који туриста потроши по дану (од 1.900 РСД, без смештаја и превоза), 
нижи је него у другим земљама. разлог може лежати у следећа два фактора: куповна 
моћ туриста и чињеница да данас нема много прилика за трошење, будући да је 
понуда везана за разоноду и забаву ограничена. 

 низак степен коришћења секундарног боравишта (6%) показује да има простора за 
раст у овој области путем постепеног раста куповне моћи грађана Србије који живе у 
градским подручјима, као и њиховог интересовања за сеоска подручја Србије у циљу 
кратких одмора и провођења одмора уопште. 

 низак степен коришћења Интернета (22%) у сврхе информисања и вршења 
резервација. у земљама са развијеним руралним туризмом, тај проценат износи 
преко 80%. 
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1.5.3 СВОТ анализа: студија потражње 
 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 Разлог за посету руралним подручјима: 
природно окружење, културне посете 
(наслеђе) и гастрономија (храна и вино),као и 
гостопримство, флора и фауна (природа) и 
традиционални фестивали и природна 
заштићена подручја. 

 Кључни типови туриста који посећују сеоска 
подручја покривају широк спектар укључујући 
парове, породице са децом и групе 
пријатеља. 

 Мали број иностраних туроператера уврстило 
је Србију у своју продају и већ промовише 
њен рурални туризам, што значи да нека 
врста позиционирања већ постоји. 

 Диверзитет страних туриста указује на велики 
потенцијал географске базе са којом може да 
се ради. 

 Већина туриста сама је резервисала свој 
одмор, па постоји велики потенцијал за 
продају и промоцију руралног туризма путем 
Интернета. 

 Посетиоци Србије и руралне Србије 
нарочито су мотивисани активностима 
везаним за разоноду. 

 Главни мотив посете руралним подручјима 
Србије јесте природно окружење. 

 Већи део посетилаца вољних да доживе 
сеоска искуства су из Србије или суседних 
земаља, тј. са оближњих тржишта. 

 Људи траже да проведу одмор у руралним 
срединама које повезују са боравком у 
природи, пријатном атмосфером и 
пријатељски настројеним људима са села. 

 Активности у руралним подручјима: главне 
активности су пешачке туре и речна 
пловидба чамцима. Остале активности су 
врло разнолике. 

 Аспекти сатисфакције укључују и цене. 

 Генерално гледано, људи су задовољни или 
врло задовољни својим искуствима са 
руралним туризмом, врло је вероватно да ће 
поново доћи и да ће препоручити Србију 
породици и пријатељима. 

 Опис Србије у три речи: природа, пријатна 
атмосфера и пријатељски настројени људи. 

Претње Слабости 

 Појачани развој руралног туризма у региону 
(Румунија, Бугарска, Мађарска, Чешка 
Република, па чак и Словачка). 

 Недостатак диференцијације и 

конкурентности руралног туризма у Србији. 

 Развој туризма од посебног интересовања на 
другим тржиштима. 

 

 

 

 

 Профил посетилаца/туриста показује низак 
ниво рафинираности и стога нису исувише 
захтевни по питању капацитета и пружених 
услуга.  

 Низак степен иностраних посетилаца 
превасходно из суседних земаља. Следи да 
Србија као туристичка дестинација није 
довољно позиционирана на међународном 
нивоу. 

 Препреке за сеоске активности/рурални 
туризам: главну препреку представља 
недоступност (путна инфраструктура, 
раздаљине и сигнализација), заједно са 
недостатком информација, капацитета и 
добављача. 

 негативни утисци које су посетиоци искусили 
током боравка у руралним подручјима у 
Србији. лоши путеви и инфраструктура, 
недостатак туристичке сигнализације, лоши 
хигијенски услови у туристичким областима 
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и недостатак информација. 

 Незадовољавајући аспекти: организација 
активности и разноликост атракција. 

 
1.5.4 Потражња за дечијим и омладинским туризмом37 
УНИЦЕФ и Министарство просвете сарађују у циљу процене потенцијала за дечији и 
омладински туризам у Србији. Такође, ревитализација напуштених школа оцењена је као још 
један од начина за развој руралног туризма у Србији. Текст који следи приказује главне црте 
почетних запажања из студије коју је спровео УНИЦЕФ38 у циљу идентификације 
потенцијала дечијег туризма у Србији. 

1.5.4.1 Потенцијали за дечији туризам 

 
Потенцијал Србије за образовни туризам за децу, омладину и породицу, представља део 
Мастер плана за развој руралног туризма који се односи на развој различитих типова 
руралног туризма, укључујући сеоска домаћинства (породице), децу, сеоске школе и 
инвестирање у развој модела активног учења у ваншколском окружењу.  
 
Образовање у руралним подручјима не успева да одржи корак са квалитетом образовања 
који добијају деца из урбаних подручја, инвестиције у сеоску привреду су минималне, 
образовни ниво руралног становништва је далеко испод просека Србије, рурално 
становништво није систематски припремано за активно, независно и самостално решавање 
проблема, захтева финансијску помоћ и јавне радове, што све оспорава идеје о једнаком 
развоју региона Србије и активном развоју руралних средина чије главне препреке треба 
прецизно представити људима који из њих потичу.  
 
У Србији постоји озбиљна потреба за развојем едукативног туризма за децу, омладину и 
породице, а ту је и локални потенцијал који треба препознати и искористити у циљу развоја 
руралног туризма у Србији. Потенцијал за развој руралног едукативног туризма у Републици 
Србији изузетно је висок. До сада су идентификована четири модела активног учења и они 
се могу развити у свим руралним срединама и повезати са концептом руралном туризма који 
ће бити промовисан у тој области: пројекат активног учења/подучавања, ЛПА пројекат 
(Локални план активности за децу), програм Пријатељске школе у Србији и програм Школе 
без насиља. 
 

1.5.4.2 Недостаци и даљи кораци 

Добра за која је УНИЦЕФ установио да имају могућност развоја едукативног руралног 
туризма, одабрани су из угла понуде. Потражња за школским туризмом у руралним 
подручјима данас не може да се квантификује због недостатка ове врсте понуде, тј. руралног 
едукативног туризма. Стога ће потражња за овом врстом туристичког производа бити 
анализирана на основу потенцијалног тржишта.  
 

                                                
37

 Студију о потражњи за дечијим, омладинским и породичним туризмом реализовала је UNWTO. За 
све детаље ове студије, погледајте Додатак уз Дијагностички извештај. 
38

 Извор: UNICEF, Potentials for child-related tourism, 2010 (УНИЦЕФ, Потенцијали дечијег туризма, 
2010.) 
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У сврхе квантификације овог потенцијалног тржишта, консултанти UNWTO спровели су 
следећу студију39:  

 кабинетско истраживање: статистички подаци у вези са школском популацијом, бројем 
деце предшколског узраста и деце различитих узраста, итд. 

 анкета међу путничким агенцијама које имају лиценцу за организацију школских 
екскурзија у циљу процене могућности за ову врсту туристичког производа. 

 
Надаље, подаци који се односе на потенцијалне капацитете за развој едукативног туризма 
треба допунити информацијама по питању могућности приватног сектора у околним 
подручјима који би могли да понуде услуге попут објеката за исхрану и рекреацију и који би 
могли да буду најмљени за рад у школи. 

                                                
39

 За све детаље ове студије, погледајте Додатак уз Дијагностички извештај. 
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1.6 Анализа конкуренције.  

 
Циљ овог поглавља је да идентификује и изврши процену актуелне и потенцијалне 
конкуренције за рурални туризам у Србији. Резултати процене у упоредном позиционирању 
руралног туризма у Србији. Кључни фактори успеха (КФУ) конкуренције такође су 
идентификовани и анализирани како би се схватило како је рурални туризам развијан у овим 
земљама.  
 
 
Актуелна и потенцијална конкуренција у руралном туризму у Србији идентификована је на 
основу тржишта руралног туризма која се налазе унутар или у релативној близини 
Балканског полуострва, имају сличну понуду туристичких ресурса и релативно су упоредиви 
са Србијом. Такође, идентификоване су и најупоредивије сеоске туристичке дестинације. 
Тако, следеће земље су идентификоване као актуелна и/или потенцијална конкуренција: 
Словенија, Мађарска, Румунија, Бугарска, Словачка и Чешка Република. Конкуренција је 
процењена у погледу њихове понуде производа и руралног смештаја. 
 
Свака земља оцењена је у погледу квалитета и разноврсности типова руралног смештаја. 
Скала рангирања која је коришћена иста је као скала за рангирање туристичких производа. 
Рејтинзи су компаративни и упоређени су са Србијом. Резултати оцењивања су следећи: 
 

 
 
Након оба рангирања, направљена је унакрсна матрица како би се упоредило 
позиционирање Србије на тржишту међу суседним земљама. 
 

Мапа конкурентног позиционирања Србије  
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Мапа позиционирања показује да Србија има релативно јаку конкуренцију како у погледу 
смештаја, тако и у погледу понуде производа. Мађарска и Чешка Република тренутно су у 
сличној позицији у погледу понуде руралног смештаја, али су релативно конкурентнији када 
су у питању производи. Стога су идентификоване као потенцијална конкуренција у 
будућности. 
 
Румунија и Бугарска имају сличну позицију у погледу руралног смештаја, али су мање 
конкурентне када је у питању понуда производа. Међутим, обе земље раде на развијању 
своје понуде у области руралног туризма и идентификоване су као актуелна конкуренција. 
Словачка тренутно има слабију конкурентну позицију у погледу понуде руралног смештаја. 
Коначно, Словенија представља најјаче тржиште како у погледу конкурентности руралног 
смештаја, тако и у погледу конкурентности производа.  

1.6.1 СВОТ анализа: конкуренција  

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 Развој дестинација Србије као лидера 
руралног туризма у региону. 

 

 Србија се тренутно позиционира близу 
Мађарске и Чешке Републике по питању 
понуде руралног смештаја и конкурентности 
производа. 

 Јаки природни и културни ресурси. 

 Јака конкурентност за развој производа који 
су у јакој вези са руралним туризмом као 
што су културно наслеђе, гастрономија и 
вино, планине и језера и туризам везан за 
посебна интересовања. 

Претње Слабости 

 Јака конкуренција која тренутно долази из 
Румуније и Бугарске уз претњу повећања 
конкурентности у будућности. 

 Будућа конкуренција која долази из Мађарске 
и Чешке Републике, будући да и ове земље 
покушавају да развију атрактивност својих 
руралних производа и услуга. 

 Потенцијална претња од стране Словачке 
која такође има природне ресурсе који су 
привлачни за рурални туризам. 

 Постојање неких гаранција квалитета на 
конкурентним дестинацијама. 

 Потешкоће у издвајању на тржишту руралног 
туризма. 

 Јака конкуренција у погледу производа који 
су у јакој вези са руралним туризмом као 
што су пољопривредни туризам, спортски 
туризам, авантуристички туризам, 
породични и дечији туризам, као и кратки 
одмори. 

 Недостатак интегрисаног развоја руралног 
туризма. 

 Недостатак гаранције квалитета у Србији. 
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1.7 Упоредна анализа 

 

Циљ овог поглавља јесте да идентификује најбоље праксе из међународног руралног 
туризма и да извуче поуке из њих. Међународни стандарди односе се на два сегмента: прво, 
на концепте и производе руралног туризма и, друго, на стандард руралног смештаја. Такође, 
већ постоје примери најбољих пракси руралног туризма у Србији, као и одабир најбољих 
примера који су такође укључени у процес упоређивања. Ове српске референтне мере 
служе за илустрацију најбољих пракси руралног туризма које су већ развијене у Србији. 

Међународи стандарди: Концепти и производи руралног туризма 

Одабрани су и анализирани следећи међународни референтни примери концепата и 
производа руралног туризма. Сви детаљи доступни су у пуном обиму.  
 

Референтно 
место 

Разлог за одабир ове најбоље 
праксе  

Референтно 
место 

Разлог за одабир ове најбоље 
праксе 

Село у 
руралном 
подручју, 
Auvergne, 
Француска 

 Обнављање села у руралним 
подручјима путем интеграције 
вишеструких туристичких 
смештајних јединица у селу. 

Le Champ du 
Feu, 
Schirmеck, 
Француска 

 Авантуристички и акробатски парк у 

шуми, намењен за све узрасте и у 

свим сезонама. 

Село Eze, 
Ница, 
Француска  

 Боемско село које чува природу 
као симбол и које је саткано од 
легенди; такође чува рурални 
начин живота. 

Agrodome, 
Rotoura, Нови 
Зеланд  

 Центар који нуди комплетне 

активности које обухватају и 

екстремне спортове и забаву током 

целе године; место се налази усред 

природе и намењено је целој 

породици. 

Фарма, 
Chianti, 
Тоскана, 
Италија 

 Реновирана стара фарма са 
локалним занатлијама који јој 
дају живот и аутентичан тон; 
налази се у близини села.  

 Тосканска „Mamma“ и 
гастрономска традиција. 

Groombridge 
Баште и 
шуме, Кент, 
ВБ 

 Тематске баште које воде госте у 

зачарану шуму: гоблини, виле, 

мистерије и легенде. 

 Активности за целу породицу, од 7 

до 90 година. 

Les Fermes 
de Marie, 
Megève, 
Француска 

 Рехабилитација реновиране 
Алм фарме стопљене са 
природом, баштином и 
културом. 

Село 
патуљака, 
Француска 

 Дечији клуб за децу узраста од 3 до 

12 година, смештен у селу. 

 Учење и забава кроз искуства у 

природи. 

Био-
доживљај, 
Wicklow, 
Ирска  

 Комбинација био и органске 
филозофије. 

 Гаранције квалитета попут 
Organic Trust, Bio Hotels, Wild 
Organic. 

L’Atelier du 
miel, Saint 
Seve, 
Француска 

 Учење на отвореном и интеракција 

са пчеларима, уз смештај на 

фарми.  

Lac 
d’Annecy, 
Анеси, 
Француска 

 Спајање различитих активности 
(тешких/лакших) у вези са водом 
током целе године. 

Школска 
фарма, Can 
Bajona, 
Lleida, 
Шпанија 

 Школа-фарма за децу где имају 

додир са природом путем 

активности током боравка од 3-4 

дана. 

 Скупљање поврћа и конзервирање 

воћа. 

Центар 
открића, 

 Забавно-едукативне активности: 
учење о природној средини 

La Granje de 
Vergnaud, 

 Фарма на којој посетиоци уче и 

учествују у производњи млечних 
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Vielsalm, 
Луксембург 

путем различитих активности и 
информативних дискусија. 

Bois, 
Француска 

производа (сира и јогурта), уз 

смештај. 

Скијалиште-
ЛЕВИ, 
Колари, 
Финска 

 Одмаралиште за целу породицу 
које нуди широк спектар летњих 
и зимских активности, поготово 
за децу.  

  

Међународни референтни примери: рурални смештај 

 
Одабрани су и анализирани следећи међународни референтни примери концепата и 
производа руралног туризма. Сви детаљи дати су на наредним страницама овог документа.  
 

Референтни 
пример 

Разлог за одабир ове најбоље праксе  

Француска 

 Најбоље праксе типологије руралног смештаја 
 Француски житови (врста викендице за рентирање) и рангирање руралног 

смештаја 
 Производи руралног туризма на Веб локацији 
 Station Verte (зелена станица): села за понудом за одмор и дестинације које 

поштују очување средине 

Шпанија 
 Најбоље праксе типологије руралног смештаја 
 ASETUR: Шпанска асоцијација за рурални туризам и класификацију 

туристичких активности  

Велика 
Британија 

 Најбоље праксе типологије руралног смештаја 
 Пример гаранције квалитета: English Rose 
 Сеоска прибежишта за одмор на Веб локацији Enjoy England  

Italy 
 Rural accommodation typologies 
 Activities specific to segments on official website 

 

Најбоље праксе у Србији 

 
Анализиране су следеће најбоље праксе у Србији: 

 „Кућа три храста“, Клатичево 

 Етно-парк „Терзића авлија“, село Злакуса 

 Етно-село „Латковац“, заселак Каврићи 

 Конак „Мишић“, село Тршић 

 „Гостољубље“, Мионица 

 Мећавник-Дрвенград, Мокра Гора 

 Еко-етно клуб „Черевић“, Черевић 
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1.7.1 Закључци: упоредна анализа 

 
Као што је приказано у овим најбољим праксама, постоји јасна тенденција у европским 
земљама у погледу руралних активности и смештаја: 

 све најбоље праксе резултат су комбиновања одређеног типа смештаја и активности 
везаних за одмор прилагођених руралним срединама у којима се налазе. 

 активности су развијене у вези са природним ресурсима. стога постоји широк спектар 
руралних производа у зависности од тога који ресурс се користи: 

 културне активности: историјска села 

 радионице на којима се користи локална храна (поврће и воће) и пиће (вино) 

 био-доживљаји конзумирањем природних производа 

 спортови који се изводе на језерима и планинама 

 животиње као део доживљаја на фарми 

 образовање деце кроз потпуно интегрисане образовне и рекреативне центре са 
разноврсним активностима. 

 постоји широк спектар руралног смештаја у зависности од нивоа услуге и додира са 
природним окружењем. 

 смештај увек следи традиционалну архитектуру региона у којем се налази, а објекти се 
прилагођавају главној активности коју продају. 

 свака земља има сопствени критеријум рангирања смештаја како би својим гостима 
омогућила и гарантовала ниво квалитета и капацитете у зависности од њихових 
преференција. 

 све европске најбоље праксе усмерене су на породице са децом и парове као своје 
циљно тржиште. 

 Европа представља врло добар пример како преокренути напуштена у атрактивна села 
пуна живости путем ревитализирајућег туризма. 

 
Референтна места у Србији приказују неке од најбољих пракси у земљи, укључујући:   

 сви смештајни капацитети следе традиционалну архитектуру региона у којем се налазе. 

 смештај и директан контакт са власницима једна је од главних ствари која се нуди. 

 активности су углавном усмерене на локалну традицију и обичаје, као и на домаћу храну 
и пиће. 

 генерално, осећај топлог гостопримства и личне бриге власника/домаћина. 
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1.8 Анализа управљања туризмом и политике туризма 

 
Анализа управљања туризмом и политике туризма усмерена је на процену тренутне 
ситуације по питању развоја туризма, са посебним нагласком на развој руралног туризма. 
Циљ ове анализе јесте разумевање питања управљања и улоге и задужења свих 
заинтересованих страна (или страна које би могле/требало да буду укључене) у развоју 
руралног туризма у Србији, почев од јавног сектора, приватног сектора, цивилног друштва и 
међународних донаторских организација. 
 

1.8.1 Закључци: анализа управљања и политике 

1.8.1.1 Институционални капацитет 

 Јавни сектор у области туризма састоји се од јаког Министарства и његовог Сектора 
туризма, задуженог за туризам, од неколико Регионалних туристичких организација 
и од Локалних туристичких организација широм земље. Приватни сектор је још увек 
малог обима, али од све већег значаја и углавном је концентрисан у Београду. Цивилни 
и друштвени сектори су такође мали, али имају одређени значај. 

 Мали број заинтересованих страна и интересних група чине мрежу управљања у 
туристичком сектору Србије. Главни партнери које треба узети у обзир у овом плану 
треба да буду они који су усмерени на одрживи туризам. Активисти који се залажу за 
заштиту животне средине и јаки појединци усмерени на развој треба да буду укључени 
како би се следио пут одрживости. 

 МЕРР је главна институција која је надлежна за креирање националне политике и 
стратегије туризма. Остале јавне заинтересоване стране, попут националних и локалних 
туристичких организација, могу да обезбеде повратне информације из ове области 
МЕРР-у, али оне немају моћ да утичу на креирање главне политике. Утицај приватног 
сектора варира од случаја до случаја, па чак и поред неформалних консултација које су 
спровођене, тај утицај има тенденцију опадања. 

 МПТШВ и његов Сектор за рурални развој представља главну институцију која 
обезбеђује директну подршку индивидуалним иницијативама у области руралног туризма 
у руралним подручјима. Подршка развоју руралног туризма је добро и чврсто 
постављена у политици руралног развоја за коју је надлежно ово Министарство. Мрежа 
руралног туризма која се састоји од водећих НВО које се баве разним аспектима 
руралног живота укључујући друштвени развој, животну средину, пољопривреду и 
рурални развој, представља продужену руку овог Министарства која игра улогу 
интерактивне везе са локалним заједницама у циљу идентификовања њихових потреба, 
као и промовисања руралне политике и њених мера на локалном нивоу, али и подршку 
успостављању јавно-приватних партнерстава за одрживи рурални развој и сарадњу 
између сектора (укључујући и оне од значаја за развој туризма, попут сарадње између 
фармера, пољопривреде, локалних самоуправа и других делатности). 

 

1.8.1.2 Управљање 

 Управљачка структура за рурални туризам треба да се састоји од чланова који 
представљају заинтересоване стране из јавног, приватног и сектора цивилног 
друштва како би се укључили њихови посебни интереси у процес доношења одлука у 
вези са развојем руралног туризма у Србији. 
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 Генерални став МЕРР према партиципативном управљању јесте укључивање 
заинтересованих страна у туризам Србије путем неформалних процеса као што су 
састанци. Међутим, процеси учешћа нису формализовани поготово када је реч о 
приватном сектору. Учешће не треба да буде ограничено на дефинисање 
политике, већ треба да обухвата и фазе спровођења. 

 Због холистичког схватања и примене руралног туризма на српски контексту, изузетно је 
потребно даље укључење кључних заинтересованих страна због великог утицаја 
њихових активности у сектору туризма, а јавно-приватна партнерства треба спровести и 
применити поготово у пројектима средњих и великих инвестиција. 

 Успостављене су само Туристичка организација Војводине и још две регионалне 
туристичке организације (РТО), али оне крче пут ка већој координацији између 
локалних општина, што је неопходно због интеракције и синергије у промоцији и 
коришћењу туристичких производа. Ове организације представљају спону између 
националног и локалних нивоа и могле би да одиграју кључну улогу у развоју 
руралног туризма, будући да се налазе близу туристичких дестинација, а у исто време 
могу да имају и шири увид у начин на који треба развијати рурални туризам на ефикасан 
начин. Оне могу пружити и стратешку и оперативну подршку.  

 На локалном нивоу, ЛТО (Локалне туристичке организације) присутне су у већини 
општина, али је њихов капацитет ограничен у погледу финансијских средстава и ресурса, 
док је њихово техничко знање врло неуједначено у зависности од локације. Неке од њих 
имају јаке званичне или незваничне лидере, неке не. Врло је мали број Локалних 
акционих група састављених од локалних заинтересованих страна, осим оних које су 
званично постављене. Већина постојећих локалних асоцијација показује добру вољу, али 
им недостаје активност у складу са финансијским ресурсима којима располажу. Вођство, 
умрежавање, развој људских ресурса и овлашћења – представљају кључне факторе 
успеха за развој руралног туризма на локалном нивоу. 

1.8.1.3 Политика туризма и управљање 

 
 ТОС има мањак ресурса да би се суочио са садашњим и будућим изазовима. Ова 

организација треба да спроводи механизме финансирања који обухватају главно 
финансирање од стране Владе заједно са генерисањем сопствених ресурса и 
доприносима који долазе од приватног сектора. 

 ТОС није присутан широм земље, осим у свом седишту у Београду. Ова организација 
није присутна нигде другде у земљи. Тако, национални туристички центри за посетиоце 
нису доступни ван Београда, већ само локалне туристичке канцеларије. 

 Туристичке организације треба да користе умрежени модел који се употребљава као 
покретач за креирање нових решења и трансформацију постојећег пословања. 
Питања попут развоја производа, комерцијализације, развоја капацитета, итд, треба да 
се развијају заједно са квалификованим партнерима како би се обезбедила већа 
вредност за туристе, као и приватни сектор и цивилно друштво Србије. 
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1.8.2 СВОТ анализа: управљање туризмом и анализа политике. 

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Прилике Предности 

 

Институционални капацитет и 
партиципативно управљање 

 Шеме партнерстава су важна тенденција 
од које Србија може да има користи.  

Интерес заинтересованих страна, њихов 
утицај и значај 

 Приватни сектор има значајну улогу и 
прилику да настави раст и повећа свој 
утицај. 

 Регионалне организације могле би да 
одиграју кључну улогу у развоју руралног 
туризма, како оне које су већ етаблиране, 
тако и оне које ће тек бити установљене. 

Политика везана за туризам и регулаторни 
инструменти 

 Србија ствара своје нове регулаторне 
инструменте за развој туризма и може да 
искористи искуства из других земаља. 

Планови, програми и стратегије 

 Спровођење планова ће повећати 
капацитет Србије да привуче домаће и 
стране туристе, те да се такмичи у 
бољим условима, уз обнову и стварање 
капацитета, са међународним услугама 
стандардизованог квалитета. 

Финансијски инструменти 

 Србија има прилику да спроведе и 
примени свој развој промовишући 
рурални туризам у земљи уз 
одговарајуће финансијске шеме, али и 
путем Предприступне помоћи ЕУ кроз 
регионалну подршку руралном развоју. 

 

Институционални капацитет и партиципативно 
управљање 

 Постоји неколико заинтересованих страна из 
јавног, приватног и сектора цивилног друштва 
који се баве развојем туризма, од којих су неке 
окренуте развоју руралног туризма. 

 Постоје јасна структура и задужења различитих 
министарстава која се односе на систем развоја 
руралног туризма. 

 У Влади Србије, туризам је постао приоритет за 
сва министарства. 

 Постоји неколико туристичких организација које 
су раширене по целој Србији и које су задужене 
за промоцију развоја туризма. 

 

Интерес заинтересованих страна, њихов утицај и 
значај 

 МЕРР је партнер и вођа пројекта и преузеће 
одговорност за спровођење овог плана. 

 МПТШВ је такође јак партнер у овом пројекту, 
посвећен руралним подручјима, са широким 
приступом подршке њиховом развоју. 

 

Политика везана за туризам и регулаторни 
инструменти 

 Влада је уложила велики напор током протеклих 
година у погледу регулације развоја туризма и 
предузећа у Србији. 

 

Планови, програми и стратегије 

 МЕРР се бави промоцијом дефинисања Мастер 
планова у различитим областима Србије, а у 
циљу развоја туризма. 

 

Финансијски инструменти 

 Постоји неколико врста помоћи и субвенција које 
су усмерене на развој туризма, поготово у две 
области: смештајни капацитети; обнављање и 
изградња руралних објеката који могу да се 
користе у туристичке сврхе. 
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СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

Претње Слабости 

 

Институционални капацитет и 
партиципативно управљање 

 Постоји велика међународна 
конкуренција у области развоја туризма, 
поготово у југоисточној Европи, а Србија 
може да закасни ако се ствари не 
промене у одговарајућем правцу и 
адекватном брзином. 

 Недостатак сарадње између кључних 
заинтересованих страна може да умањи 
развој руралног туризма, а друге земље 
могу то да искористе. 

 

Интерес заинтересованих страна, њихов 
утицај и значај 

 Србија треба да ојача управљање 
укључујући све заинтересоване стране у 
циљу повећања сопственог капацитета 
за надметање у актуелном глобалном 
пословном окружењу. 

 

Политика везана за туризам и регулаторни 
инструменти 

 Сви закони треба да буду ефикасни и 
практични како би се потпомогао развој 
туризма и ојачале делатности везане за 
рурални туризам, као и предузетници из 
те области. 

 

Планови, програми и стратегије 

 Већина земаља ради на креирању својих 
планова за развој туризма, а Србија 
треба да спроведе неопходне мере како 
би такав један план спровела у дело. 

 

Финансијски инструменти 

 Постоје неке земље које нуде врло 
атрактивне подстицаје и финансијске 
инструменте у циљу развоја туризма у 
својим земљама. 

 

Институционални капацитет и партиципативно 
управљање 

 Приватни сектор је још увек мали у поређењу са 
организацијама јавног сектора и цивилног 
друштва. 

 Мало је сарадње и партнерстава између 
заинтересованих страна јавног, приватног и 
сектора цивилног друштва. 

 Постоји потреба за ојачавањем партнерског 
приступа међу заинтересованим странама које су 
укључене у развој руралног туризма. 

 Неуједначени позиција и лидерство међу 
локалним заинтересованим странама, што 
резултира потешкоћама и различитим 
„тајмингом“ у погледу спровођења планова 
везаних за рурални туризам. 

 

Интерес заинтересованих страна, њихов утицај и 
значај 

 Асоцијације руралног туризма су тек 
установљене и њихов допринос управљању 
развојем руралног туризма у овом тренутку врло 
је ограничен. 

 

Политика везана за туризам и регулаторни 
инструменти 

 Већина туристичких стратегија су веома нове и 
требаће времена за спровођење прописа и 
закона везаних за туризам. 

 Рурални туризам није посебно укључен у законе 
и прописе који се односе на туризам. 

 

Планови, програми и стратегије 

 Нема посебних планова за развој руралног 
туризма у Србији, упркос великом потенцијалу за 
развој руралног туризма. 

 

Финансијски инструменти 

 Постоји ограничен број финансијских 
инструмената за развој руралног туризма. 
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1.9 Закључци: дијагноза руралног туризма у Србији 

 
Кључни закључци Дијагностичког извештаја показују да постоје изузетне прилике за развој 
руралног туризма у Србији и то из следећих разлога: 

 Србија већ поседује основу руралног туризма која се развијала током многих година, 
поготово у западној Србији, Војводини и централној Србији. Ово треба да послужи као 
темељ за унапређење понуде руралног туризма и њеног проширења широм територије. 

 највећи део територије Србије је руралан са великим и разноликим бројем природних и 
културних добара, који су раширени широм земље. Ови ресурси су изузетно атрактивни 
за развој доживљаја руралног туризма. Надаље, већина ових ресурса није била 
развијана у сврхе руралног туризма, иако имају висок степен потенцијала за тај 
развој. 

 рурални туризам у Србији треба тумачити и примењивати у најширем смислу 
дефиниције руралног туризма. Другим речима, рурални туризма треба да даје 
приоритет руралним активностима и руралном смештају. У Србији постоји могућност 
дефинисања истински српског доживљаја руралног туризма, које је холистичке природе и 
које интегрише ове различите компоненте, чиме се ствара конкурентно позиционирање 
Србије. 

 рурални туризам је у великој мери повезан са многим различитим типологијама туризма, 
од којих многе представљају производе који су већ развијени од стране ТОС. Сеоске 
вредности и симболи Србије већ су истакнути у производу „Рурални живот“ који је 
креирао ТОС, као и у другим производима као што су природни туризам, те културни 
туризам. Постојећи производи који су повезани са руралним туризмом пружају 
чврсту основу за даљи развој руралног туризма у Србији.  

 рурални туризам треба да одигра кључну улогу у заштити и унапређењу природног 
окружења у Србији. Природно окружење представља један од најјачих ресурса Србије и 
треба га заштити и унапредити путем одговорног развоја руралног туризма. 

 рурални туризам може да одигра кључну улогу у Србији у погледу 
диверзификације сеоске економије, чиме ће се створити прилике за отварање 
нових радних места што ће генерисати додатне приходе за сеоска домаћинства, 
смањити незапосленост (посебно међу женском популацијом и младим људима) и што 
ће помоћи одржавању и поновном насељавању села. 

 квалитативна анализа сектора руралног туризма показује да постоје многе празнине и 
недостаци у већини целина, као што су туристичка добра, активности везане за разоноду 
и забаву, ресторани, занати, пољопривредни производи које непосредно или посредно 
користи туристички сектор. Са позитивног становишта, ови недостаци представљају 
прилике које се могу искористити за развој разних делатности, поготово малих и 
средњих предузећа.  

 надаље, рурални туризам већ игра важну улогу у руралној Србији и генератор је 
значајног степена прихода. Рурални туризам представља нову реалност у Србији са 
више од 32.000 лежаја (регистрованих и нерегистрованих) у руралним подручјима, од 
којих је 10.000 искључиво на селу. Процењује се да овај укупан број лежајева годишње 
донесе више од пет милијарди РСД од смештајних прихода, а доприноси са око пет 
милијарди РСД више од директних прихода у сектору туризма. 

 Ових више од 10 милијарди РСД прихода не укључују посетиоце који бораве најмање 
једну ноћ или остају код пријатеља или рођака, иако и они такође троше новац на 
туристичке и друге услуге, чиме стварају додатни приход за сеоска подручја. Ова 
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цифра од 10 милијарди такође не укључује индиректан допринос локалној економији 
у погледу прихода и запослења. 

 Само у сврхе приказивања реда величине, овај процењени укупни износ од 10 
милијарди РСД прихода представљао би 16% директног БДП од путовања и туризма, 
како је израчунао ССПТ (Светски савет за путовања и туризам) у Србији за 2010. 
годину, што укупно износи 62,4 милијарде РСД. 

 

Стога постоји прилика да се рурални туризам искористи као подршка развоју општег туризма 
у Србији.  
 
Међутим, постоје и многи недостаци и препреке којима се треба позабавити и које треба 
уклонити. Између осталог, Дијагностички извештај је идентификовао следеће велике 
недостатке и препреке: 

 путна инфраструктура у руралним подручјима, а поготово она која спаја ресурсе 
руралног туризма, треба да се побољша и унапреди. 

 потреба за структурисаним доживљајима руралног туризма који укључују активности, 
смештај и центре за активности. 

 проблеми везани за посећеност током сезоне који утичу на искоришћеност руралних 
подручја и попуњеност туристичког смештаја који су изузетно ниски (у просеку 4% 
годишње попуњености руралних целина и 21% других смештајних целина).  

 недостатак међународних стандарда и гаранција квалитета у оквиру туристичког сектора, 
поготово у погледу смештајних капацитета/објеката. 

 свест о људским ресурсима и њиховом развоју у циљу разумевања и искоришћавања 
прилика које нуди рурални туризам на одржив начин. 

 организовање између националних, регионалних и локалних заинтересованих страна 
(јавни и приватни сектори, цивилно друштво) у циљу управљања развојем руралног 
туризма на ефикасан и одржив начин. 

 
Дијагностика четири циљна региона показује да су главна питања која су идентификована у 
Србији, такође примењива у овим регионима.  
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2 СТРАТЕГИЈА 

 

2.1 Визија и циљеви 

 
У оквиру макро циљева руралног туризма као развојних алата, стратегија за развој руралног 
туризма има следеће конкретне циљеве:   

 

Циљеви за позиционирање руралног туризма у Србији 

 Дефинисање и развој 
вишеслојних Јединствених 
предлога за продају (ЈПП) за 
рурални туризам у Србији 

 Циљ је да се развије стратегија која дефинише ЈПП у 
руралном туризму у условима већег броја компоненти и 
већег броја аспеката. Њих углавном покрећу сеоске 

активности и рурални смештај, док истовремено узимају 
у обзир материјалне и нематеријалне факторе који 
одређују сеоску дестинацију у Србији. 

 Развој интегрисаних и вишеструких ЈПП увек треба да 
тежи развоју и побољшању аутентичног српског 
доживљаја у понуди руралног туризма. 

 Подизање руралног туризма у 
Србији високо на лествици 
конкурентности 

 Циљ је да рурални туризам у Србији постане веома 
конкурентан применом холистичке стратегије за развој 
доживљаја које пружа рурални туризам (интеграција 
руралних активности и руралног смештаја). 

 Циљ је да се гради природним и културним предностима 
Србије кроз развој руралних активности, истовремено 
развијајући структуре подршке које су потребне да би 
Србија постала конкурентна.  

 Овај циљ мора да узме у обзир положај и однос руралног 
туризма према другим српским туристичким производима 
и да се такође сагледа конкурентно позиционирање у 
контексту суседних земаља. 

 Краткорочни и средњерочни циљ је да се српски рурални 
туризам даље диференцира од румунског и бугарског 
путем стављања нагласка на смештај и грађењем опција 
које интегришу активности и смештај. 

 Паралелно с тим, циљ је да се стекне компаративна 
предност у односу на Мађарску и Републику Чешку и да 
се постане конкурентнији од њих.  

Доживљај (производ) српског руралног туризма - циљеви 

 Изградња конкурентног и 
јединственог доживљаја 
српског руралног туризма 

 Циљ је да се створи јединствени доживљај српског 
руралног туризма путем интеграције руралних 
активности и смештаја. 

 Намера је да се развију посебни српски елементи понуде 
тако да она буде аутентично српска. 

 Ојачавање производа који су 
већ развијени у руралној 
Србији 

 Ојачавање производа који су већ повезани са руралним 
туризмом како би се даље развила понуда коју руралног 
туризма. 

 Ове производе треба увек развијати у снажном српском 
контексту. 

 Комбиновање активности и 
смештаја у руралним 
срединама са наглашеним 

 Развијање туристичких активности у руралним 
срединама које су комбиноване са смештајнима 
капацитетима у руралним срединама, како би се пружио 
свеобухватан доживљај руралног туризма који је, кад год 
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српским карактером је то могуће, обојен наглашеним српским карактером. 

 Развијање интегрисане понуде 
која повезује одмор и забаву и 
која је аутентично српска 

 Циљ је да се развију пакет-доживљаји који посетиоцу 
пружају свеобухватан и разнолик доживљај српског села.  

 Намера је да се развију организоване активности које су 
привлачне различитим сегментима употребом постојећих 
туристичких добара, али и грађењем центара за 
активности. 

 Изградња центара за 
активности са српским 
особеностима 

 Циљ је да се даље развије привлачност постојећих и већ 
изграђених центара за активности кроз подизање нивоа 
квалитета и услуга. Тиме ће се увећати број посетилаца, 
као и приходи. 

 Центри за активности треба да у што већој мери 
одражавају српске вредности и да даље побољшају 
позиционирање српског села.  

 Број центара за активности треба да порасте. Они су 
алат за проширење и диверзификацију туристичке 
понуде везане за разоноду у српским селима. Ово је 
посебно важно у срединама које имају мање природних и 
културних атракција. 

 Побољшање капацитета и 
особина смештаја у селима 

 Циљ је да се повећа број кревета у руралном смештају 
(ово обухвата и сеоска домаћинства, као и кревете за 
општи туризам који се могу користити за потребе 
руралног туризма

40
. 

 Смештајни капацитети треба да одражавају аутентичне 
српске особености (које се могу изразити или као 
традиција, или као модерна Србија). 

 Број лежајева у оквиру општег туризма који могу да се 
употребе за рурални туризам треба да се повећа на 
39.287 у 2013. години, 42.574 у 2015. и 47.653 у 2020. 
години.  

Циљеви у области квалитета у руралном туризму 

 Стандардизација степена 
квалитета у руралном туризму 
и увођење ознака квалитета 
као средстава за 
диференцијацију 

 Треба обезбедити да ниво квалитета задовољава 
минималне међународне стандарде и нуди гаранцију 
квалитета. 

 Циљ је да се побољша понуда у руралном смештају тако 
што ће се обезбедити доследнији квалитет према 
међународним стандардима.  

 Типологије руралног смештаја треба даље 
стандардизовати и дефинисати како би се омогућио 
развој аутентичне и разноврсне понуде смештаја у 
српском руралном туризму. 

Економски циљеви и циљеви у области потражње за руралним туризмом 

 Повећање потражње за 
ноћењима 

 Циљ је да се повећа број ноћења у руралном смештају 
са 2,7 милиона на 4 милиона у 2013. години, 4,8 милиона 
у 2015. и 7,4 милиона у 2020. години. 

                                                
40

 Према Дијагностичком извештају у понуду руралног смештаја убрајају се сеоска домаћинства и 
хотели, као и други смештајни објекти (који се налази у близини руралних подручја и која, стога, могу 
да служе за смештај руралних туриста). 
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 Повећање прихода од 
руралног туризма 

 Повећање прихода од смештаја са 5,2 милијарди РСД на 
6,3 милијарди у 2013. години, на 8,2 милијарди РСД у 
2015. и на 14 милијарди РСД у 2020. годиниПовећање 
директног економског мултипликатора туризма са 0,97 на 
1 у 2013. години, на 1,1 у 2015. и на 1,6 у 2020. години. 

 Повећање укупног економског доприноса руралног 
туризма српској привреди са 10,4 милијарди RSD на 16,5 
милијарди RSD у 2013. години, на 22,4 милијарди RSD у 
2015. и на 45,5 милијарди RSD у 2020. години. 

 Повећање стопе попуњености 
капацитета у руралном 
туризму 

 Циљ је да се повећа стопа попуњености капацитета у 
општем туризму са 21% на 24% у 2013. години, на 26% у 
2015. и на 30% у 2020, као и да се повећа стопа 
попуњености капацитета с 4% на 12% у 2013. години, на 
17% у 2015. и на 30% у 2020. години. 

 Повећање усмерености на 
дневне посетиоце 

 Циљ је да се повећа број дневних посетилаца и 
излетника, поготово са регионалних тржишта.  

 Циљ је да се повећа број дневних посетилаца и 
излетника са 1,2 милиона на 1,9 милиона у 2013. години, 
на 2,4 милиона у 2015. и на 3,9 милиона у 2020. години. 

Циљеви за остварење друштвене одрживости у руралном туризму 

 Диверзификација сеоске 
привреде и смањење 
незапослености у руралним 
срединама 

 Циљ је да се искористе природна и културна богатства и 
друштвени ресурси у српским селима, како би се даље 
диверзификовала сеоска привреда стварањем нових 
прилика за запошљавање у селима.  

 Циљ је да се укључе локалне сеоске заједнице у туризам 
и да се тако смањи незапосленост и одлив становништва 
са села. 

 Подршка иницијативама за 
одрживу пољопривредну 
производњу у оквиру малих 
газдинстава која су од велике 
природне и културне 
вредности и даље развијање 
локалних тржишта 

 Циљ је да се развију локална тржишта како би се 
локалним пољопривредним производима, локалним 
прехрамбеним и непрехрамбеним производима, а 
посебно производима са малих газдинстава, олакшао 
приступ тржишту. Мали пољопривредници представљају 
кључни елемент очувања сеоске традиције, културе и 
израза, као и изузетно вредне праксе природне 
пољопривреде. Мала производња високо квалитетних 
производа који су израђени локално или по 
традиционалним рецептима и који немају шансу да 
конкуришу уобичајеној понуди на отвореним тржиштима. 

 Подстицање учешћа жена и 
угрожених група у руралном 
туризму 

 Циљ је да се даље развију природне и суштинске 
вредности жена и других угрожених група на српском 
селу, и да постану део аутентичног доживљаја руралног 
туризма. 

  Циљ је да се даље развије домаћа радиност, као и 
традиционални начини производње (хране, пића, одеће, 
ћилима) како би постали извор прихода руралних 
заједница, док истовремено учествују у грађењу 
јединственог доживљаја за туристу. 

 Обнаваљање руралних 
школа

41 
 

 Циљ је да се обнове сеоске школе које су суочене с 
мањком ученика, и да се деца врате у њих . Развој 
руралног туризма би требало да охрабри употребу 
руралних школа како би се стимулисала активна настава 
на отвореном за децу и омладину. 
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 Циљ који је подржао УНИЦЕФ. 
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Циљеви за остварење еколошке одрживости у руралном туризму 

 Очување природних и 
културних добара, као и 
изгледа села, и управљање 
њима уз најмање могуће 
ризике за животну средину. 

 Циљ је да се даље заштите и унапреде природна и 
културна добра српског села, као и да се нађу развојна 
решења која ће их заштитити од пропадања и извора 
загађења. Очување и унапређење квалитета животне 
средине су кључни фактори одрживе употребе руралног 
туризма као економског покретача у селима Србије. 

 Смањење емисије гасова 
стаклене баште – смањење 
емисије угљеника 

 Циљ је да се пољопривредни производи продају у 
близини места на којем су произведени, чиме се 
избегава дуги транспорт. 

 Развој инфраструктуре у 
селима, која подржава 
одрживи стил живота 

 Циљ је да се развију обновљиви извори енергије у 
српским селима, што ће бити тесно повезано с развојем 
руралног туризма.  

 Изградња социјалне свести и 
укључивање заједнице у 
иницијативе за остварење 
одрживости у руралном 
туризму 

 Циљ је укључивање локалних заједница и 
заинтересованих страна у развој руралног туризма. 
Употреба руралног туризма као алата за образовање 
заједница о забрињавајућим питањима из области 
животне средине и о могућностима које постоје за 
спречавање уништавања животне средине. 

Маркетиншки циљеви 

 Јасан идентитет, брендирање 
и диференцијација српског 
руралног туризма 

 Циљ је да се изгради јасан идентитет и брендинг за 
Србију као дестинацију руралног туризма.  

 Идентитет бренда треба да подржи укупну 
позиционираност руралног туризма у Србији.  

 Краткорочни и средњерочни циљ је да се Србија даље 
диференцира од Румуније и Бугарске. Паралелно с тим, 
циљ је да се стекне компаративна предност у односу на 
Мађарску и Републику Чешку и да се постане 
конкуретнији од њих.  

 Диверзификација потражње 
према географским регионима 

 Циљ је да се створи разнолик и оригиналан доживљај 
руралног туризма који ће бити атрактиван како за домаће 
туристе, тако и за регионално и међународно тржиште. 
Циљ је да се искористи близина многих страних тржишта 
у региону као кључни начин да се привуку потенцијални 
туристи.    

 Циљ за 2015 је да домаћи туристи чине 80% ноћења од 
укупног броја ноћења у селима, док би страни гости, 
међу којима и они из региона, чинили преосталих 20%.

42
. 

  

 Смањење сезонске 
условљености потражње 
стварањем доживљаја који су 
атрактивни током целе године.  

 Циљ је да се у Србији створи рурални туризам као 
производ који комбинује сеоске активности са руралним 
смештајем. Употреба ових активности и смештаја би 
требало за туристу да створи разноврсну и интересантну 
мешавину доживљаја. Циљ је да ови производи руралног 
туризма буду интересантни за различита тржишта током 
целе године, чиме ће се смањити сезонска условљеност 
потражње. 
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 За више детаља погледајте одељак Пројекције. 
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 Побољшање маркетинга и 
комерцијализација руралног 
туризма у Србији 

 Циљ је да се побољша маркетинг руралног туризма у 
Србији развојем маркетиншке стратегије за рурални 
туризам. Циљ је да се даље искористи употреба нових 
технологија, поготово Интернета, за промовисање и за 
продају руралних производа. 

Циљеви из области партнерства и управљања 

 Развој и подршка 
партнерствима и сарадња 
локалних пољопривредника, 
мештана и туристичког сектора 

 Циљ је да се створи предузетничка средина и сарадња 
пољопривредника, мештана и туристичког сектора. 
Српска села имају малу и разнородну пољопривредну 
производњу коју треба ускладити како би учествовала у 
туристичком сектору. Поред тога, сеоска домаћинства су 
фрагментирана и велики је број малих имања која су 
одвојена од туристичког сектора. Развој партнерстава 
пољопривредника, руралних домаћинстава и туристичког 
сектора је важан циљ за диференцијацију сеоске 
привреде. 

 Развој и подршка 
партнерствима јавног и 
приватног сектора у руралном 
туризму 

 Циљ је да се развије и подржи партнерство јавног и 
приватног сектора кроз развој партнерстава малих 
руралних субјеката, локалних заједница, грађанског 
сектора, јавних услуга и постојећих привредних субјеката 
(као што су одмаралишта која већ постоје у руралним 
срединама). 

 Побољшање управљања и 
институционалних капацитета 
за подршку руралном туризму 

 Циљ је да се створи управљачка структура која ће 
проширити своју подршку развоју руралног туризма. 

 Циљ је да структуре координације, извештавања и 
финансирања имају интегрисанији и усклађенији приступ 
руралном туризму. 

Циљеви у области развоја капацитета у људским ресурсима у руралном туризму 

 Подизање свести о приликама 
за запошљавање у руралном 
туризму 

 Циљ је да се изгради свест локалног становништва о 
погодностима уласка у индустрију руралног туризма. 

 Циљ је да се изгради свест јавности, уз посебан фокус на 
жене, омладину и угрожене групе. 

 Обезбеђење обуке за развој 
вештина  

 Циљ је да се пружи обука за вештине неопходне у 
обављању посла у сеском туризму. 

 Циљ је да се пренесу вештине које прожимају различите 
области туристичког сектора, док се истовремено 
преносе конкретне вештине неопходне у појединим 
сегментима туристичког сектора. 

 Пружање трајне подршке 
развоју вештина неопходних у 
руралном туризму 

 Циљ је да се пружи трајна подршка запосленима у 
сеском туризму. 

 Посебни програми за микро и 
мала предузећа, као и за јавни 
сектор 

 Циљ је да се пружи специфична обука за мала 
предузећа и задовоље специфичне потребе за 
тренингом владиних институција. 

 
 

Циљеви из области инфраструктуре и других врста подршке 

 Побољшање друмске 
инфраструктуре 

 Циљ је да се побољша приступ локацијама руралног 
туризма као и комуникација између локација 
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интересантних за рурални туризам. 

 Циљ је да се побољша приступачност локација руралног 
туризма и за моторна и за остала возила, чиме ће се 
такође унапредити приступ селима из локалних 
заједница. 

 Инфраструктура центара за 
активности 

 Циљ је да се побољшају већ изграђени центри за 
разоноду у српским селима. 

 Побољшање приступа и 
сигнализације у понуди 
руралног туризма 

 Поред тога, сигнализација у руралном туризму може да 
одигра важну улогу у помагању туристима да стигну до 
свих одредишта. 
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2.2 Позционирање руралног туризма 

 
Анализа конкуренције у Дијагностичком извештају је показала да постоји јака конкуренција у 
руралном туризму, како у смештају тако и у руралним активностима. Упркос јаким природним 
и културним одредницама српског села, суседне земље такође нуде велики број природних 
и културних активности. Међутим, код конкуренције не постоји јака диференцијација 
смештајних капацитета. Стратегија за позиционирање ће садржати предлог како сеоси 
туризам у Србији треба да приступи изазову диференцијације. 
 
 
Циљеви овог поглавља су следећи: 

 дефинисање позиционирања српског руралног туризма 

 дефинисање симбола које треба користити као подршку позиционирању 

 дефинисање атрибута стратегије за позиционирање 

 дефинисање стратегије диференцијације за Србију 
 

2.2.1 Стратегија за позиционирање руралног туризма 

 
Стратегија за позиционирање руралног туризма у Србије треба да се фокусира на следеће: 

 развој ЈПП за Србију као вишеслојних ЈПП који комбинују материјалне аспекте, 
нематеријалне аспекте, сеоске активности и сеоске смештајне капацитете, док 
истовремено развијају истински српски карактер ових аспеката. 

 стварање дестинације која одражава аутентичност и душу српског села на читавој 
територији.  

 стварање дестинације која почива на основама еколошке, социјалне и економске 
одрживости. 

 стварање интегрисане и холистичке понуде у руралном туризму која комбинује сеоске 
активности са руралним смештајним капацитетима на иновативан и економски, 
друштвено и еколошки одржив начин. 

 изградња изразито конкурентно позиционираног руралног туризма у Србији 
фокусирањем на холистичко позиционирање руралног туризма које Србији омогућава да 
постане конкурентнија, посебно у односу на Румунију, Бугарску и Мађарску. 

 
Изјава о позиционирању треба да позове туристе и посетиоце да дођу и открију неискварену 
лепоту српског села, да истраже културну баштину и да крену у лично откривање душе 
српског народа. Изјава о позиционирању је дакле, позив да се открије и искуси душа српског 
села. Позиционирање руралног туризма треба да буде у оквиру целокупног позиционирања 
Србије као дестинације. Позиционирање које је предложио г. Тадић, председник Србије, је 
следеће: 
 

Србија „Где се традиција сусреће са природом43“ 
 
Предложена изјава о позиционирању српског руралног туризма гласи:44: 

                                                
43

 Слоган Дана Уједињених нација у Србији и препорука председника Србије, г. Бориса Тадића. 
Београд, 27. септембар 2010. године 
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Стратегија за позиционирање српског села треба да комбинује физичке елементе (хардвер) 
са духовним елементима (софтвер) како би изградила позиционирање аутентичног руралног 
туризма које одражава суштину српске душе. Важно је ове елементе развити у контексту 
стратегије за сеоске активности и сеоске смештајне капацитете. 
 

2.2.1.1 Физички елементи 

 
Физички елементи укључују доживљаје повезане с активностима и смештајем. Сеоске 
активности укључују: 

 природа: 

 нетакнута природна лепота српског села 

 разноврсност природе и призора 

 близина српских села градским центрима, као и суседним земљама као што су 
Хрватска, Мађарска, Румунија и Бугарска 

 природне лепоте су међународно признате, УНЕСКО јe на листу Резервата 
биосфере уврстио Голију – Студеницу, док су се на Рамсаровој листи мочварних 
подручја од међународног значаја нашли Лабудово Окно, горње Подунавље, 
Пештерско поље и Слано Копово. 

 култура: 

 храна високог квалитета, с типичном српском руралном кухињом 

 локални догађаји и фестивали у руралним заједницама 

 историја и богато наслеђе, укључујући културно наслеђе и археолошка налазишта 
На списку светске баштине УНЕСКО налазе се три српска места (археолошко 
налазиште Феликс Ромулијана (Felix Romuliana), манастири Студеница и Сопоћани 
и средњевековни комплекс стари Рас) 

 смештај укључује физичку близину смештаја руралним подручјима и ниво физичког 
контакта који гост остварује са руралним домаћинством или руралним смештајем 
Он се односи на степен укључења госта у активности руралног домаћинства (који 
варира од високог до занемарљивог) 

                                                                                                                                                            
44

 Током радионице у којој су учествовали национални представници (Београд, 1. децембар) 
предложена је модификација представљене изјаве о позиционирању: „Поделите душу Србије“.  

Откријте душу Србије 
 

Погледајте зелене шуме и брда, погледајте плаве реке и 
језера 
Слушајте њене бајке и легенде   
Осетите благородност земље 
Удахните чистоту 
Слушајте откуцаје срца српског села и упознајте његове 
људе 
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2.2.1.2 Духовни елементи 

Духовни елементи укључују емотивне доживљаје повезане са активностима и смештајем.  

 Нематеријални аспекти руралних активности укључују: 

 доживљај живота на селу и спорог ритма сеоске средине 

 аутентичне људе и места, доживљај руралног живота на начин стварних људи. 

 дружељубивост мештана и њихова срдачност, као и топло гостопримство. 

 Духовна компонента смештаја обухвата и како гост доживљава карактер и срдачност 
власника руралног домаћинства (или другог руралног смештаја). Она одражава начин на 
који је госту омогућено да се одомаћи и да се осети чланом руралног домаћинства.  

 

2.2.2 Симболи руралног туризма 

 
Симболи се користе као алати за позиционирање дестинације и за стварање менталне 
слике и асоцијације на дестинацију. Симболи се користе да би појачали, илустровали и 
учинили опипљивим суштину руралног туризма. Симболи за српско село треба да комбинују 
сеоске активности и рурални смештај. 
 
Стратегија за употребу симбола за српско село је следећа: 
 

 

 Фарме

Симболи руралног смештаја

 Традиционална 

села

 Рурална 

архитектура

 Природа

Симболи руралних активности

 Култура:

рурални 

догађаји + 

фестивали

 Рурална 

гастрономија

 Баштина

Симболи руралног туризма у Србији

Утицај човека

+
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Симболи за сеоске активности укључују симболе природе и културе. Симболи за рурални 
смештај укључују фарме, традиционална села и примере сеоске архитектуре. Најзад, 
људски симболи треба да одражавају душу и срце сеоске и мултикултуралне Србије. 
 

2.2.3 Атрибути руралног туризма 

 
Позиционирање српског руралног туризма треба даље да се подржава и постане 
опипљивије путем избора атрибута како би се потенцијалним туристима и посетиоцима 
пренела порука о разноликости доживљаја. Српски рурални туризам може да пружи широк 
спектар прилика за ужитак. 
 
Њега чини комбинација физичких атрибута (активности и смештај) и духовних атрибута. 

 
 
Изнад је дат пример ових атрибута: 
 

 физички атрибути кроз активности укључују језера, планине, реке, локалитете баштине, 
лов и посматрање птица. 

 физички атрибути кроз смештај укључују сеоску архитектуру, традиционалне колибе 
(салаши, вајати и брвнаре), етно села и сеоске куће. 

 нематеријални атрибути обухватају изразито емотивне и личне елементе као што су 
контакт са мештанима, људски контакт, пријатељства, грађење успомена и осећај 
припадности српском селу. 

 
 

2.2.4 Изазови диференцијације 

 
Дијагностички извештај је установио да постоји велика конкуренције српском руралном 
туризму, поготово у Румунији, Бугарској, Мађарској и Републици Чешкој45. Упркос релативно 
високом нивоу конкурентности, Србија има прилику да издиференцира своју понуду у 
руралном туризму у односу на конкуренцију тако што ће се усмерити на неколико 
аспеката. Кључни принципи диференцијације су следећи: 

                                                
45

 За више детаља погледајте Анализу конкуренције у Дијагностичком извештају. 

Приоритет 3
Атрибути

руралног

туризма

Нематеријални/духовни
атрибути

Активности: 
физички
атрибути

Смештај:
физички 
атрибути
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 примена холистичког приступа развоју руралног туризма комбиновањем руралног 
смештаја и руралних активности, како би се развио истински аутентичан и интегрисан 
доживљај руралног туризма. 

 стално трагање за начинима да се развију и потврде нематеријални аспекти и 
рурални живот са аутентичним српским особинама кроз стално укључивање 
локалних заједница. Иако се аутентичност и срдачност срећу и код конкуренције у 
суседству, оне се морају развити како би српски нематеријални аспекти достигли снажну 
повезаност с дестинацијом. Само нематеријални аспекти који су стварно српски могу 
бити употребљени као конкурентне и јединствене особине и они се суштински односе на 
„животни стил“ који мора бити изражен и илустрован на веома материјалан начин путем 
симбола (рурални догађаји, стил, архитектура, уметност).  

 развој иновативних типологија руралног смештаја које подржавају диференцијацију 
смештајних руралних капацитета развојем типично српског смештаја на креативан 
начин и кроз развој нових српских типологија. 

 изградња руралних туристичких центара за активности који су - у највећој могућој 
мери – суштински српски по свом карактеру, док истовремено задовољавају 
међународне стандарде. поред тога, треба осигурати да се међународни стандарди 
поштују и промовишу на нивоу целог сектора руралног туризма. 

 сталан развој и инвестирање у развој вештина и управљачких способности. 

 показивање да модел српског руралног туризма покрећу економска, социјална и 
еколошка одрживост.  
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2.3 Стратегија територијалног развоја: кластери руралног туризма 

 
Дијагностички извештај је установио да се природни и културни ресурси, који се могу развити 
за рурални туризам, налазе широм територије Србије. Извештај је такође идентификовао 
стратешке приоритете развоја туризма у Србији, посебно из Стратегије за развој туризма у 
Србији, Мастер планова за туризам и производа које промовише ТОС. Извештај је такође 
идентификовао кључна питања која имају утицај на развој руралног туризма, што укључује 
аспекте као што су доступност, гостопримство и сезонска условљеност. Стратегија ће 
дефинисати територије које треба да буду приоритетне за развој руралног туризма.  
 
Стратегија за развој руралног туризма је обрадила следећа кључна питања: 

 дефинисање подручја територије Србије, дефинисана као кластери руралног туризма, 
која треба да буду приоритетна за развој руралног туризма. 

 давање приоритета различитим кластерима руралног туризма како би се 
идентификовало који од КРТ дају најбољи повраћај и обезбеђују најбољу вероватноћу 
успешног развоја руралног туризма. 

Први корак је био да се идентификују подручја територије која треба развити за рурални 
туризам и он је обављен на следећи начин: 

 кластери руралног туризма (КРТ) развијени су као резултат пописивања 
најрелевантнијих фактора и атрактора на територији (као што је наведено у ФАС анализи 
Дијагностичког извештаја46) и груписања са Мастер плановима за развој туризма кад год 
је то било релевантно47.  

 Резултат је 12 Кластера руралног туризма које треба развити за рурални туризам. 
 12 КРТ је даље груписано у четири Групе кластера руралног туризма узимајући у 

обзир синергије и близину једног или више кластера. 
 

Стратегија развоја кластера руралног туризма 

Група КРТ1: централна и западна 
Србија 

КРТ 1: Голија  

КРТ 2: Златар, Златибор 

КРТ 3: Копаоник 

КРТ 4: централна Србија 
 

Група КРТ 2: јужни Банат и Доње 
Подунавље 

КРТ 5: Доње Подунавље48 
 

КРТ 6: јужни Банат 
 

Група КРТ 3: источна Србија 

КРТ 7: Сокобања 

КРТ 8: источна Србија 

КРТ 9: југоисточна Србија 
 

                                                
46

 Погледајте Дијагностички извештај, Поглавље 4: Попис и процена релевантних туристичких 
објеката и капацитета. 
47 

Извор: Главни план Златибор-Златар, Главни план Голија, Главни план Власина, Главни план 
Бесна Кобила, Главни план доњи Дунав, Главни план Стара планина, Главни план Кучајске планине-
Бељаница, Главни план Копаоник, Главни план горњи Дунав, Главни план Сремски Карловци, Главни 
план Ново Милошево, Главни план Сокобања, Главни план Тара, Главни план културна рута „Путеви 
римских царева“. 
48

 Имајте у виду да иако су доњи Дунав и јужни Банат одвојени циљни региони у оквиру пројекта, 
стратегија предлаже да им се приступи као повезаним ГКРТ. 
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Група КРТ 4: Војводина 

КРТ 10: Фрушка Гора 

КРТ 11: Горње Подунавље 

КРТ 12: северна 

 

 Ових 12 КРТ су територије које треба развити за рурални туризам. 

 Ових 12 КРТ су резултат различитих и богатих ресурса (укључујући природне, културне и 
друге, што је детаљно дато у ФАС одељку Дијагностичког извештаја) који су тесно 
повезани с развојем доживљаја у руралном туризму. 

 Од ових 12 КРТ, 10 је већ идентификовано за развој под условима Мастер планова за 
развој туризма који су већ дефинисани. 

 Ови КРТ показују висок степен разноврсних ресурса широм територије, укључујући 
различите типове атрактора (углавном природних и културних), као и природне факторе. 
У одређеним срединама постоји релативно висока концентрација атрактора и фактора. 
Међутим, атрактора у виду центара за активности је релативно мало у поређењу са 
природним и културним атракторима.  

 Уколико то буџет дозвољава, свих ових 12 КРТ треба развити. 

 Међутим, с обзиром да ће спровођење Мастер плана за развој руралног туризма имати 
буџетска ограничења, ових 12 КРТ су даље рангирани за инвестирање. 

 КРТ и групе КРТ територијално су представљени на мапи у прилогу. 

 КРТ укључују 4 циљна региона пројекта: Доње Подунавље (КРТ5), јужни Банат (КРТ6), 
централна Србија (КРТ4) и источна Србија (КРТ8).  

 

Напомена: Иако јужни Банат припада АП Војводини, предложено је да он у контексту 
синергија за развој туризма буде повезан с Доњим Подунављем.  
 

12 КРТ је даље рангирано, како би се одредило које треба прво развити. Ове категорије 
сагледавају питање потенцијалног повраћаја за сваки динар уложен у развој српског 
руралног туризма. Методологија идентификује шест аспеката (рангираних од 1 до 3) који се 
сматрају важним у одређивању нивоа ризика и повраћаја инвестиција у сваки КРТ. Следећи 
критеријуми су примењени на сваки КРТ како би се одредио приоритет за развој у поређењу 
с другим КРТ. 

 Фактори и атрактори: сагледава се концентрација фактора и атрактора у сваком од КРТ 
и потенцијал сваког КРТ да развије диверзификовану понуду у руралном туризму. 

 Сезонска условљеност: сагледава се да ли одређени КРТ може да буде туристичка 
дестинација током целе године. закључци се добијају на основу налаза Просторног 
плана Србије49.  

 Приступачност и инфраструктура: сагледава се лакоћа приступа КРТ, као и лакоћа 
кретања у самом КРТ. 

 Близина тржишта: сагледава се величина потенцијалних тржишта у смислу изохрона за 
сваки КРТ. 

                                                
49

 Извор: Просторни план Србије за 2010. годину. Дестинације са понудом током целе године, 
доминантном летњом понудом са учешћем у зимској понуди, доминантном летњом понудом. 
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 Незапосленост: сагледавају се стопе незапослености за сваки КРТ, узимајући у обзир 
да висока стопа незапослености треба да добије приоритет за развој руралног туризма. 

 Угоститељство: сагледавају се постојећи капацитети КРТ за смештај руралних туриста. 
Ово је процењено с аспекта руралног смештаја, као и хотела и других смештајних 
капацитета који могу бити погодни за рурални туризам. 

 Искуство у руралном туризму: разматра искуство које сваки од КРТ има у смислу 
развоја руралног туризма и управљања њиме. 

 
Може се закључити следеће након рангирања кластера руралног туризма: 

 КРТ који имају најбоље предности, уз најмањи ризик, су КРТ1 (Голија), КРТ2 (Златар-
Златибор), КРТ3 (Копаоник), КРТ4 (централна Србија), КРТ5 (Доње Подунавље), КРТ8 
(источна Србија), КРТ10 (Фрушка Гора) и КРТ11 (Горње Подунавље). 

 три од циљних региона пројекта, КРТ4 (централна Србија), КРТ5 (Доње Подунавље) и 
КРТ8 (источна Србија) се налазе међу приоритетним КРТ. 

 КРТ6 (јужни Банат), који је циљни регион пројекта, такође је међу приоритетним КРТ. 
Иако је ниже рангиран од осталих циљних региона, он формира природан наставак КРТ5 
(Доње Подунавље) и као такав може да допринесе као део ове области, у развоју 
руралног туризма.  

 конкретне географске области за развој руралног туризма су идентификоване и 
рангиране као централна и западна Србија (ГКРТ 1), Војводина (ГКРТ 4), јужни Банат, 
Доње Подунавље и горњи део источне Србије (ГКРТ 2) и источна Србија (ГКРТ 3). 

 стратегија за развој руралног туризма у Србији треба да се фокусира на ове географске 
области и истовремено треба да се фокусира на њихов развој. Међутим кад треба да се 
одлучи о распоређивању ресурса, треба узети у обзир разлике у нивоу приоритета. 

 неке области, или општине, с критичном масом туристичких смештајних капацитета (без 
обзира да ли су рурални или не) у оквиру приоритетних кластера. Међутим, оне морају 
бити повезане са и имати користи од развоја суседних приоритетних кластера, због саме 
близине.  

 док су групе КРТ рангиране за развој, дистрибуција ресурса треба да добије већу тежину 
приликом рангирања кластера. Примарни ресурси на које се то односи су инвестиције и 
финансирање (укључујући субвенције). Другим речима, источној Србији (група КРТ 3) на 
пример, треба дати највиши приоритет за инвестирање у инфраструктуру у поређењу с 
другим групама кластера. Исти приступ треба применити за рангирање финансирања.  

 такође треба узети у обзир да, док процес резултира у укупном рангирању, може бити 
случајева у којима специфични критеријуми, као што је стопа незапослености, у 
одређеном одлучивању имају већи приоритет .у односу на друге критеријуме. 

 стратегија за развој руралног туризма стога треба да се фокусира на све области, 
узимајућу истовремено у обзир и рангирање. Практично, ово би требало да представља 
подршку при одлучивању о инвестирању. Рангирање је индикатор потенцијалног 
повраћаја који би група КРТ могла генерисати. Другим речима, оно је такође индикатор 
релативне вредности која се може остварити кроз инвестирање једног српског динара у 
кластер.  

 иако су четири циљна кластера одређена као приоритетне области за развој руралног 
туризма, национална политика такође треба да сагледа остале кластере наведене у 
овом поглављу, као кластере истог приоритета. 
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12 кластера руралног туризма (КРТ) и групе кластера руралног туризма (ГКРТ) са 
давањем приоритета између 12 КРТ 

 
Извор: UNWTO. 
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Прирпдни атрактпри:
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Прирпдни фактпри:
1. Наципнални парк Ђердап
2. Резерват бипсфере Гплија

3. Прирпдни парк Стара Планина
4. Наципнални парк Шар Планина
5. Прирпдни резерват Гпрои Дунав
6. Резерват Делиблатска пешчара

7. Власинскп језерп
8. Ваљевске планине
9. Мпчварни предели (Рамсар листа)

10. Резерват Увац
11. Палићкп и Лудпшкп језерп

12. Варденик – Бесна Кпбила – Дукат – Црнппк

13. Прпклетије – Мпкра Гпра
14. Кучајске планине – Бељаница

15. Дунав
16. Сава
17. Тиса

18. Главни канал Дунав-Тиса-Дунав

Група кластера сепскпг туризма

Кластер сепскпг туризма

Редпслед даваоа припритета
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Легенда:

ГПЗЗ = Главни план Златибпр – Златар
ГПГ = Главни план Гплија

ГПВ = Главни план Власина
ГПБК = Главни план Бесна Кпбила

ГПДД = Главни план Дпои Дунав
ГПСП = Главни план Стара Планина

ГПСКБ = Главни план Стиг – Кучајске планине – Бељаница
ГПК = Главни план Кппапник

ГПГД = Главни план Гпрои Дунав

ГПСК = Главни план Сремски Карлпвци
ГПНМ = Главни план Нпвп Милпшевп

ГПСБ = Главни план Спкпбаоа
ГПТ = Главни план Тара

ГПРРЦ = Главни план „Рута римских царева“

ГПП = Главни план Палић

Атрактори-центри за актив.:  
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2.4 Стратегија за производ/доживљај 

 
Стратегију за доживљај руралног туризма чине три главне стратегије, које су комбиноване и 
чине једну интегралну стратегију.   
 

 
 
Стратегија за доживљај руралног туризма је следећа: 
 

 развој интегрисаног и холистичког доживљаја српског руралног туризма, фокусирањем 
на развој руралних активности и руралног смештаја, уз истовремени фокус на 
интеграцију ове три компоненте. 

 подршка развоју интегрисане стратегије за доживљај руралног туризма путем 
идентификовања начина на који различити елементи (активности и смештај) могу 
међусобно да се допуњују. 

 изградња центара за активности који ће подржати развој, комерцијализацију и учинак 
руралних активности у централним тачкама широм територије.  

 укључивање локалних заинтересованих страна у развој доживљаја руралног туризма. 
Они треба да буду укључени у развој руралних активности, руралног смештаја и 
објеката.  

 улагање посебног и усмереног напора како би се смањиле разлике које су у руралном 
туризму уочене у квалитативној анализи туристичког сектора (у Дијагностичком 
извештају), путем развоја производа и активности који укључују локалне заједнице. Ово 
је посебно важно за развој производа и услуга који укључују пољопривредне производе у 
туристичком сектору. 

 
 

Стратегија за 
руралне 

активнпсти 

Стратегија за 
центре за 

активнпсти 

Стратегија за 
рурални 
смештај 

Стратегија за 
дпживљај 
руралнпг 
туризма 
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2.4.1 Општа стратегија за сеоске активности (производе) 

 
Стратегија за развој руралног производа је заснована на налазима Дијагностичког 
извештаја, где се уочава тесна веза између активности руралног туризма и других типова 
туристичких производа који су већ развијени у Србији. Дијагностички извештај је показао да 
су типови туризма као што су природни, спортски и авантуристички, дечији и породични, 
туризам крстарења и туризам везан за посебна интересовања, тесно повезани са руралним 
туризмом. Извештај је такође показао да су и производи као што су обиласци, благостање и 
здравље, кратки одмори и конгресни (MICE) туризам такође тесно повезани са руралним 
туризмом.  
 
Стратегија за сеоске активности је следећа: 

 даље искоришћавање производа који су тесно повезани са руралним туризмом, а које 
ТОС већ развија. 

 даљи развој и оптимизација ресурса који су идентификовани у Дијагностичком извештају 
и КРТ, као ресурси високог потенцијала за развој руралног туризма. Ово укључује велика 
природна и културна добра. Стратегија ће се фокусирати на развој руралних активности 
у циљним КРТ.  

 рурални производи могу да се користе за развој мрежа руралних активности које 
прожимају различите КРТ. 

 рурални производи треба да се развију с фокусом на КРТ, али их такође треба развијати 
и у срединама које се налазе у близини КРТ. Рурални производи треба стога да делују 
као карике између различитих КРТ и других средина на територији. 

 сеоске производе треба користити за грађење идентитета различитих КРТ и за подршку 
њиховом развоју. Њих такође треба користити за развој тематских стаза, или стаза за 
посебна интересовање на целој територији (као што су на пример лов, риболов и 
бициклизам). 

 сеоске производе такође треба употребити за развој различитих активности у свим КРТ, 
као и различитих активности у оквиру једног КРТ. Другим речима, сеоске активности 
треба да се обраћају различитим географским, животним и старосним сегментима. Они 
такође треба да развију различите активности у смислу њиховог потенцијала да привуку 
одређени део тржишта, потенцијалну потрошњу и могућност уживања у активностима 
током целе године. 

 развој руралних активности на овај начин увећава економску и социјалну вредност 
(отварањем нових радних места у селима на којима се запошљавају чланови сеоске 
заједнице и они који се баве пољопривредом) а ствара и еколошку вредност (развојем 
производа који поштују еколошку одрживост). 

 стратегија би требало да мобилише пољопривредни сектор у развоју пољопривредних 
производа који се могу понудити у сектору руралног туризма непосредно (крајњем 
потрошачу) или посредно (другим оператерима у ланцу вредности). 
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2.4.2 Стратегија за кластере руралног туризма и сеоске активности (производ) 

 

Стратегија за сеоске активности је фокусирана на развој руралних производа у КРТ који су 
идентификовани као главне средине за приоритетни развој руралног туризма. Следи 
детаљна стратегија руралних активности по кластерима: 

 

2.4.2.1 Група КРТ 1: централна и западна Србија (садржи циљни регион пројекта КРТ4: централна 
Србија 

 Група КРТ 1 (централна и западна Србија) садржи високу концентрацију и разнородност 
производа који имају велики потенцијал за развој руралног туризма. Група КРТ има 
предности у богатој разноликости производа, укључујући културни туризам (културна 
баштина, вински и гастрономски туризам), као и природни туризам, спортски и 
авантуристички, туризам благостања и здравља и туризам везан за посебна 
интересовања (поготово лов и риболов), као и наутички и туризам крстарења. У 
поређењу с другима, ова група КРТ има највећи потенцијал за туризам благостања и 
здравља, између осталог и због близине Сокобање и Бање Ковиљаче.  

 КРТ1 (Голија) је добро позициониран за културни туризам (поготово туризам културне 
баштине, као што су манастири), као и природни туризам и спортски и авантуристички. 
Такође је добро позициониран за развој наутичког туризма, туризма везаног за посебна 
интересовања (нарочито лов и риболов), као и за туризам благостања и здравља.  

 КРТ2 (Златар, Златибор) је добро позициониран за развој активности на отвореном, 
укључујући и природни туризам, спортски и авантуристички, наутички и туризам везан за 
посебна интересовања. Ово је један од најјачих кластера по питању уживања и 
упражњавања активности на отвореном које треба развити као део понуде руралног 
туризма.  

 КРТ3 (Копаоник) је добро позициониран за развој културног туризма (посебно винског и 
гастрономског), као и спортског и авантуристичког и туризма благостања и здравља. 
Комбинација винског и гастрономског и туризма благостања и здравља, пружа 
интересантне прилике за развој специјализованих производа из групе 
вино/храна/благостање које треба комбиновати за развој руралног туризма. 

 КРТ4 (централна Србија) је веома добро позициониранн за развој спортског и 
авантуристичког туризма, и туризма благостања и здравља. Поред тога, има потенцијал 
за даљи развој руралног туризма из своје културне понуде, укључујући туризам културне 
баштине, вински и гастрономски туризам, и туризам културних догађаја (нпр. косидба на 
Рајцу).  

 

2.4.2.2 Група КРТ 2: јужни Банат и Доње Подунавље (циљни региони пројекта)  

 Група КРТ2 (јужни Банат и Доње Подунавље) садржи високу концентрацију и 
разноликост производа који имају високи потенцијал за развој руралног туризма. Због 
своје локације дуж Дунава и због природних богатстава, то је најбоље позиционирана 
група КРТ са аспекта наутичког, спортског и авантуристичког и природног туризма. Развој 
активности везаних за планину и воду су кључни диференцијатор у овој групи КРТ. 
Поред тога, ова група је снажно позиционирана с аспекта културног туризма (поготово 
туризма културне баштине и гастрономског и винског туризма).   
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 Група КРТ5 (Доње Подунавље) (циљни регион пројекта) је добро позициониран за 
развој туризма културне баштине, природног, спортског и авантуристичког, као и туризма 
везаног за посебна интересовања. Посебно је добро позициониран за развој наутичког 
туризма, као и развој активности везаних за спортове дуж Дунава. Као и даљи развој 
бициклистичких стаза. Поред тога, ова група има предност културних производа као што 
је културна рута „Путеви римских царева“. 

 КРТ6 (јужни Банат) (циљни регион пројекта) је добро позициониран за развој културног 
туризма (туризма културне баштине и винског и гастрономског) као и природног и 
спортског и авантуристичког. Близина (и преклапање) са КРТ5 чини га природним 
продужетком КРТ5. 

 

2.4.2.3 Група КРТ 3: источна Србија (садржи пројектни циљни регион КРТ8: источна Србија} 

 Група КРТ3 (источна Србија) садржи високу концентрацију и разнородне производе за 
развој руралног туризма. Посебно је добро позициониран за развој природног, културног, 
спортског и авантуристичког, као и туризма везаног за посебна интересовања. Група 
КРТ3 је једна од најбоље позиционираних за развој ловног туризма, као и туризма 
посматрања птица у склопу туризма везаног за посебна интересовања. Група КРТ3 
такође има потенцијал за развој туризма благостања и здравља. Ова група кластера 
обухвата, или се налази у близини различитих винских региона Србије, што чини развој 
гастрономског и винског туризма потенцијалним производом који треба даље развити. 

 КРТ7 (Сокобања) је добро позиционирана за развој спортског и авантуристичког, као и 
туризма везаног за посебна интересовања (поготово лов и посматрање птица). КРТ се 
такође налази релативно близу Сокобање, што се може употребити за развој 
комплементарних производа за туризам благостања и здравља.  

 КРТ8 (источна Србија) (циљни регион пројекта) је веома добро позициониран за развој 
природног и спортског и авантуристичког туризма, при чему је Стара планина кључни 
ресурс. Овај КРТ има и потенцијал за туризам благостања и здравља, као и за риболов. 
Посебно је добро позициониран за лов и посматрање птица. Предност му је и релативна 
близина Сокобање (као и код КРТ7).   

 КРТ9 (југоисток) је добро позициониран за развој природног, спортског и авантуристичког 
(посебно бициклизам), као и туризма везаног за посебна интересовања (посматрање 
птица и лов). Ово је релативно мање развијен КРТ са аспекта руралног туризма и 
Стратегија би требало да се устреми на грађење веза и односа са КРТ8.  

 

2.4.2.4 Група КРТ 4: Војводина 

 Група КРТ4 (Војводина) је изузетно богата група кластера, с аспекта разноврсности 
туристичких производа који су релативно близу лоцирани. Предност је такође и 
постојање висококвалитетних туристичких ресурса, у поређењу с другим групама КРТ. 
Културни туризам, поготово културне баштине и вински и гастрономски изузетно снажно 
позиционирају групу КРТ4. Поред тога, ова група има снажан потенцијал за природни, 
спортски и авантуристички, туризам благостања и здравља, наутички и туризам везан за 
посебна интересовања.  

 КРТ10 (Фрушка Гора) је један од најјачих кластера у групи и предност му је висока 
концентрација туристичких производа. Фрушка Гора је изузетно богат ресурс са широким 
спектром развијених производа. Ово укључује туризам културне баштине, као и 
гастрономски и вински туризам. Ово је, поред КРТ12, један од најбољих винских региона 
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у Србији. Поред тога, КРТ10 обухвата и природни и туризам благостања и здравља. 
Активности и интересовања везани за воду одлично позиционирају овај КРТ у оквиру 
спортског и авантуристичког туризма (укључујући бициклизам уз обалу Дунава), 
наутичког и туризма везаног за посебна интересовања. 

 КРТ11 (Горње Подунавље) је добро позициониран за развој природног, спортског, као и 
туризма везаног за посебна интересовања. Као и код КРТ10, предност му је спорт (као 
бициклизам), као и посебна интересовања попут лова, риболова и посматрања птица.  

 КРТ12 (север) је још један изузетно јак КРТ у групи КРТ4. Има изузетно снажну позицију у 
културном туризму, поготово у винском и гастрономском туризму. Такође располаже 
низом активности у оквиру спортског и авантуристичког туризма, јер има јединствену 
позицију обзиром на концентрацију коњичких активности у кластеру и око њега. Такође 
обухвата и спектар активности за туризам везан за посебна интересовања, као и за 
производе природног туризма.  

 

2.4.2.5 Улога других производа у Стратегији за развој руралног туризма 

 
Важна улога коју играју вино и гастрономија у Стратегији за развој руралног туризма је 
претходно изложена. Као производ, локална храна и гастрономија играју веома значајну 
улогу у развоју српске дестинације за рурални туризам. То је елемент који се може срести на 
читавој територији и може се упаковати као једна од кључних стратегија за развој 
производа.  
 
Поред тога, треба нагласити да је рурални стил живота кључни производ који се може 
срести у свим руралним срединама у Србији. Овај производ се фокусира на локалне 
догађаје, прославе, манифестације, ритуале и традиције и кључни је део развоја особености 
српског руралног туризма. Поред тога, рурални стил живота је уживање у спорости 
живљења која је типична за сеоске средине. У свим КРТ овај производ би требало да чини 
кључни производ који дефинише суштину руралног туризма на целој територији.  
 
И српска храна и српски стил живота су аспекти нематеријалног наслеђа. 
 
Поред тога, стратегија за развој производа би требало да одражава чињеницу да је 
породични и дечији туризам важан производ који се може развити на целој територији. Ово 
је веома важан производ који и даље привлачи значајно тржиште. Најзад, туризам 
обилазака и кратких одмора такође би требало да буде укључен у стратегију развоја КРТ и 
група КРТ и употребљен за стварање веза и односа између кластера. 
 
 

2.4.2.6 Резиме Стратегије за развој производа и КРТ  

 
Табеле у прилогу резимирају главне приоритетне производе које треба развити у сваком од 
КРТ. У табели су приоритетни производи означени са „П“. То значи да су то главни 
производи које треба развити у КРТ. Друге производе такође треба развити, али не са 
подједнаким приоритетом. Четири КРТ из циљних региона су детаљније дефинисани у 
Извештају о акционом плану. 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 96 - 
 

ГКРТ 1 (централна и западна Србија) обухвата: КРТ1 (Голија), КРТ2 (Златар Златибор(), 
КРТ3 (Копаоник), КРТ 4 (централна Србија) 
Производи и подгрупе производа 

Производи Подгрупе производа КРТ1 КРТ2 КРТ3 
КРТ4 

(централна 
Србија) 

Културни 
туризам 

Културна баштина 
П

50 
 

   

Етно села и догађаји (рурални живот)    П 
Гастрономија и вино   П П 

Природни 
туризам 

Планине, реке и језера П П П П 

Екотуризам П П П П 

Агротуризам П П П П 

Туризам 
благо-
стања и 
здравља 

Бање и велнес П П П П 

Породични 
и дечији 
туризам 

Породични одмори П П П П 
Дечији и омладински кампови П П П П 
Живот на фарми П П П П 
Школски и образовни туризам P P P P 

Спортски и 
авантурист
ички 
туризам 

Наутички туризам на језерима и рекама  П   

Планински туризам П П П П 

Туризам везан за ваздушне активности  
П П П 

Туризам 
крстарења 

Организована крстарења     

Туризам 
везан за 
посебна 
интересова
ња 

Риболов П П   

Посматрање птица П П П П 

Лов 
П П 

П  

 
Група КРТ 2 обухвата: КРТ5 (Доње Подунавље), КРТ6 (јужни Банат) 
Производи и подгрупе производа 

Производи Подгрупе производа 
КРТ 5 (Доње 
Подунавље) 

КРТ6 (јужни Банат) 

Културни 
туризам 

Културна баштина П П 
Етно села и догађаји (рурални живот) П П 
Гастрономија и вино  П 

Природни 
туризам 

Планине, реке и језера П П 

Екотуризам   

Агротуризам   

Туризам 
благостања и 
здравља 

Бање и велнес   

Породични и 
дечији туризам 

Породични одмори П П 
Дечији и омладински кампови П П 
Живот на фарми П П 
Школски и образовни туризам П П 

Спортски и Наутички туризам на језерима и П П 

                                                
50

 П = високи приоритет за позиционирање и развој 
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Производи и подгрупе производа 
авантуристичк
и туризам 

рекама 

Планински туризам П П 
Туризам везан за ваздушне 
активности 

 
П 

Туризам 
крстарења 

Организована крстарења 
П П 

Туризам везан 
за посебна 
интересовања 

Риболов П П 
Посматрање птица П П 
Лов  П 

 
Група КРТ 3 (источна и југоисточна Србија) обухвата: КРТ7 (Сокобања), КРТ8 (источна 
Србија), КРТ9 (југоисточна Србија) 
Производи и подгрупе производа 

Производи Подгрупе производа КРТ7 
КРТ8 (источна 

Србија) 
КРТ9 

Културни 
туризам 

Културна баштина  П  

Етно села и догађаји (рурални живот)  П  

Гастрономија и вино П П П 

Природни 
туризам 

Планине, реке и језера П П П 

Екотуризам  П П 

Агротуризам  П П 

Туризам 
благостања 
и здравља 

Бање и велнес П 
П 

 

Породични и 
дечији 
туризам 

Породични одмори П П П 
Дечији и омладински кампови П П П 
Живот на фарми П П П 
Школски и образовни туризам П П П 

Спортски и 
авантуристи
чки туризам 

Наутички туризам на језерима и рекама   П 

Планински туризам П П П 
Туризам везан за ваздушне активности    

Туризам 
крстарења 

Организована крстарења    

Туризам 
везан за 
посебна 
интересова
ња 

Риболов П П  

Посматрање птица П П П 

Лов 
П П П 

 
Група КРТ 4 (Војводина) обухвата: КРТ10 (Фрушка Гора), КРТ11 (Горње Подунавље), 
КРТ12 (северна Србија) 
Производи и подгрупе производа 
Произво
ди 

Подгрупе производа КРТ10 КРТ11 КРТ12 

Културни 
туризам 

Културна баштина П   

Етно села и догађаји (рурални живот) П   

Гастрономија и вино П  П 

При-
родни 
туризам 

Планине, реке и језера П П П 

Екотуризам П  П 

Агротуризам П  П 
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Производи и подгрупе производа 
Туризам 
благо-
стања и 
здравља 

Бање и велнес 

П 

 

П 

Поро-
дични и 
дечији 
туризам 

Породични одмори П П П 
Дечији и омладински кампови П П П 
Живот на фарми П П П 
Школски и образовни туризам П П П 

Спортски 
и 
авантури
стички 
туризам 

Наутички туризам на језерима и рекама П П  

Планински туризам П П П 

Туризам везан за ваздушне активности 
П П П 

Туризам 
крста-
рења 

Организована крстарења 
П П 

 

Туризам 
везан за 
посебна 
интере-
совања 

Риболов П П  

Посматрање птица П П П 

Лов 
П П П 
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2.5 Стратегија за центре за активности 

 
Дијагностички извештај је указао да постоји велики недостатак већих центара за активности, 
за забаву и разоноду у руралној Србији. Поред тога, дошло се до закључка да нема 
довољно објеката који би туристима и посетиоцима омогућили уживање у природним и 
културним богатствима. Стратегија за центре за активности је следећа: 
 

 развој центара за активности који ће омогућити туристима и посетиоцима да доживе 
српско село и његове особености.  

 развој центара за активности који ће створити култне дестинације и подржати природна и 
културна богатства Србије. поред тога, ови центри за активности могу и сами по себи 
постати атракције. 

 употреба центара за активности као структуре подршке која ће окупити око себе 
различите активности и клијенту омогућити да им приступи. 

 нови центри за активности се могу користити како би појачали и допринели понуди 
природних и културних атрактора, док с друге стране могу да послуже као покретач 
потражње у кластерима у којима је мања концентрација природних и културних 
атрактора. 

 укључивање локалних пољопривредних производа као дела понуде центара за 
активности. 

 

Општи приступ је да се створе центри „активности“ који могу постати центри 
за разоноду, забаву, забавно-едукативне активности и и/или едукацију туриста. 
Важно је напоменути да су ова места намењена и локалним житељима. 
 

Као илустрација центра за активности који може помоћи да порасте потражња туриста за 
одређеним кластером, доле су наведени неки концептуални примери. 

 
Сваки центар за активности комбинује образовне и забавне елементе и изразито је 
интерактиван простор. Ово су места на којима посетилац заиста може да доживи суштину 
српског села.  
 
Много је разлога за концентрацију различитих активности на једном месту:  

 ствара се критична маса туристичке понуде на једном месту која то место чини довољно 
привлачним. 

 постављају се међународни стандарди за њихово пројектовање, изградњу и рад. 

 концентрација активности смањује пословни ризик у смислу тржишних и оперативних 
трошкова, чинећи га атрактивнијим за инвеститоре. 

 сваки од центара за активности нуди бројне и различите прилике за тумачење, 
прилагођавање и пројектовање према особеностима различитих региона у Србији. Стога 
се сваки од доле представљених или других центара за активности може креирати по 
истом моделу у различитим деловима руралне Србије. 

 Јединице које се баве храном и пићем (F&B) у центрима за активности треба да нуде 
локалне пољопривредне производе. 
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Сви објекти захтевају комбинацију „тврдих“ инвестиција у објекте и опрему, као и 
„меких“ инвестиција у услуге. Компонента „тврдих“ инвестиција може бити висока или ниска. 
Оне су приказане детаљније у Плану спровођења.  
 

 
У табели испод, налази се резимирани приказ типова центара за активности које треба 
развити као подршку стратегији. Центри за активности су детаљно објашњени у Извештају 
Акционог плана. 
 

Центар за активности Опис објекта 

Центар за 
добродошлицу 

 Центар за добродошлицу је посебна зона у коју клијент улази као у 
туристички објекат у којем ће добити информацију о домаћој 
туристичкој понуди. Поред тога, циљ центра је да дочека госте и да им 
омогући да се осећају удобно на одређеној дестинацији, као и да их 
позове да испробају различите туристичке понуде у тој области. 

Центри за спортске и 
авантуристичке 
активности 

 У оквиру Центара за активности у једном објекту су окупљене 
различите активности у природи, као и спортске и активности 
разоноде за све сегменте.  

 Овај концепт се може применити на центре с различитим 
карактеристикама, зависно од најјачих ресурса појединачних КРТ.  

 Центар за авантуристичке водене спортове 

 Центар за авантуристичке активности у шумама и планинама 

 Центар за авантуристичке активности у ваздуху 

Центар за откривање 

 Центар за откривање је главно место на којем је концентрисано 
откривање одређеног подручја. Фокусира се на различите типове 
образовних и забавних објеката како би образовао посетиоце и како 
би их подстакао да крену у откривање околине. Овај објекат може 
бити веома софистициран, или релативно једноставан, зависно од 
потреба. 

Зачаране шуме и баште 
 Зачаране шуме и баште нуде стазе за разоноду и забавне стазе кроз 

шуму које ће стимулисати машту. Овај концепт предлаже авантуру, 
разоноду и образовање као активности у српским шумама. 

Етно село - пројекат 
ревитализације 

 Етно село би требало да обезбеди визуелни доживљај који обогаћује 
и одражава аутентичност и особеност Србије.  

 Етно село ће такође обезбедити и традиционалне локалне производе, 
услуге и туристичке активности како би се доживео рурални живот. 
Циљ је да се обнове и очувају постојећа села, као и да се туристи 
позову да учествују у овој иницијативи. Овај пројекат треба да 
буде презентован у облику пилот-пројеката широм територије. 

Рурални центар за 
рециклажу и уметност 

 Центар за рециклажу окупља око себе и предводи иницијативе за 
рециклажу у српским селима. Комбинује рециклирање и образовање о 
животној средини на креативан и уметнички начин.  

 Центар за рециклажу је један од начина за очување животне средина, 
алат за подизање свести, као и израз српске уметности. 

Дечији забавно-
едукативни центри за 
учење о природи 

 Рурални центри за децу у којима ће моћи да се забављају док уче о 
руралном животу у Србији. 

Ревитализација  Школа на фарми је место забаве и учења за децу, место на којем могу 
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руралних школа и 
школа на фарми 

да се ослободе стега које намеће градски живот и доживе осећај 
слободе и авантуре који пружа село. 

 Ревитализација напуштених школа има за циљ да окупи школске 
групе (децу и омладину) и поведе их у сеоске средине. 

Центри за „споре 
покрете“ (slow 
movement) 

 Филозофија „спорих покрета“ подразумева повратак природи, 
поштовање животне средине, поновно откривање задовољства које 
пружају здрави производи, одвајање времена за себе или своју 
породицу. Концепт је заснован на принципима успореног живота, који 
је сушта супротност ужурбаном животу у градовима. Може се 
комбиновати са објектима туризма благостања и здравља. 

Риболовачка марина и 
марина за бродове за 
крстарења 

 Риболовачка марина је мала, аутентична и активна марина са 
локалним риболовцима. У самој марини атракција је заснована на 
риболову, и на малим тезгама на којима посетиоци могу да купе и 
поједу свеже уловљену рибу.  

 Марина за бродове за крстарења користи се за бродове за крстарења 
и дочекује велики број туриста. Може бити модерна, са новим 
зградама саграђеним од природних материјала, али може бити и 
комбинација традиционалне архитектуре и градње. У вечерњим 
сатима би требало да нуди различиту забаву и музику. 

Српска кухиња и свет 
вина/ракије 

 Српска кухиња и свет вина/ракије је главни објекат за откривање 
српске кухиње и српских пића. Укључује простор за дегустацију 
српских ракија, вина и хране (сиреви, суво месо, традиционална јела и 
сл.) 

 Овај концепт би био национални пројекат за обједињавање и 
промовисање српске кухиње и вина/ракија туристима и посетиоцима. 
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2.6 Стратегија за рурални смештај  

 
Стратегија за рурални смештај је заснована на налазима Дијагностичког извештаја, који је 
установио да упркос постојању развијених смештајних капацитета у руралном туризму, у 
овој области такође недостају стандардизација и гаранција квалитета. Поред тога, 
установљено је да иако постоји типично српски рурални смештај, има простора за даља 
побољшања. 
 
Стратегија за рурални смештај је следећа: 

 развој понуде у руралном смештају тако да она чини суштински део доживљаја руралног 
туризма и фокусирање на развој руралног смештаја и на то како га допунити руралним 
активностима. Рурални смештај мора да се употреби као кључни стратешки начин за 
диверзификацију доживљаја српског руралног туризма. На пример, за туристе који су у 
потрази за културном баштином, спавање у етно селу, или у рестаурираном манастиру 
само ће оснажити њихов доживљај. Туристи заинтересовани за активности везане за 
планине, реке и језера можда ће више уживати у смештају који им омогућава да 
преспавају у брвнари или на речном бродићу.  

 развој спектра смештајних капацитета у селима који ће задовољити потребе различитих 
типова сегмената, укључујући и сегменте старосних категорија и животних стилова. У 
сегменту старосних доба на пример, породице с децом имају посебне смештајне потребе 
које се разликују од потреба парова без деце. У сегменту животног стила, неке групе, као 
што су љубитељи природе и авантуристи могу тражити смештај који им пружа висок 
степен контакта са руралном средином. 

 фокусирање се на стандардизацију руралног смештаја и на гарантовани ниво квалитета. 
Стратегија за побољшање стандарда и нивоа квалитета је суштински део укупне 
стратегије и налази се у одвојеном поглављу овог извештаја. 

 даља градња постојеће и типичне понуди типологија руралног смештаја у Србији и даљи 
развој повезаности руралног туризма са овим традиционалним типовима смештаја. Ово 
је већ успешно обављено на салашима у Војводини, и у традиционалним домаћинствима 
у централној Србији. Сличан приступ треба применити на целој територији. Стратегија за 
развој руралног смештаја треба да се фокусира на развој типологија у руралном туризму 
које су суштински српске по свом карактеру. 

 побољшање спектра типологија руралног смештаја како би се обезбедила ширина коју 
срећемо на иностраним тржиштима, као и изградња нових и иновативних типологија у 
Србији које се тестирају у пракси у иностранству, али још нису представљене на српском 
тржишту. Ово треба да укључи стварање смештаја који је суштински повезан са 
руралном средином и руралним активностима. 

 фокусирање на посебне типове смештаја који су изразито стратешки у развоју руралног 
туризма, као што су смештајни капацитети у селима и на фармама. 

 брендирање типологија српског руралног смештаја и њихово коришћење као кључног 
диференцијатора на тржишту. 

 стварање холистичких доживљаја за корисника руралног смештаја који комбинују 
физичке атрибуте руралног смештаја са нематеријалним и духовним аспектима. Док су 
физичка структура и аспекти руралног смештаја важни, нематеријални аспекти су 
изузетно важни у грађењу суштине доживљаја смештаја у руралном туризму. Како би 
омогућили аутентични доживљај, од суштинског је значаја да интеракција између 
посетиоца и домаћина/менаџера у руралном смештају обогати посетиочев доживљај. 
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Ови нематеријални аспекти су кључ грађења дугорочних односа са посетиоцима који ће 
желети да се поново врате на одређену дестинацију.  

 подстрек који дају локални пољопривредни производи у ојачавању српског карактера 
смештаја (и физички и духовни аспект), док се истовремено помаже локалним 
фармерима. 

 
Од стратешког је значаја да се гради на већ постојећим руралним смештајним капацитетима 
у Србији, док се истовремено ради на јачању њиховог изразито српског карактера. С друге 
стране, могу се увести различите типологије које ће даље обогатити распон разноврсности 
понуде руралног смештаја и допринети диверзификацији понуде. Неки примери смештаја 
који могу да побољшају сеоске активности и обогате доживљај руралног туризма су 
показани у прилогу испод: 
 

 
 
Смештај се такође може диференцирати помоћу ознака које ће помоћи да се изгради 
особени карактер сваког смештаја. Оне могу на пример да укључе: кућу на фарми, кућу на 
чамцу, салаш, млин, етно село, бању, кућицу на дрвету, манастир, планинске куће (колибе), 
ловачке куће, бунгалове, куће на чамцу (везаном за обалу). 
 
Ове ознаке могу бити посебно креиране за различите групе, на пример, породице, школске и 
друге групе, парове, групе са посебним интересовањима, као што су авантуристи (који су 
можда заинтересовани за екстремне спортове, лов, риболов, бициклизам и сл.). 
 

Диференцијација типологија руралног смештаја (1/2)

Сеоска бања

Кућа на 

чамцу

Млин

Кућа на 

дрвету

Диференцијација типологија руралног смештаја (2/2)

Манастири

Пећине

Травнати 

иглои
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2.7 Посебни стратешки програми 

2.7.1 Стратегија за пољопривредни сектор у склопу сектора за рурални туризам 

Стратегија за пољопривредни сектор је заснована на налазима Дијагностичког извештаја 
који су истакли слабе везе између пољопривредног сектора и руралног туризма. Међутим, 
постоје снажне синергије између F&B јединице и смештајне јединице, као и између F&B 
јединице и руралних активности. Ове синергије треба искористити и даље развити 
укључивањем пољопривредног сектора. Стратегија за пољопривредни сектор у оквиру 
сектора руралног туризма је следећа: 
 

 треба да постане допунски елемент стратегије за доживљај руралног туризма, јер игра 
важну улогу у стратегијама за производе (активности), центре за активности и смештај. 

 треба да буде од користи локалним фармерима дајући им могућност да продају своје 
пољопривредне производе предузећима која се баве руралним смештај или кетерингом, 
даље развијајући ланац снабдевања. 

 треба ојачати сектор руралног туризма јачањем ланца снабдевања за пољопривредне 
производе (фармери-оператери-крајњи потрошачи/туристи). 

 
Графикон испод резимира могућности пољопривредних производа да позитивно утичу на 
сектор руралног туризма. 

´ 
Непосредно пласирање производа дефинише се као пољопривредни производи које 
пољопривредни произвођач непосредно продаје крајњем кориснику. Ово се може обављати 
преко: смештајних капацитета на фарми, пијаца, тезги на фарми или ресторана на фарми.  
 
Посредно пласирање дефинише се као продаја пољопривредних производа пружаоцима 
туристичких услуга (кетеринг, продавнице сувенира/народне радиности, продавнице у 
развијеним центрима за активности) и снабдевачима пољопривредним производима 
(кетеринг, месаре, пиљаре и самопослуге).  

Производња у 

сектору 

пољопривреде

Посредно пласирање 

производа

Непосредно пласирање
производа

(усмерено на крајње
потрошаче)

 Јединице за смештај на 

фармама

 Пијаце

 Тезге на фарми 

 Ресторани на фарми

 Предузећа која се баве 
кетерингом

 Продавнице за туристе:

• занатске
радње/продавнице
сувенира

• продавнице у оквиру
развијених центара за 
активности

 Локалне продавнице:

• месара

• супермаркет

Сектор руралног 

туризма

Термин „непосредно пласирање“ односи се на непосредно снабдевање

пољопривредним производима по препоруци ФАО 
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2.7.2 Посебни програми за села и фарме у Србији 

 
Овај посебан програм, усмерен на пружање максималне снаге и видљивости конкурентном 
позиционирању српског руралног туризма, треба да буде предвиђен за период од најмање 
10 година због обима пројекта, као и због радова на рехабилитацији и побољшању који тек 
треба да се обаве. 
Почетна идеја је била да свака сеоска област која је идентификована као приоритетна за 
развој руралног туризма. треба да има одабир села и фарми који би могли да се користе у 
ове сврхе и који би били претворени у аутентичне симболе, а истовремено јединствени 
доживљај (и сваки пут другачији) руралног туризма у Србији. Примена се може проширити и 
на регије/општине које нису одређене као приоритет. 
 
И селима и фармама ће бити потребан следећи оквир подршке: 

 дефиниција концепта и одређивање минимума критеријума које треба задовољити како 
би се добила званична сертификација. 

 процес пријаве за сертификацију или минимум карактеристика потребних за пријаву за 
учешће у програму подршке, како би се задовољио минимум стандарда. 

 свесност, обука и техничка помоћ кандидатима за шеме подршке и за крајњу 
сертификацију. 

 шема субвенције за села и за фарме. 

 процес ревизије и сертификације. 

 процес промовисања и комерцијализације. 
 
На крају овог процеса, треба да се успостави национална мрежа сертификованих села и 
фарми који испуњавају минимум критеријума квалитета, од којих сваки нуди јединствен и 
посебан доживљај. 
 

2.7.3 Посебни програми за школски и дечији/омладински туризам 

 
Сегменти дечијег и породичног туризма су кључни за развој стратегије за рурални туризам у 
Србији. Дечији и породични туризам имају посебне потребе и веома су осетљиви на нека 
кључна питања. Основна питања везана за децу су питања њихове сигурности и 
безбедности. Ниво надзора и контроле зависи од структуре групе (уколико деца путују с 
родитељима, или сама, или уколико путују са школом или вршњачким групама), као и од 
узраста деце. Сигурност, квалитетно провођење времена и забавно-едукативне активности 
су три главна аспекта која треба узети у обзир кад се организују путовања на село и сеоске 
активности за децу. У Србији су већ развијена четири пројекта како би се спречило 
затварање школа у селима и како би се помогло економском развоју и квалитету 
образовања у руралним срединама. 
 

 Програм активног учења и обуке51 

 Локални акциони план за децу. 

 Пројекат „Школа као пријатељска средина за дете“ 

 Програм „Школа без насиља“ 

                                                
51

 Извор: УНИЦЕФ, Потенцијали дечијег туризма у Србији, 15. јул 2010. године 
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УНИЦЕФ је идентификовао места која имају потенцијал за развој туризма повезаног с 
децом, и та места су укључена у Акциони план. Поред тога, наручена је и студија о 
потенцијалу школа по питању туризма. 
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2.8 Стратегија за развој тржишта, промовисање и комерцијализацију 

 

2.8.1 Стратегија развоја географског тржишта у туризму 

У 2008. години у Србији је регистровано преко 2,2 милиона долазака туриста.52 Домаћи 
туристи су чинили 71% ових долазака, страни-туристи из региона 15%, док су туристи из 
остатка света чинили 14% долазака.  

Идентификоване су три главне географске области тржишта туризма:  

 
 

Тренутни однос домаћих и страних туриста у Србији је далеко од односа код 
идентификованих потенцијалних конкурената и Словеније. Страни туристи у Мађарској и 
Републици Чешкој чине 45% и 50%. Што се конкуренције тиче, Словенија је оцењена као 
лидер у погледу туризма и руралног туризма. Словенија данас, иако има површину као 25% 
површине Србије, има 2,7 милиона долазака. Од овог броја 62% су међународни туристи, а 
главна тржишта с којег долазе су Италија, Аустрија и Немачка.53 
 
Све ово, уз развој самог туризма, довешће до уравнотеженијег односа домаћих и страних 
туриста у Србији. Процењује се да ће у периоду за пет година страни туристи чинити 40% 
укупних долазака. Страни туристи из региона ће се такође бројчано консолидовати у оквиру 
сегмента страних туриста.   
 
Питасти дијаграми испод представљају предвиђања различитих доприноса тржишту до 
2015. године. 
 

                                                
52

 Извор: Статистички годишњак Србије, 2009. 
Доласци означавају број туриста који су провели једну или више ноћи у смештајном објекту током 
посматраног периода. Број долазака не може се сматрати једнаким броју особа које путују. Особа 
може да путује много пута током године, и њен долазак је сваки пут регистрован од стране смештајног 
објекта у којем одседа; такође, особа може да посети многа места током једног путовања, у току којег 
се њен долазак региструје у сваком од смештајних објеката. 
53

 За више детаља о прорачунима, погледајте Економску стратегију за рурални туризам и Додатак. 

Домаћи туристи
Страни туристи из 

региона

Страни туристи из 

остатка света

Земље  Србија

 Мађарска

 Румунија

 Бугарска

 Македонија

 Црна Гора

 Босна и Херцеговина

 Хрватска

 Словенија2

 Италија

 Немачка

 Грчка 

 Пољска

 Аустрија

 Велика Британија

 Француска

 Русија

 Турска

 Холандија

 Остале земље

% долазака по 

тржишту

(2008)1

71% 15% 14%

1 Извор: Статистички годишњак Србије 2009.
2 Међународно регионално тржиште обухвата све земље које деле границе са Србијом и Словенијом (које су обухваћене због историјских веза)
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Извор: Статистички годишњак Србије, 2009.              Извор: претпоставке UNWTO 

 

2.8.2 Стратегија за развој географског тржишта у руралном туризму 

Нема сакупљених података о односу долазака или ноћења између домаћих и страних 
туриста у руралним срединама. Без обзира на то, у моделу пројекција за рурални туризам 
претпостављено je, на основу броја ноћења у почетној години 54 (2009.), да је однос домаћих 
и страних туриста био 82% према 18%. Очекује се да ће обим ноћења страних туриста 
порасти током пројектованог периода. Стога ће десете године пројекција, однос ноћења 
домаћих и страних туриста бити 78% према 22%. Међутим, очекује се да ће обе групе 
повећати свој апсолутни број ноћења током овог периода. 

Овај сценарио раста броја ноћења, а посебно страних ноћења (углавном из региона), 
заснован је на доленаведеним претпоставкама.  

 Очувати домаће доласке као главно тржиште туризма. 

 Домаћи туризам ће у 2015. години бити главно тржиште у Србији, али ће благо смањити 
свој удео на тржишту са 82% на 78%, чиме ће омогућити веће присуство страних туриста 
на тржишту и раст са 12% у 2009. години на 20% у 2015. и 22% у 2020. гоцини. Поред 
тога, процењује се да ће оба тржишта наставити средњерочни и дугорочни раст. 

 Повећати удео регионалних туриста на тржишту. 

 Одржати и благо увећати удео страних туриста из остатка света. 
 

Стратегија за домаће туристе  

 Србија може да покрене своју снагу развојем нових производа усмерених на домаће 
клијенте (стратегија за развој производа). 

 На основу горње унакрсне матрице, нови производи за домаће тржиште могу бити 
следећи: 

 рурални начин живота, гастрономски и вински туризам, агротуризам/фарме, планине, 
реке и језера, спортски и авантуристички туризам, дечији и породични, туризам 
благостања и здравља, туризам везан за посебна интересовања, кратки одмори и 
наутички туризам, јер је наведено да ће изазвати највеће интересовање код домаћих 
туриста.  

                                                
54

 Подаци добијени анкетирањем 106 ЛТО у Србији. 

Домаћи
71%

Страни из 
региона

15%

Страни из 
остатка света

14%

Домаћи
60%

Страни из 
региона

25%

Страни из 
остатка света

15%

% долазака туриста по тржишту (2008) Прогноза % долазака туриста по тржишту (2015)
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 процењено је да гастрономски и вински туризам има огроман потенцијал за 
привлачење домаћих туриста због добрих вина, док ће етно туризам и даље слабо 
привлачити српске туристе. 

 

Стратегија за стране туристе из региона  

 Србија може да профитира од новог прекограничног споразума који ће олакшати токове 
туризма. На основу ове чињенице, моћи ће се продрети на тржишта на која се већ 
циљало (продор на тржиште). 

 Следећи туристички производи су истакнути као посебно привлачни за ово тржиште: 
туризам културне баштине, рурални начин живота, гастрономски и вински туризам, 
туризам везан за реке и језера, дечији и породични туризам и кратки одмори.  

 Ови туристички производи могу да буду у подједнакој мери понуђени у конкурентским 
земљама, те се тако могу нудити као комплементарни производи, чиме ће српском 
главном туристичком производу обезбедити додатну вредност.  

 

Страни туристи из остатка света 

 Како би се са постојећим производима досегли додатни тржишни сегменти страних 
туриста из остатка света, Србија би могла да привуче специјализоване сегменте 
следећом понудом: 

 туристички производи везани за посебна интересовања која се односе на културу и 
крстарење су препознати као најрелевантнији и с највећим потенцијалом за 
привлачење страних туриста. 

 страни туристи су заинтересовани за јединствене ствари које се могу наћи у Србији: 
обилазак римских археолошких налазишта у земљи у којој је рођено 16 римских 
царева, крстарење Дунавом или лов у скоро нетакнутој природи.  

 

2.8.3 Стратегија брендирања руралног туризма 

Стратегија за развој бренда руралног туризма укључује следећу стратегију: 

 стварање јединственог бренда руралног туризма на националном нивоу којим се 
обједињује свеукупно брендирање и у који треба да се уклопе сеоске активности и сви 
рурални смештаји у Србији.  

 обједињени бренд руралног туризма треба да се уклопи у свеукупно позиционирање 
Србије под слоганом „Где се традиција сусреће са природом“55”. 

 подупрети сеоске производе који већ постоје (као што су на пример Рута римских царева 
или фестивал дувача у Гучи) и употребити их као снагу на којој се гради бренд руралног 
туризма. сеоске активност које већ привлаче људе у српска села треба искористити као 
улазну информацију за развој туристичког бренда. 

 употреба симбола руралног туризма за развој и јачање бренда. 

                                                
55

 Слоган Дана Уједињених нација у Србији и препорука председника Србије, г. Бориса Тадића. 
Београд, 27. септембар 2010. године 
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 развој регионалних брендова руралног туризма који су обједињени под националним 
брендом, али истовремено нуде различитост за различите КРТ. позиционирање четири 
циљна региона је детаљније дефинисано у Извештају о акционом плану. 

2.8.4 Стратегија за Интернет маркетинг 

Стратегија за Интернет маркетинг има за циљ да користи Интернет као главни инструмент 
промоције непосредне и посредне продаје производа у руралном туризму. Предлаже се 
следећа стратегија: 

 стварање сопствене мултимедијалне Веб локације за рурални туризам који је прилагођен 
корисницима и која је повезана са већ постојећим локацијама, као што су Веб локација 
Туристичке организације Србије, регионалних и локалних туристичких организација, 
објеката за рурални туризам, активности у руралном туризму и смештаја у руралном 
туризму. 

 употреба Веб платформе за побољшање односа са клијентима путем укључивања 
различитих инструмената за е-маркетинг, као што су Веб 2,0 апликације за односе са 
клијентима. 

 промовисање искључиво високо квалитетних садржаја како би се изградио идентитет и 
увећало поверење клијената и у Веб локацију и производе које промовише.  

 Веб локација треба да се развије тако да привуче посетиоца уз помоћ атрактивних 
симбола и боја које су допадљиве и позивају посетиоца да открије српско село. 

 обезбеђење централног портала на којем су централизоване све информације које се 
односе на сеоске активности и смештај. 

 резервације преко Интернета које омогућавају непосредан приступ руралном смештају. 

 обезбеђење пакета руралних доживљаја комбиновањем активности са смештајем. 

 употреба опције за ћаскање на друштвеним мрежама повезаних са локацијом, тако да 
посетиоци могу да поделе свој доживљај српског села са осталима. 

 

2.8.5 Стратегија за продају и комерцијализацију 

Стратегија за продају и комерцијализацију открива начине на које производ проналази свој 
пут до најрелевантнијих клијената. Ова стратегија стога обухвата следеће стратегије: 

 давање приоритета каналима непосредне продаје (кол центри и Веб локације са услугом 
директних резервација и плаћања).  

 употреба посредника као кључних партнера како би се српско село пласирало на 
тржиште. 

 препознавање потенцијалних партнерских продајних иницијатива нпр. са приватним 
фирмама, владиним организацијама, НВО и ЛВО из туристичког сектора или изван њега. 

 

2.8.6 Стратегија за комуникације и промоцију 

Стратегија за комуникације и промоцију има за циљ да скрене пажњу потенцијалних 
клијената на српско село. Стратегија ће пренети изглед и производе бренда. Управо стога, 
ове стратегије треба да:  

 укључе српско село у националну кампању за туризам. 
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 дефинишу персонализоване атрибуте српског села као туристички производ: локално, 
рурално, аутентично, лично. 

 изграде и прошире свест о српском селу међу странама заинтересованим за рурални 
туризам.  

 позиционирају бренд у главама домаћих, регионалних и страних туриста.  

 користе комуникационе и промотивне алате како би постали познати међу 
посредницима. 

 изнађу одговарајуће комуникационе и промотивне алате, као што су брошуре, сајмови, 
обиласци ради упознавања, обиласци за новинаре.  

 упакују и промовишу нематеријалне аспекте баштине. 

 сроче кључну поруку за комуникацију и изаберу могуће гласнике ове поруке. 

 остваре непосредан мултимедијални контакт између потенцијалних посетилаца и 
пружалаца услуга у руралном туризму.  

 искористе синергије с другим маркетиншким алатима који се користе за туризам у 
Србији. 

 

2.8.7 Стратегија за институционалну организацију дестинације 

 Стратегија за институционалну организацију дестинације ће покренути оснивање 
Организације за управљање дестинацијом (ОУД), која ће представљати све 
заинтересоване стране које су релевантне за рурални туризам у Србији.  

 Власништво над овом организацијом треба да поделе међу собом чланови руралних 
општина, регионалних Привредних комора, Удружења пружалаца смештаја у руралном 
туризму, Удружења организатора активности у руралном туризму и других комерцијалних 
удружења повезаних са руралним туризмом. 
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2.9 Економска стратегија за рурални туризам 

 
Спровођење Мастер плана за рурални туризам би требало да резултира растом броја 
ноћења, једнодневних посетилаца, растом потражње за смештајем у руралном туризму и 
растом економског доприноса руралног туризма. 
 

1. Очекује се да број ноћења у руралном туризму порасте на 7,4 милиона до 2020. 
године, што представља 11% кумулативне годишње стопе раста56 током периода од 
10 година. 

• Очекује се да КГСР за ноћења у руралном туризму (11%) буде већа од 
очекиване стопе раста у српском туризму (3%). 

2. Повећати прилив како домаћих, тако и страних туриста.  
• Циљ је да током овог десетогодишњег периода једно од троје људи који живе у 

урбаним центрима једном годишње посети рурално подручје у својој земљи. 
•  Очекује се да страни туристи представљају 28% укупног броја домаћих 

туриста. 
3. Очекује се да ће број једнодневних посетилаца расти приближно истом стопом као 

број туриста. 

 
 

4. Побољшати попуњеност капацитета у руралном туризму на 30%. 
• Циљна попуњеност од 30% одређена је и за „опште туристичке лежајеве који 

се могу користити за рурални туризам“ и за „сеоске туристичке лежајеве“. 
5. Очекује се раст броја лежајева у руралном туризму и броја „општих туристичких 

лежајева који се могу користити за рурални туризам“, али број лежајева у руралном 
туризму ће се брже повећати. 

6. Очекује се да ће за 10 година удео броја ноћења у руралном туризму исказан у виду 
процента укупног броја ноћења на селу (објекти за општи туризам који се могу 
користити за рурални туризам + рурални туризам) порасти на 30%. 

7. Подупрети синергије сектора за рурални туризам и повећати висину директног 
мултипликатора на 1,6. Очекује се да ће укупни директан економски допринос 
порасти на 45 милијарди РСД за 10 година, што представља 15,9% КГСР тренутно 
процењеног директног економског доприноса од 10,4 милијарди РСД. 

                                                
56

 Кумулативна годишња стопа раста. 

Пројекције за рурални туризам/Прогнозирани

период

Почетна година 

(2009)

Трећа година 

(2013)

Пета година 

(2015)

Десета година

(2020)
КГСР*

1

Ноћења домаћих туриста 2.210.550 3.178.960   3.877.296   5.823.649   10%

Ноћења страних туриста 490.932 761.234   973.368   1.630.622   12%

Укупно ноћења 2.701.482 3.940.194   4.850.664   7.454.271   11%

2
Прилив домаћих туриста 13,5% 18% 22% 30% 8%

Страни туристи као % домаћих 

туриста
22% 24% 25% 28% 2%

3 Дневни посетиоци (домаћи + страни) 1.179.191 1.906.561 2.433.988 3.906.698 12%
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Очекује се да ће спровођење Мастер плана за рурални туризам стимулисати додатни раст 
од 8% у руралном туризму, што ће резултирати у укупној стопи раста на селу од 11%, чиме 
ће се увећати удео руралног туризма и подржати укупан раст туризма у Србији. 
 

 
 
При постојећој органској стопи раста од 3%, очекује се да ће за пет година бити 3,1 милион 
ноћења. Додатна стопа раста (као резултат Мастер плана за рурални туризам) ће у 2015. 
години генерисати додатних 1,7 милиона ноћења. Збир ове две стопе раста је 11%, што ће у 
2015. години потенцијално генерисати укупно 4,8 милиона ноћења у руралном туризму. 
 
Обим ноћења у српском руралном туризму ће увећати његов удео у укупном броју ноћења и 
до 2015. године представљаће 30% од укупног броја ноћења. 
 

Пројекције за рурални туризам/Прогнозирани

период

Почетна

година (2009)

Трећа година 

(2013)

Пета година 

(2015)

Десета година 

(2020)
КГСР*

4

Стопа попуњености општих

туристичких лежајева које је могуће

искористити за рурални туризам

21% 24% 26% 30% 3%

Стопа попуњености руралних

туристичких лежајева
4% 12% 17% 30% 23%

5

Општи туристички лежајеви које је

могуће искористити за рурални 

туризам

32.747 39.287      42.574   47.653   4%

Сеоски туристички лежајеви 10.657   11.864      13.937      20.423   7%

Укупан број лежајева у руралном

туризму
43.404 51.151 56.511 68.076 5%

6
Ноћења у руралном туризму као % 

укупних ноћења у руралном туризму
5%   13%   18%   30%   

7

Непосредан утицај/економски 

мултипликатор
1 1 1,1 1,6

Укупан непосредни економски

допринос руралног туризма (у 

милијардама динара)

10,4 16,5 22,4 45,6 16%

-

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Нулта 
година

1 2 3 4 5

У
м

и
л

и
о

ни
м

а

Пројектовани раст индукован Мастер планом руралног 
туризма

Пројектовани органски развој руралног туризма

Пројектовани органски раст ноћења у 
руралном туризму у односу на пројектовани

раст ноћења предвиђен Мастер планом
руралног туризма

КГСР: 3%

Укупан 

КГСР: 11%

2,7

4,8
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Стога ће стратегија за рурални туризам унети додатни напор и стимулацију за рурални 
туризам Србије, а самим тим за резултат имати повећану стопу раста руралног туризма. 
Очекује се да ће се органска стопа раста од 3% увећати за додатних 8% као резултат 
Мастер плана за рурални туризам. Другим речима, при постојећој органској стопи раста од 
3%, очекује се да ће за пет година бити 3,1 милион ноћења. Додатна стопа раста (као 
резултат Мастер плана за рурални туризам) генерисаће додатних 1,7 милиона ноћења. Збир 
ове две стопе раста је 11%, што ће у 2015. години потенцијално генерисати укупно 4,8 
милиона ноћења у руралном туризму. 

 

Такође, пораст руралног туризма ће допринети свеукупном расту туризма у Србији. Рурални 
туризам тренутно доноси туризму Србије 2,7 милиона ноћења (27%). Очекује се да ће, као 
резултат стимулације и спровођења Мастер плана за рурални туризам, рурални туризам 
имати 4,8 милиона ноћења (3,1 милион + 1,7 милиона) у Србији. Обим ноћења ће стога у 
српском руралном туризму увећати његов удео у укупном броју ноћења на 30%. Другим 
речима, очекује се да ће због спровођења Мастер плана за рурални туризам, рурални 
туризам расти брже од просечне стопе раста у туризму. 
 
 

Удео руралног туризма у туризму Србије 2009. 

године (ноћења)

Удео руралног туризма у туризму Србије 2015. 

године (ноћења)

Број ноћења 
у руралном 

туризму
2.701.482 

(27%)

Туристичка 
ноћења

7.334.000 
(73%)

Укупно: 10.035.482
Број ноћења 
у руралном 

туризму 
индукован 

Мастер 
планом 

руралног 
туризма

1.732.565 
(11%)

Број ноћења 
у руралном 

туризму (под 
претпос-
тавком 

органског 
развоја)

3.118.099 

(19%)
Туристичка 

ноћења
11.088.687 

(70%)

Укупно: 15.939.261



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 115 - 
 

2.10  Еколошка и друштвена стратегија 

 

2.10.1 Еколошка стратегија 

 
Еколошка стратегија се фокусира на развој, заштиту природних и културних добара у 
руралним срединама Србије и управљање њима Стратегија предлаже следеће:  

 побољшање заштите, представљања и управљања заштићеним и другим вредним 
природним и културним добрима и пределима. употреба механизама за контролу 
незаконитог грађевинског и архитектонског загађења. 

 побољшање инфраструктуре и локалног система управљања отпадом, отпадним водама 
и водоснабдевањем. 

 изградња високо квалитетне животне средине у српским селима путем смањења 
загађења ваздуха, воде и земље. 

 увођење употребе обновљивих извора енергије, чистих технологија и енергетски 
ефикасних решења (посебно у енергетици, транспорту и грађевини) и подршка за 
њихово коришћење. 

 минимализовање еколошких ризика и управљања њима, посебно у потенцијално 
опасним објектима и при другим активностима у Србији и суседним земљама. 

 ојачавање учешћа јавности у одлучивању о просторном распореду и еколошком утицају 
развоја руралног туризма, путем развијања свести о заштити животне средине и кроз 
образовне програме намењене локалним заинтересованим странама и локалној управи.  

 
 

2.10.1.1 Заштита природних и културних добара и управљање њима 

Стратегија предлаже следеће: 

 употреба туризма као катализатора за очување, заштиту и управљање природним и 
културним добрима у руралним срединама. развој решења која су примењива на све 
средине предложене за рурални туризам, како би се створиле средине са изразито 
високим квалитетом животне средине, кроз очување постојећег квалитета животне 
средине, заштиту природних богатстава и очување екосистема. 

 очување и побољшање биодиверзитета у Србији путем смањења губитка 
биодиверзитета, смањењем утицаја на биодиверзитет и подржавањем одрживе употребе 
биолошких ресурса у пројектима за рурални туризам. 

 развој руралних средина и руралног туризма уз поштовање особености, вредности и 
капацитета постојеће сеоске средине. Поред тога, треба сачувати и побољшати 
карактеристичну структуру средине и очувати њена природна и културна добра, особени 
изглед, традиционални изглед руралних насеља и сопствену традицију градње. 

 изградња позитивног архитектонског идентитета насеља у руралним поручјима, заснован 
на очувању и ревитализацији традиционалне архитектуре и квалитету, као и на новим 
грађевинама које поштују специфичности руралних насеља. 
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2.10.1.2 Укључивање руралних средина у регионални систем за управљање отпадом 

Стратегија предлаже следеће: 

 иницијативе за рурални туризам треба да буду охрабрене и подржане (и финансијски и 
путем обука) да развију методе рециклирања и поновне употребе отпада. 

 стратегија истиче да ће за стратегију за управљање отпадом посебан изазов бити 
планинске области са раштрканим селима, као и мала села са лошом друмском 
инфраструктуром. Ово ће ограничити одговарајуће сакупљање отпада у срединама са 
руралним туризмом, посебно у групи КРТ1 (централна и западна Србија) и групи КРТ3 
(источна Србија). Могућа решења су: ПВЦ контејнери велике запремине и „мобилни 
центри за отпад“ који ће се детаљније одредити Извештај о акционом плану. 

 

2.10.1.3 Увођење обновљивих извора енергије и подршка њиховој употреби 

Стратегија подржава употребу обновљивих извора енергије у руралном туризму у Србији и 
предлаже следеће:  

 мале хидроелектране имају највећи потенцијал за искоришћеност целокупног 
енергетског потенцијала у следећим областима: ГКРТ1, ГКРТ3, КРТ9 и КРТ557. 
Ветроелектране које се лако могу подићи у ГКРТ2, ГКРТ4, КРТ1, КРТ2, КРТ3 и КРТ8. 
Геотермални извори у ГКРТ4 (Војводина). Биомаса са фарми за производњу биогаса, 
посебно у ГКРТ4 и КРТ658. 

 оптимизација енергетске ефикасности усваја грађевински стандард „нискоенергетске 
куће“ за смештајне капацитете и друге објекте, посебно за развој нових центара за 
активности, као што су Центар за добродошлицу и сл. постојеће грађевине треба да 
користе „пасивну соларну“ технологију, где се соларна енергија користи за пасивну 
расвету и грејање.  

 развој инфраструктуре у руралним срединама која подржава одрживи стил живота, 
побољшање инфраструктуре и локалног система управљања отпадом, 
водоснабдевањем и канализацијом, побољшање тоалета у хотелима и ресторанима. 

 укључивање локалних заједница и чиниоца у рурални туризам и подршка употреби 
обновљивих извора енергије (укључујући соларну, енергију ветра, биомасу у 
пољопривреди и шумарству као одрживу опцију за диверзификацију руралних привреда 
и производње енергије), управљање отпадом и управљање изворима воде.  

 

2.10.1.4 Минимизовање еколошких ризика и управљање њима 

Дијагностички извештај истиче најугроженије средине (жаришта) у Србији и стратегија за 
развој туризма би требало да се одговорно односи према овим срединама. Предлаже се 
следеће: 

 спречавање даље деградације животне средине и осигурање побољшања постојеће 
ситуације; на пр. Копаоник, Златибор и Дивчибаре су идентификовани као угрожена 
подручја. 

 примена неопходних мера умањиће ограничења за рурални туризам у изложеним 
срединама и подржати заштиту вредних природних (природни резерват Делиблатска 

                                                
57

 Група КРТ1 (централна и западна Србија), група КРТ3 (источна Србија), КРТ9 (југоисток) и КРТ5 
(Доње Подунавље). 
58

 ГКРТ4 (Војводина) и КРТ6 (јужни Банат). 
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пешчара, реке Нера, Караш, Пек и Тимок) и културних добара (Виминацијум) и 
предела. 

 подизање свести о неопходној рехабилитацији и ревитализацији оштећених средина и 
угрожених екосистема. 

 уважавање чињенице да еколошка жаришта могу да ограниче развој руралног туризма 
у селима која су изложена еколошким загађењима и ризицима59.  

 обезбеђивање одрживе опције приликом изградње нових инфраструктура, као што су 
пешачке стазе/бициклистичке стазе поред пута. 

 

2.10.1.5 Друштвена свест и укљученост заједнице 

Заинтересоване стране које ће бити укључене у развој руралног туризма треба да буду 
свесне еколошких питања и изазова са којима ће се суочити у руралним срединама. 
Стратегија предлаже следеће: 

 развој свести и образовање локалних заинтересованих страна и локалне администрације 
о питањима заштите животне средине, посебно о заштити пољопривредног земљишта, 
третирања отпада и канализације и енергетској ефикасности. 

 укључивање локалних заједница и заинтересованих страна у рурални туризам и 
подржати употребу обновљивих извора енергије, управљање отпадом и управљање 
изворима воде. 

 

2.10.1.6 Побољшање природног туризма 

Развити решења за туризам окренут природи са малим радовима на инфраструктури, како 
би и туристи и локални становници уживали у природи. 

 У шумама и на обалама језера и река изградити стазе за шетњу за породице са малом 
децом и за старије особе. Поставити станице за посматрање птица, лептира и слично. 
Направити добре мапе за шетњу/ходање/јахање; водиче и маркере за пећине и стене. 

 Побољшати туризам окренут природи са малом инфраструктуром, како би и туристи и 
локални становници уживали у природи.  

 Даље развити и ојачати центре за посетиоце и планинске центре с одговарајућим 
логистичким базама за спашавање и хитне интервенције. Подржати развој програма за 
истраживање природе, опстанак и извиђаче, природне производе високе вредности, 
кампова на путевима баштине и научни туризам повезан са природом, посебно са 
заштићеним областима у природи.  

 

                                                

 59 Области које су идентификоване као најизложеније ризицима су: југозападни део 
КРТ 8 (изложен Панчеву и Костолцу), североисточни део КРТ 5 (изложен Костолцу), 
јужни део КРТ 5, источни део КРТ 7 и североисточни део КРТ 8 (изложен Бору), као и 
ризици од транснационалног загађења у КРТ 6, КРТ 5, КРТ 11 и КРТ 12. 
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2.10.2 Друштвена стратегија 

 
Друштвена стратегија се фокусира на улогу коју ће рурални туризам играти у решавању 
друштвених питања на српском селу, као што су незапосленост, одлив становништва и 
угроженост жена и омладине. Стратегија предлаже следеће:  

 употреба руралног туризма као катализатора за стварање прилика за запошљавање и 
допринос борби против сиромаштва у руралним срединама. 

 употреба руралног туризма као катализатора за покретање диверзификације сеоске 
привреде. 

 употреба руралног туризма као алатке која ће се користити за промовисање високо 
квалитетних пољопривредних прехрамбених производа. 

 обезбеђење обуке за развој вештина. 

 активирање учешћа жена, омладине и других угрожених група у руралном туризму 

 обнова руралних школа. 
 

2.10.2.1 Диверзификација сеоске привреде и смањење незапослености у руралним срединама 

Главни привредни сектор у руралним срединама је пољопривреда, која у Србији 
представља 20% свих запослених и доприноси БДП са скоро 10%. Овај сектор пати и 
потребна му је диверзификација60. Циљ је да се искористе природна и културна богатства и 
друштвени ресурси у српским селима, како би се даље диверзификовала сеоска привреда 
стварањем нових прилика за запошљавање у селима. Стратегија је следећа: 

 стварање нове прилике за запошљавање у читавом сектору руралног туризма 

 укључење локалних руралних заједница у туризам што за резултат има смањење 
незапослености и депопулацију руралних подручја. 

 стимулисање синергије између пољопривредног сектора и руралног туризма кроз даљи 
развој локалних тржишта за аутентичне и квалитетне производе које производе мали 
фармери. 

 развој пољопривредних производа који се већ производе као интегралног дела 
доживљаја српског села. брендирање и комерцијализација локалних пољопривредних 
производа туристичком сектору у руралним срединама. 

 привлачење већег броја људи у сеоске средине и подстицање да конзумирају 
пољопривредне и сеоске производе (мед, сир, шунка, ракија, вино, традиционална јела и 
рукотворине). 

 развој интегрисаног доживљаја између туристе и пољопривредног произвођача у којем 
су обе стране заједно укључене у производњу пољопривредног производа. 

 

2.10.2.2 Пројекција отварања радних места  

На основу студије тековина спровођења сличних пројеката, пројектовано је отварање нових 
радних места произашлих из развоја руралног туризма у Србији. На основу међународних 
репера, 61 претпостављено је да долазак сваких осам нових туриста у сеоске средине у 
Србији, представља ново директно запослење. Такође, 25 дневних посетилаца представља 

                                                
60

 За више детаља погледајте Дијагностички извештај.  
61

 Међународни стандарди: Европа, САД, Бразил, Аустралија, Јужна Африка. 
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прилику за ново директно запослење. Урађена је десетогодишња пројекција отварања нових 
радних места у Србији, произашлих из руралног туризма. На крају предвиђеног 
десетогодишњег периода, очекује се да ће развој руралног туризма допринети отварању 
преко 250.000 прилика за ново директно запослење. 
 
 

2.10.2.3 Промовисање висококвалитетних традиционалних прехрамбених производа 

Стратегија је да се идентификују и оснаже синергије између пољопривреде и руралног 
туризма. Развој висококвалитетне традиционалне хране треба да буде есенцијални део 
доживљаја у руралном туризму и пољопривредне произвођаче треба ангажовати и као 
непосредне снабдеваче (продаја њихових производа непосредно крајњем потрошачу) и као 
посредне снабдеваче (руралним домаћинствима, F&B јединицама и другим продавницама). 
 

2.10.2.4 Обезбеђење обуке за развој вештина 

 
Стратегија за развој људских ресурса је кључна структура подршке за развој људских 
ресурса. Она је обрађена као одвојени део у поглављу о Стратегији за подршку развоја 
туризма. Погледате ово поглавље, јер оно објашњава стратегију програма за развој свести, 
обуке и подршке руралном туризму.  
 

2.10.2.5 Активирање учешћа жена и угрожених група у руралном туризму 

Стратегија за развој прилика за запошљавање жена, омладине и других угрожених група у 
руралним подручјима.  
 Рурални туризам истиче одређене послове који су у домаћинствима традиционално били 

обављани из сенке: кување, чишћење, рукотворине, итд. Активирање и формализација 
ових делатности може да резултира у томе да жене имају кључну улогу у развоју 
руралног туризма. 

 Треба подржати и охрабрити развој активности које су традиционално повезане са 
женама, као што су рукотворине и храна. Ово укључује и фокусирање на изградњу 
капацитета и трговачких вештина.   

 

2.10.2.6 Ревитализација руралних школа 

Ревитализација руралних школа је кључна стратегија за овај пројекат. Она је обрађена као 
одвојени део у поглављу о Стратегији за развој доживљаја руралног туризма. 
 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 120 - 
 

2.11  Стратегија развоја подршке туризму 

2.11.1 Стратегија за развој инфраструктуре 

 
Приликом идентификације кластера у одељку о давању приоритета овог извештаја 
стратегије, као позитиван аспект издвојена је приступачност улазним тачкама за четири 
групе кластера. Проблеми с приступачношћу произилазе из веза унутар група кластера. 

 лош приступ главним туристичким факторима и атракторима од тачке уласка у кластере. 

 лоше везе између различитих фактора и атрактора унутар кластера. 

 концепт „интерне“ приступачности се састоји од следећих елемената: лоше одржавање 
путева; за неке удаљене пунктове нема путева или постоји стаза за возила с погоном на 
сва четири точка; одсуство саобраћајне и туристичке сигнализације. резултат било којег 
од ових фактора, или њихове комбинације је да је потребно много времена за прелазак 
из једне дестинације до друге, како би се обишло неко место; у екстремним случајевима, 
уопште нема приступа. 

 још један директан утицај повезан с приступачношћу је недостатак смештаја, кетеринга 
и/или активности на неким дестинацијама у оквиру кластера, што, кад се сабере с 
проблемом неприступачности, одбија посетиоце и туристе од неких места. 

 
Управо стога треба учинити напор везано за развој инфраструктуре на нивоу кластера и на 
локалном нивоу, како би се превазишао овај тип препрека развоју руралног туризма. У 
првом кораку овај напор заправо треба да буде побољшање постојеће мреже локалних и 
регионалних путева, уз изградњу појединих нових. Позитивни аспект је да нема потребе за 
великим радовима на инфраструктури, као што је изградња националних путева; међутим, 
потребне су инвестиције на локалном нивоу. 

Важно је напоменути да би за неке туристичке атракције било прихватљиво да имају приступ 
искључиво уским, неасфалтираним путем који је у добром стању, као што је то пракса у 
другим руралним срединама у неким европским земљама. Узмимо на пример Шкотску, у 
којој се за потребе руралног туризма користе уски путеви који су у добром стању и чине део 
руралног доживљаја. 

Када се потврди приоритетна листа група кластера и кластера за рурални туризам, могу се 
написати конкретније препоруке за основне путеве који треба да буду у добром или бољем 
стању како би омогућили развој туризма. 

 

2.11.2 Стратегија за развој квалитета 

 
Одељак о позиционирању у овом Извештају Стратегије препоручује да српски рурални 
туризам користи „квалитет“ као конкурентну предност у поређењу са суседним земљама и 
конкуренцијом. Дијагностички извештај је установио да постојећи ниво квалитета руралног 
туризма у Србији није ни конкурентан, нити чини конкурентну предност у односу на 
конкуренцију. Гаранција квалитета је идентификована као кључна стратегија која ће 
покренути конкурентност српског руралног туризма. 
 
Стратегија за развој стандарда квалитета је следећа: 

 обезбеђење гаранције квалитета по међународним стандардима за цео доживљај 
руралног туризма, укључујући сеоске активности, сеоске објекте и рурални смештај. 
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 гаранције квалитета морају да подрже позиционирање доживљаја српског туризма као 
квалитетне и вредне понуде из руралног туризма. 

 стратегија квалитета треба да се фокусира на гаранције квалитета на нивоу целог 
туристичког сектора, и треба да има холистички приступ. 

 диференцирање понуде руралног туризма у Србији кроз посебан нагласак на одређене 
врсте производа, активности и смештаја. Ознаке квалитета треба користити као подршку 
овој диференцијацији.  

 поспешивање развоја кључних производа и услуга у руралној Србији. Ознака квалитета 
може да се користи као промотивно средство које ће поспешити преношење порука 
циљним клијентима.  

 употреба обавезних и добровољних ознака како би се подржала гаранција квалитета. 
 
Неколико аспеката треба узети у обзир како би се разумела ова стратегија. Они су 
образложени у следећим одељцима. 
 

2.11.2.1 Стратегија укупног управљања квалитетом 

Међународне најбоље праксе истичу да укупно управљање квалитетом на туристичким 
дестинацијама подразумева раст задовољства туриста које је паралелно са побољшањем 
локалне привреде, животне средине и квалитета живота локалне заједнице.  

 Квалитет је систематичан, холистички и дугорочан процес који мора да буде доследан и 
углавном се остварује путем добровољних мера. 

 Квалитет мора да се планира узимајући у обзир не само тренутне потребе 
туриста/посетилаца, већ и оне које ће се појавити у будућности, јер се инфраструктура и 
опрема не могу лако мењати. 

 Рурални туризам истиче одређене послове који су у домаћинствима традиционално били 
обављани из сенке: кување, чишћење, рукотворине, итд. Активирање и формализација 
ових делатности може да резултира у томе да жене имају кључну улогу у развоју 
руралног туризма.  

 

2.11.2.2 Стратегија за развој холистичког квалитета 

Стратегија за развој квалитета је холистички приступ гаранцији квалитета на нивоу целог 
туристичког сектора. Квалитет доживљаја у туризму може бити гарантован кроз минимум 
стандарда и путем карактеристика које издвајају. Квалитет има различите димензије које 
укључују тврде компоненте (као што су физичке структуре) и меке компоненте (људски 
елемент). This holistic approach to the quality strategy is illustrated in the below outline: 
 
 
Стратегија за развој гаранције квалитета у руралном туризму би требало да узме у обзир 
следеће:  

 укључивање локалне сеоске заједнице и локалне туристичке агенције: њихово 
укључивање као учесника и као клијената у процесу управљања квалитетом. 

 приступ ка туристи/посетиоцу: подизање квалитета понуђених производа и услуга, како 
би се постигао повраћај и/или препорука дестинације. 

 ставити јак акценат на инвестирање у меке елементе (рад са људима) и тврде елементе 
(објекти и инфраструктура). Активности везане за меке елементе углавном не захтевају 
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велике инвестиције, али захтевају координирани напор свих учесника. Оне имају већу 
важност и већи утицај на дестинацију или на туристичке центре него тврди елементи, 
који су фокусирани на инвестиције у инфраструктуру које су наравно велике, али 
неопходне. 

 

2.11.2.3 Обавезне ознаке квалитета 

Квалитет се не може наметнути законом или прописима, јер представља мешавину 
материјалних и нематеријалних елемената. Међутим, потребан је солидан законски оквир 
како би се поставили минимални стандарди, избегла нелојална конкуренција и заштитио 
потрошач, бар у области основног туристичког учинка. Они су представљени као „обавезне 
ознаке“  

 Обавезне ознаке се користе да би пружиле гаранцију за минимум стандарда. Ови 
обавезни системи за препознавање квалитета морају бити усаглашени са међународним 
стандардима, посебно у односу на смештај, храну и пиће. 

 Они морају да прегледају минимални стандард и идентификују где се он придржава 
међународних стандарда, а где га треба подићи. Уколико стандард треба подићи, то се 
треба јасно дефинисати.  

 Постојећи објекти морају се придржавати нових стандарда, а нови објекти морају да их 
задовоље, као минимални захтев за улазак у сектор руралног туризма.  

 
Стратегија предлаже и додатну употребу „добровољних ознака“.   

2.11.2.4 Добровољне ознаке квалитета 

Добровољне ознаке квалитета треба користити као стратешки алат за диференцијацију. 
Стратегија је да се користе ове добровољне ознаке како би се пружиле даље гаранције 
туристима, као и да се даље подржи идентитет производа руралног туризма. Ове ознаке 
могу играти важну улогу у диференцирању понуде из српског руралног туризма. Примери 
добровољних система препознавања квалитета у најбољој пракси 62 укључују и следеће: 

 ознаке за рурални смештај: стратегија је да се подржи идентитет руралног смештаја што 
јача позиционирање руралног смештаја у Србији. Оне морају да имају снажан фокус на 
ознаке за традиционални рурални смештај и смештај на фармама. Требало би да се 
користе за традиционални смештај, али се могу користити и за модерни смештај, што 
има за циљ да побољша доживљај руралног туризма код туриста. 

 Ознаке за дестинације: стратегија је да се ове ознаке користе како би се оснажиле српске 
сеоске дестинације. Дестинацију може да чини типична сеоска дестинација, на пример 
„традиционално село“. Могу се такође развити и ознаке у руралним срединама за 
посебне сегменте, као што је „породична“ сеоска дестинација. Ознаке за дестинације се 
такође могу користити за активности (на пример за сеоске активности које су објашњене 
у одељку о доживљају руралног туризма). Пример могу бити дестинације за планински 
туризам. 

 пољопривредне ознаке: стратегија је да се ове ознаке користе како би се оснажила веза 
руралног туризма и пољопривредних производа у Србији. Оне се могу користити за 
преношење личних прича о руралним заједницама које су укључене у производњу 
одређеног производа. 

                                                
62

 Међународне најбоље праксе у Француској. 
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 еколошке ознаке: ове ознаке треба користити као подршку еколошкој стратегији (дата је у 
овом извештају) и њеној већој видљивости. Оне су важан део промовисања еколошких 
иницијатива у руралном туризму.  

 

2.11.2.5 Структурирање производа као гаранција квалитета 

Како би се покренуо ниво квалитета понуде у руралном туризму, поред обавезних и 
добровољних ознака које су горе наведене, важно је такође и да се створи структурирана 
понуда „производа“ која комбинује активности и смештај. За ову сврху није довољно 
структурирати производе и онда чекати да се види хоће ли их приватни сектор прихватити и 
комерцијализовати. На зрелом тржишту на којем је приватан сектор развијен, не би било 
потребе да се интервенише, али у постојећим условима у руралном туризму у Србији, биће 
потребно да се начини још један корак. 
 
Овај корак се састоји од покретања или подржавања туроператера, што неће само 
структурирати, већ ће и комерцијализовати производе руралног туризма. На овај начин ће се 
„покренути“ ниво квалитета који је потребан за конкурентност, док се истовременом, истим 
средством, прати ниво квалитета који подржавају фирме које су део туристичке понуде. 
 

2.11.3 Стратегија развоја људских ресурса 

 
Стратегија развоја људских ресурса дефинише захтеве за развој људског капитала који ће 
подржати развој сектора за рурални туризам у Србији. Стратегију чине три програма, за 
свест, обуку и подршку. На основу горенаведених потреба и претпоставки, предлаже се 
следећи приступ заснован на три главне компоненте, и то програму за развој свести, 
програму обуке и програму подршке. 

Стратегија програма за развој свести 

Програми за развој свести имају следеће циљеве: 

 да учесницима, посебно локалним заједницама и локалним учесницима представе 
рурални туризам и објасне његов потенцијални утицај на њихова домаћинства. 

 да стимулишу интересовање за рурални туризам, а посебно за учешће у руралном 
туризму. 

 да укључе заинтересоване стране, посебно локалне заједнице и локалне учеснике у 
рурални туризам и пруже алатке и јасна практична објашњења о томе како се укључити у 
рурални туризам. 

 да обезбеди посвећеност развоју руралног туризма у заједници, на одржив начин. 

Стратегија за програм потребних обука 

 Овај програм треба да се бави општим и конкретним потребама. Опште потребе 
укључују потребе за обуком које имају различити играчи широм сектора туризма. 
Конкретне потребе, међутим, су оне које су карактеристичне за тип активности у сектору 
туризма. Опште потребе укључују учење страних језика, обуке из понашања и 
интеракције с туристима, из области пословних вештина и помоћи приликом 
пријављивања за субвенцију.  
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 Конкретне потребе укључују различите компоненте ланца вредности (транспорт, 
смештај, харана и пиће, продавнице рукотворина и сувенира: као и туристичка добра и 
активности везане за разоноду). 

Стратегија за програме подршке 

 Програми подршке би требало да обезбеде техничку подршку конкретним групама 
унутар сектора туризма, као и да пруже техничку подршку за специфичне потребе 
циљних група. 

 
Потенцијални корисници програма подршке су женске групе и организације, предузетници у 
руралном туризму и омладина. 
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2.12  Стратегија за управљање у туризму 

 
Један од главних изазова за већину туристичких организација је спровођење/ступање на 
снагу усвојених стратегија. С једне стране, рурални туризам је у Србији у повоју и не 
генерише довољно посетилаца и туриста (ноћења) који би дошли из снажног и развијеног 
приватног сектора. С друге стране, рурални туризам је збир многих типологија различитих 
производа који су испоручени у руралном окружењу широм земље, у свим регионима и 
општинама. Данас, већина ових производа није структурирана као комбинација активности и 
смештаја, која чини основу доживљаја руралног туризма (као што је дефинисано у овом 
извештају). Многа културна, природна и људска добра се чак и не користе у туристичке 
сврхе, или им недостаје минимум објеката или услуга. 
 
Управо стога треба ставити снажан акценат на процес структурирања доживљаја у 
руралном туризму, као и на промоцију, комерцијализацију и контролу квалитета. Поред тога, 
мора се размотрити развој и оснаживање људских ресурса, како би се остварили циљеви и 
омогућило стварно и професионално спровођење. Ова ограничења и потребе треба да 
покрену природу и опсег организације која је потребна за спровођење стратегије за развој 
туризма на националном, регионалном и локалном нивоу. 
 
Имајте на уму да структура за управљање не подразумева оснивање нових 
институција. Постојеће институције ће се користити и оптимизовати путем 
идентификовања и развијања синергија, тамо где је то могуће. Уколико је то потребно, 
постојећим институцијама ће се додати нове функције. 
 
На основу свега овога, предлаже се следећа организациона структура како би се покриле 
различите димензије развоја руралног туризма у Србији:  
 

 
 

МЕРР МПШТВ

ТОС

Национални 

ниво

Регионални 

ниво

Заједница на 

локалном нивоу

Водеће институције Институције за подршку

Стратешки ниво

РТО3 (Регионална туристичка 
организација) и Аутономна 

Покрајина Војводина

Председник општине

Национални савет за
рурални развој1

(НСРР)

Национална корпорација
за развој туризма2

(НКРТ)

 Национална стратешка радна група за

рурални туризам (НСРГРТ) 

Оперативни ниво

 Трансрегионална ОУД

• Ознаке квалитета

• Портфолио руралних активности

• Портфолио руралног смештаја

 Национални услужни центар за развој

људских ресурса

Стратешки ниво

 Регионална стратешка радна група за

рурални туризам (РСРГСТ) 

Оперативни ниво
 Регионална ОУД

• Центри за активности

• Ознаке квалитета

• Портфолио руралних активности

• Портфолио руралног смештаја

 Регионални услужни центар за развој

људских ресурса

Стратешки ниво

 Локална акциона група (ЛАГ)

Оперативни ниво

 Локална туристичка организација (ЛТО)

1 Национални савет за рурални развој је тело у саставу министарства
2 Национална корпорација за развој туризма је Владина агенција која има за циљ да привуче инвеститоре за различите пројекте Мастер плана који се реализују у Србији
3 Основана је РТО за западну Србију; Аутономна Покрајина Војводина већ има Туристичку организацију Војводине, а РТО за Доње Подунавље и Источну Србију су у поступку оснивања. 
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Водеће институције  
 
Национални ниво: 
Министарство за економију и регионални развој, Министарство пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде и ТОС су главни партнери и водеће институције у пројекту за 
развој руралног туризма и чине Управни одбор. Они су због тога подвучени на дијаграму 
управљања приказаном горе; упркос томе што постоје друга министарства која треба да се 
укључе у неке од кључних одлука. Други играчи треба да буду укључени на трајној основи, 
али њихов допринос се огледа у инструментима за примену управљања, као што су 
Стратешка радна група за регионални рурални туризам и Организација за управљање 
дестинацијама.  
 
Регионални ниво: 
Регионална туристичка организација (РТО) треба да буде носилац руралног туризма у 
Србији и она је званична туристичка институција законом предвиђена као предводник 
развоја туризма на регионалном нивоу. РТО треба да предводи и да користи инструменте на 
регионалном нивоу, као што су Стратешка радна група за регионални рурални туризам и 
Организација за управљање дестинацијама и Сервис центар.   
 
Локални ниво: 
као што је то данас случај, главна законска власт је изабрани председник општине који ће 
предводити и користити инструменте управљања на локалном нивоу као што су Локална 
акциона група (ЛАГ) и Локална туристичка организација (ЛТО). 
 
Све ове водеће институције данас већ постоје, осим РТО, јер су до сада основане само две 
или три регионалне туристичке организације. То значи да треба основати РТО у свим 
регионима који су дефинисани као приоритетне области за развој руралног туризма. Другим 
речима, 12 КРТ дефинисаних у стратегији би требало да буду део једне РТО (или АП 
Војводине). То практично значи да бројни КРТ сарађују како би формирали РТО која заступа 
групу КРТ (као што је то и дефинисано у Стратегији). Или би то у случају јужног Баната 
значило да је општина део групе КРТ Доње Подунавље, али је такође и део АП Војводине. 
Стога се предлаже да сваки КРТ буде представљен у РТО. Ове РТО могу бити сачињене од 
група КРТ.  
 
Инструменти спровођења управљања: стратешки ниво: 
 
постојеће водеће институције и релевантни играчи (јавни-приватни сектор и грађанско 
друштво) немају организацију и инструменте који им омогућавају да уђу у интеракцију или да 
доносе заједничке стратешке одлуке на одржив начин.  
 
На основу међународних најбољих пракси и узимајући у обзир српски контекст, предлаже се 
да Стратешка радна група за рурални туризам (СРГРТ) преузме стратешку организациону 
улогу на националном и на регионалном нивоу, а да ту улогу на локалном нивоу преузме 
Локална акциона група (ЛАГ). Структура заинтересованих страна и мисија СРГРТ и ЛАГ су 
углавном на истом нивоу. 
 
Стратешку улогу СРГРТ или ЛАГ преузима комбинација заинтересованих страна из јавног и 
из приватног сектора, допуњена представницима грађанског друштва. Чланови Стратешке 
радне групе за национални рурални туризам треба да буду (али није ограничено само на 
њих) следећи: Министарство за економију и регионални развој, ТОС, Министарство 
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пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Привредна комора, Удружење за 
развој руралног туризма Војводине и Србије, као и представници основаних регионалних 
СРГРТ. 
 
Успостављање балансиране структуре је важно како би сва мишљења била представљена и 
како би одлучивање било засновано на свим перспективама. Прво основно питање је да се 
идентификују и изаберу сви главни и релевантни партнери и учесници који ће конституисати 
СРГРТ/ЛАГ. Немогуће је и непотребно да све потенцијалне заинтересоване стране буду у 
борду. Треба идентификовати оне најрелевантније који ће чинити језгро и бити стални део 
СРГРТ/ЛАГ. Они који нису изабрани могу бити позвани да присуствују састанцима кад год су 
њихова стручност и допринос потребни. 
 
Реч „лидер“ се стално користи кад се говори о профилима појединих заинтересованих 
страна, што се дефинише на следећи начин: појединац који је показао способност да 
употреби свој утицај као би убедио друге људе (без наметања), применом чврсте 
аргументације и сопственим примером. Неки лидери већ имају формална овлашћења која 
им пружа њихов положај, али то не мора нужно да значи да они воде и покретаче руралног 
туризма. Међутим, прави лидер (или шампион) руралног туризма не мора да има формално 
звање и може да идентификује и предложи своју визију, стратегију и aктивности за 
спровођење те стратегије. Прави лидер (или шампион) руралног туризма који има формално 
звање може да генерише релевантне промене у оквиру функционалне структуре своје 
оргнаизације. 
 
Главни партнери на националном, регионалном и локалном нивоу су дати у наставку. 
 

Национални ниво: национална СРГРТ  

 Јавни сектор: Министарство за економију и регионални развој, Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Министарство за заштиту животне 
средине, Министарство културе, ТОС, Национална организација за развој туризма, 
Национални савет за рурални развој (међуминистарско тело), представници свих 
основаних СРГРТ.  

 Приватни сектор: Удружење за развој руралног туризма, Привредна комора Србије, 
Удружење путничких агенција и туроператера Србије, Удружење туристичког смештаја 
Србије, Удружење пољопривредних произвођача Србије, “selo.rs” (као главна Веб 
локација посвећена искључиво смештајним капацитетима на селу) као и лидери који 
имају посебну тежину у руралном туризму. 

 Представник грађанског друштва: Центар за одговоран и одржив развој туризма 
(ЦенОРТ), Удружење жена предузетника, и сл. 

 
Сваки од ових партнера треба да учествује у процесима саветовања и одлучивања по 
стратешким питањима која се тичу руралног туризма у Србији. Максималан број учесника на 
хипотетичком састанку СРГРТ не би смео да буде преко 25, као би се могло управљати 
састанком. Уколико има превише заинтересованих страна, неке представнике треба позвати 
на ад хок основи, што значи да ће бити позвани да учествују када њихово учешће буде било 
потребно по дневном реду. 
 

Регионални ниво: регионална СРГРТ  

Регионални ниво има сличан приступ: 
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 jавни сектор: представници сваке општине која је основала РТО, по један представник из 
Министарства за економију и регионални развој, Министарства пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде, Министарства за заштиту животне средине  

 приватни сектор: сва регионална предузетничка и/или професионална удружења која су 
можда створена на регионалном нивоу; одабрани релевантни локални лидери. 

 грађанско друштво: свака релевантна заинтересована страна која има регионални 
значај, или локална заинтересована страна која може представљати најбољу праксу на 
регионалном нивоу. 

 

Локални ниво:  

На локалном нивоу се може применити сличан приступ за Локалне акционе групе (ЛАГ). ЛАГ 
треба да буду представљене од стране јавног и приватног сектора, као и грађанског 
друштва. Међутим, као што је дефинисано од стране мултилатералних организација као што 
су УН или ЕУ, ЛАГ нису специјализоване за секторе активности попут туризма. Оне се баве 
питањима која су релевантна за њихове општине. Кад је реч о питањима туризма, оне могу 
да се обрате релевантним играчима у општини, као што су ЛТО, и на пример, удружење 
риболоваца или удружење пољопривредних произвођача, на трајној основи; и 
„лидерима“ локалног туризма на трајној или ад хок основи.  

Свега неколико општина у Србији је успоставило локалне акционе групе којима управља 
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и које се баве овим 
питањима. Стога се препоручује сличан приступ, дакле не оснивање нове организације, већ 
проширење делатности и учешћа/чланства заинтересованих страна у постојећим ЛАГ, како 
би се могле бавити питањима из области туризма, као и свим другим питањима која се 
односе на локалну заједницу. Локална туристичка организација и релевантни лидери 
приватног сектора би технички били „глас“ руралног туризма у ЛАГ. 

 
На свим горе наведеним нивоима управљања (национални, регионални и локални), улога 
СРГРТ је суштински повезана с одлучношћу, одређивањем приоритета и високим степеном 
надзора спровођења стратешких циљева и програма. 
 

 
Инструменти спровођења управљања: оперативни ниво: 
 
Организација за управљање дестинацијама (ОУД) или Компанија за управљање 
дестинацијама (КУД) 
 
Потреба за широким, регионалним и националним приступом структури, промовисању, 
комерцијализацији и контроли квалитета приоритетних производа руралног туризма је 
објашњена у уводном делу одељка Организациони оквир. ОУД је јавно-приватно 
партнерство, док је КУД потпуно приватна организација која има исту сврху као ОУД. 
 

 ОУД/КУД63 и њихове основне функције: делује као специјализовани туроператер за 
доживљај руралног туризма (холистичка перспектива производа) структура ОУД: јавно-
приватно партнерство које може даље да се развије у КУД, или КУД које непосредно 
прима финансијску подршку од јавног сектора у првим годинама рада. У првом случају 
имамо заједничку компанију јавног и приватног сектора. У другом случају, то је приватна 
компанија која има финансијску подршку јавног сектора у виду субвенција, стипендија 

                                                
63

 Напомена: КУД има учешћа само у привантом сектору 
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и/или подршке у промовисању (портал, оглашавање и сл.). Уколико закон предвиђа 
могућност оснивања овакве компаније као туроператера или путничке агенције, онда 
ОУД треба основати и легализовати као туроператера/путничку агенцију 
специјализоване и лиценциране за рурални туризам. 

 
Сваки регионални ОУД/КУД ће имати локалне „огранке“ или јединице на свим главним 
дестинацијама. Регионални ОУД/КУД такође треба да оснују и трансрегионалне канцеларије, 
како би могли да централизују све туристичке производе и активности од заједничког 
значаја. Друге важне функције ОУД: вођење рачуна о дневном управљању ознакама 
квалитета и надзор учинка центара за активности. 
 
На путу ка оснивању регионалних „Услужних центара“  
 
Региони су природна спона између националног и локалног нивоа. Три кључне компоненте 
подршке за развој руралног туризма (развој људских ресурса, развој приватног сектора, 
ОУД/КУД итд.) треба да буду децентрализовани како би били ефикасни. Региони окупљају 
различите општине и самим тим могу да створе синергију и ефикасност. 
 
Концепт „one stop shop“ („све на једном месту“) мора управљати овим услугама подршке 
свим локалним заинтересованим странама. Стога се предлаже оснивање „Услужних 
центара“ као објеката у којима се горенаведене услуге подршке могу представити и пружити. 
 
С друге стране, концепт „физичке блискости“ комбинован с „ефикасношћу“ треба да буде 
узет у обзир када се бира географска локација услужних центара. Први принцип би био да се 
„услужни центар“ постави што је могуће ближе месту на којем већина корисника живи и 
ради, односно на локалном нивоу. Међутим, принцип „ефикасности“ не би препоручио 
оснивање услужног центра у свакој општини, већ пре на регионалном нивоу, како би могао 
да опслужује неколико општина.  
 
„Регионални услужни центри“ прво треба да се оснују у областима приоритетним за рурални 
туризам, а тек након тога у секундарним и терцијарним областима. 
 
Услужни центар мора да има зграду која ће бити опремљена за функције обуке и трансфера 
знања, као и простором за професионалце који ће пружати горенаведене услуге. 
 
Сваки услужни центар уједно ће бити и резиденција регионалне ОУД/КУД. 
 
Додатни детаљи о подршци „развоју приватног сектора“ биће дати у следећим испорукама: 
Акциони план и План за спровођење. 
 
Најзад, важно је напоменути да сваки „услужни центар“ треба званично и законски да буде 
под кровом РТО и Владе АП Војводине. Тиме ће се избећи дуплирање институција, а 
канцеларије услужног центра могу да буду смештене у једној од најважнијих туристичких 
општина, можда и да користе или прошире простор већ постојећих ЛТО. 
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3 АКЦИОНИ ПЛАН 

 
Након Дијагностике и Стратегије, утврђене су следеће главне активности за развој руралног 
туризма, које ће руководити развојем јединственог позиционирања Србије и пружити му 
подршку: 

 развој холистичког искуства у руралном туризму које се састоји од интегрисања руралних 
активности, руралног смештаја и развоја центара за активности. 

 развој гаранције квалитета за производе и услуге кроз цео ланац вредности тако што ће 
се обезбедити да сеоске активности, рурални смештај, центри за активности и остале 
услуге буду у складу са међународним стандардима квалитета. 

 развој вишеслојног УСП приступа, развој интегрисаног оперативног маркетиншког плана 
који подржава комуникацију и комерцијализацију руралног туризма и дозвољава 
посетиоцу/туристи да упакује свој сопствени доживљај руралног туризма.  

 развој плана еколошке одрживости паралелно са развојем Мастер плана за рурални 
туризам. 

 успостављање услужних центара за развој људских капацитета. 

 успостављање глобалног система управљања. 

 посебан нагласак на дечијем и породичном туризму.  
 
 
Развој доживљаја дестинације руралног туризма састоји се од Активности 1, 2 и 3. Доживљај 
дестинације руралног туризма комбинује портфолио производа руралних активности, 
центара за активности и развој руралног смештаја. Како би се подржало паковање и 
комерцијализација дестинације руралног туризма морају се развити центри за активности .  
 

3.1 Акциони план производа руралних активности 

 
План развоја производа руралних активности има за циљ да одговори на потребе за 
развојем производа руралног туризма узимајући у обзир различите аспекте који су потребни 
за спровођење производа у различитим туристичким кластерима у Србији. Производи су 
дефинисани у складу са подацима прикупљеним током фазе дијагностиковања, као и у 
складу са предложеним стратешким приступом развоју туристичких производа и стварању 
портфолија туристичких производа у руралним областима. Циљеви: 

 оптимизација постојећих туристичких ресурса, објеката и услуга за развој активности 
руралног туризма у Србији. 

 оптимизација руралних објеката за смештај и ресурса у циљу развоја српског производа 
руралног смештаја. 

 дефинисање и структурисање развоја портфолија производа у руралним областима у 
Србији. 

 дефинисање производа у руралним областима који укључују локалне заинтересоване 
стране. 

 унапређење економског развоја у руралним областима као део стратегије 
диверзификације руралних економских активности кроз развој туристичких производа. 
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 подизање свести о значају развоја туризма у руралним областима кроз спровођење 
производа, активности и услуга везаних за различита циљна тржишта и мотивацију за 
путовањима. 

 
Портфолио производа руралних активности састоји се из 10 специфичних група производа и 
24 подгрупе производа које би требало развити за рурални туризам. Производи су у 
Стратегији класификовани у приоритете првог и приоритете другог степена, па тако 
приоритети првог степена имају важнију улогу у Акционом плану руралног туризма у Србији.  
 
Такође треба напоменути да су све ове групе производа у Дијагностичком извештају 
идентификоване као групе које су у великој и изузетно великој корелацији са концептом 
руралног туризма. Извештај Стратегије препоручује даљи развој ових производа који су у 
великој узајамној корелацији са концептом руралног туризма у Србији. Из тог разлога је 
Акциони план усмерен на развој ових производа и њихову интеграцију са производом 
руралног туризма.   
 
Доленаведена табела приказује групе и подгрупе производа који представљају кључне 
области на које је усмерен Акциони план: 
 

Групе производа Подгрупе производа 

Приоритет првог степена 

Културни туризам 

 Културна баштина 

 Етно села и догађаји (рурални живот) 

 Гастрономија и вино 

Природни туризам 

 Планине, реке и језера 

 Екотуризам 

 Агротуризам 

Спортски и 
авантуристички туризам 

 Наутички туризам на језерима и рекама 

 Планински туризам 

 Туризам везан за ваздушне активности 

Туризам благостања и 
здравља 

 Бање и велнес 

 Медицински туризам 

Породични и дечији 
туризам 

 Породични одмори 

 Дечији и омладински кампови 

 Живот на фарми 

 Школски и образовни туризам 

Туризам крстарења  Организована крстарења 

Туризам везан за посебна 
интересовања 

 Риболов 

 Лов 

 Посматрање птица 

Приоритет другог степена 

Обиласци  Појединачни или групни обиласци 

Кратки одмори  Појединачни или групни 

MICE 
 Туризам изградње тима (team building) 

 Мали семинари и састанци 
Извор: UNWTO 
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Специфични производи и подгрупе производа имају за циљ да одговоре на потребе 
неколико прилика за развој руралног туризма као дела портфолија туристичких производа у 
Србији кроз: 

 унапређење природних и културних ресурса и стварање услова у којима се они могу 
претворити у производе руралног туризма које ће конзумирати посетиоци и туристи. 

 подизање свести о значају природних и културних ресурса на локалном нивоу. 

 стварање нових развојних шанси за креирање производа природног, културног, спортског 
и авантуристичког туризма, туризма благостања и здравља, породичног и дечијег 
туризма, наутичког и туризма везаног за крстарења, посебна интересовања, обиласке, 
кратке одморе и MICE (конгресни) туризам у различитим кластерима Србије. 

 

3.2 Развој главних центара за активности  

 
Извештај Стратегије дефинисао је потребу за развојем центара за активности у Србији како 
би се подржао развој руралног туризма. Квалитет и разноврсност ових објеката утицаће на 
долазак туриста на те дестинације. Циљ је стварање квалитетне понуде за одмор која ће 
бити атрактивна за различита циљна тржишта на којима се могу нудити разни производи 
током целе године. Циљеви: 

 развој главних центара за активности који повезују главне активности (природне, 
културне и остале руралне) у сконцентрисаним кључним приоритетним областима на 
територији. 

 развој објеката који се користе као главне тачке паковања, рекламирања и 
комерцијализације активности руралног туризма. 

 обједињавање различитих искустава руралног туризма у велике објекте.  

 стварање главних атракција у Србији које су суштински руралног карактера и привлаче 
људе у сеоска подручја. 

 обезбеђење разноврсне понуде везане за разоноду у центрима за активности. 

 обједињавање и подстицање пољопривредних производа као кључног дела центара за 
активности. 

Развој изграђених објеката подразумева следеће: 

 сваки објекат предлаже активности различитих нивоа, са различитим искуствима 
(активним или пасивним) и различитим степеном забаве, укључујући забавно-едукативне 
активности. 

 локално становништво треба да има улогу у сваком концепту како би пружило 
аутентично искуство посетиоцу и поделило културу и производе. Учешће становништва 
је фактор одрживости и успеха руралног туризма. 

 сваки предложени објекат треба да се развије и он може поново да се изгради у разним 
деловима Србије. Они се могу састојати од једне главне компоненте (која служи као 
главни објекат) и помоћних објеката (мање верзије или мини-објекти).  

 сваки објекат треба да има зону за пријем која ће бити капија за различите предложене 
активности. 

 ови објекти постају главна атракција у тој области и главно место са кога јавност има 
приступ активностима, услугама и производима.  
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 објекти се разликују у погледу инвестиционих захтева. Ова инвестициона питања биће 
даље објашњена и анализирана у Инвестиционом плану у оквиру Плана спровођења. 

 F&B јединице у центрimа за активности требало би да се снабдевају локалним 
пољопривредним производима. 

 
Доња табела показује додатне активности које треба развити, а сви детаљи су доступни у 
целокупном извештају. 

Активност Развој главних центара за активности  

 Поједи-
начне 
активности 

 

 Центар за откривање 

 Центар за добродошлицу 

 Центри спортских и авантуристичких активности 

 Центар за авантуристичке водене спортове 

 Центар за авантуристичке активности у шумама и 
планинама 

 Центар за авантуристичке активности у ваздуху 

 Зачаране шуме и баште 

 Етно село - Пројекат ревитализације 

 Рурални центар за рециклажу и уметност 

 Природни центри за забавну едукацију деце и омладине 

 Школа / образовање на фарми 

 Уточиште за „споре покрете“ („slow movement“) 

 Риболовачка марина и марина за бродове за крстарења 

 Свет дегустације српске гастрономије и вина/ракије 

 

 

 Ови центри за активности представљају кључне активности у погледу стварања 
најважнијих атракција у руралним областима у којима су сконцентрисани активности и 
доживљаји. Ове центре треба развити на целој територији, а обим и инвестиције које су 
потребне у различитим областима треба одредити у складу са потребама и 
потенцијалом различитих области. Центри такође треба да имају ознаке квалитета које 
су даље објашњене у Активностима ознака квалитета.  
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3.3 Развој руралног смештаја  

 
Објекти за рурални смештај имају кључну улогу у унапређењу холистичког развоја руралних 
производа, који комбинује активности у руралним областима са руралним смештајем. 
Дијагностички и Извештај Стратегије утврдили су да постоји снажна потреба за 
унапређењем и развојем смештаја у руралним подручјима Србије. Поред тога, рурални 
смештај има потенцијал да пружи обједињено туристичко искуство када се удружи са 
руралним активностима. Циљеви: 

 дефинисање и развој типологија руралног смештаја које су потребне за подршку 
руралном туризму у Србији. 

 унапређење нивоа смештаја до међународних стандарда. 

 диференцирање понуде руралног смештаја у Србији. 

 повећање капацитета руралног смештаја тамо где је то потребно у кључним областима 
за развој. 

Доња табела показује додатне активности које треба развити, а које су даље објашњене у 
поглављима која следе: 

Активност Акциони план за рурални смештај 

 Поједи-
начне 
активности 

 

 Дефинисање и развој аутентичних објеката руралног смештаја 

 Дефинисање минималних захтева стандарда 

 Обезбеђење гаранција квалитета и диференцијације 

 Развој алтернативних типологија смештаја 

 Повећање капацитета руралног смештаја 

 Укључивање локалних пољопривредних производа у снабдевање 
F&B јединица (храна и пиће) 

 

3.3.1 Појединачна активност: дефинисање и развој аутентичних објеката руралног 
смештаја 

 

Треба унапредити постојећу понуду руралног смештаја у Србији како би се дефинисао и 
развио типичан српски рурални смештај. Српске типологије руралног смештаја које треба 
даље развијати су фарме, етно села и традиционални смештај попут салаша у Војводини и 
традиционалних колиба као што су вајати и брвнаре.  

Развоју руралног смештаја на фармама треба дати високи приоритет јер он има критичну 
улогу у позиционирању концепта руралног туризма. Обнављање, преуређење и надоградња 
аутентичних села у руралним областима такође има критичну улогу у понуди смештаја у 
Србији. Ова села морају имати јак нагласак на развоју и инвестицијама. Она су већ 
идентификована као кључни центри за активности у „Пројекту ревитализације етно села“ у 
Активности 2. У другом делу извештаја наведена су нека од значајних села у четири циљна 
региона.  
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3.3.2 Појединачна активност: дефинисање минималних захтева стандарда 

Минималне стандарде за сваку типологију смештаја треба утврдити конкретно за рурални 
смештај. Минималне стандарде треба дефинисати у погледу нивоа комфора, при чему 
посебно треба узети у обзир купатила. Пример минималног стандарда је да се обезбеди да 
свака соба има своје посебно купатило, тако да купатило не мора да се дели са осталим 
гостима или са власником руралног домаћинства. То ће зависити од броја људи који 
одседају у соби и подразумева да одређене врсте смештаја (као што су хостели за младе) 
имају заједничка купатила.   

 

Ови минимални стандарди морају се утврдити за сваку типологију руралног смештаја и 
требало би у исто време узети у обзир посебне детаље у вези са смештајем који га чине 
привлачним. Поред тога, ови минимални стандарди треба да одговарају међународним 
стандардима. При финансирању будућих пројеката руралног смештаја приоритет треба дати 
пројектима који испуњавају ове минималне захтеве стандарда.  

 

3.3.3 Појединачна активност: обезбеђење гаранција квалитета и диференцијације 

 

Понуду руралног смештаја треба даље диференцирати у руралној Србији како би јој се дао 
аутентични и оригинални карактер. Брендирање руралног смештаја треба искористити као 
средство за његову даљу диференцијацију. Ознаке квалитета, којима ћемо се позабавити у 
оквиру посебне активности, треба развити конкретно за рурални смештај како би се туристи 
пружиле додатне гаранције квалитета.  

 

Поред ових гаранција квалитета, ознаке се могу користити и за даљу диференцијацију 
смештаја. Примери коришћења ознака за диференцијацију смештаја треба да обухвате 
иницијативе попут „погодно за породице“ или ознаке везане за активности. Активности 
везане за посебна интересовања такође пружају прилику за развој смештаја са објектима за 
посебна интересовања. Ово обухвата лов, риболов, а може се проширити и на спортове 
попут бициклизма, на пример. 

Осим тога, смештај предвиђен за потребе школског туризма (односно, неискоришћени 
простор руралних школа и пратећи објекти поред школа; студентски домови, ђачки 
интернати, постојећи центри за стручно усавршавање са објектима за смештај; сеоска 
домаћинства, попут објеката на образовним фармама) могао би да носи ознаку школског 
смештаја. 

Примери коришћења ознака квалитета за потребе гаранција квалитета и диференцијације 
обухваћени су Акционим планом ознака квалитета.  

 

3.3.4 Појединачна активност: развој алтернативних типологија смештаја 

 

Извештај Стратегије дефинише нове врсте смештаја које би се могле развити у Србији. Ту 
спадају иницијативе за традиционалне алтернативе попут млинова и смештај у 
традиционалним манастирима, као и модерније алтернативе као што су куће на дрвету, 
иглои од траве и куће на чамцу. Нове типологије такође треба да обухвате неке оригиналне 
нове типологије као што су куће на дрвету у областима које ће бити развијене за природни 
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туризам (на пример на Старој Планини). Ове алтернативне типологије смештаја допринеће 
креирању понуде руралног смештаја која допуњује сеоске активности, а у исто време развија 
забавну алтернативу класичном руралном смештају. У исто време, ови алтернативни 
смештаји треба да буду нешкодљиви за животну средину и интегрисани у локално 
окружење. Поред тога, алтернативне типологије смештаја нуде посебно атрактиван 
производ деци и омладини (нпр. смештај у манастирима; кућама на стубовима, дрвеним 
кућама, грађевинама које припадају традиционалној архитектури итд). 

3.3.5 Појединачна активност: повећање капацитета руралног смештаја 

 

 Капацитет руралног туризма треба развити како би се испунили захтеви смештаја који се 
очекују као резултат унапређења дестинације и активности руралног туризма. При 
развоју руралног смештаја посебно треба нагласити развој смештајног капацитета у 
областима на територији у којима се развијају главни природни и културни ресурси. Оне 
су дефинисане као кластери руралног туризма у Извештају Стратегије и критичну масу 
смештајног капацитета треба развијати у овим подручјима. 

 У областима у којима је понуда руралног или другог смештаја релативно слаба, а које се 
налазе у подручјима у којима ће се развијати сеоске активности, приоритет треба дати 
развоју руралних смештајних капацитета. Примера ради, источна Србија има релативно 
слабу понуду руралног смештаја, а предложена је за развој главних руралних 
активности. Треба уложити велике напоре у развој њених смештајних капацитета. 

 У подручјима у којима постоји делом рурални и делом не-рурални смештај (који се може 
искористити у сврху руралног смештаја) треба уложити напоре у даљи развој руралног 
смештајног капацитета у областима у којима се развијају сеоске активности. 

 Подручја у којима тренутно постоји релативно добра понуда руралног смештаја могу се 
користити као јаке области за даље проширење типологија руралног смештаја. Подручја 
попут Војводине и делова централне Србије идентификована су као области са 
релативно добром комбинацијом објеката за рурални и други смештај. У овим 
подручјима тај капацитет треба даље развијати, а истовремено се могу увести и 
иновативнији смештајни објекти.  

 Модел одређен понудом који је представљен у Извештају Стратегије предвиђа пораст 
броја лежајева у руралном смештају у прогнозираном десетогодишњем периоду. Како је 
наведено у Дијагностичком извештају, ови кревети у руралном смештају обухватају све 
опште туристичке лежајеве који се могу користити за рурални туризам 64 као и оне који су 
регистровани као лежајеви у руралном смештају. Све процене извршене су тако што су 
као почетна тачка узети подаци прикупљени анкетирањем 106 ЛТО у Србији. Данас у 
Србији постоји 10.567 лежајева у руралном смештају, а процењује се да има укупно 
32.747 општих туристичких лежајева који се могу користити за рурални туризам.   

 Краткорочно гледано, у наредне три године, установљен је КГСР65 од 5%. Тако се очекује 
да ће за три године број лежајева у руралном смештају износити 12.337. Што се тиче 
општих туристичких лежајева (који се могу користити за рурални смештај), очекује се 
КГСР од 3% у наредне три године. Тако се очекује да број општих туристичких лежајева 
достигне 35.784.     

                                                
64

 Видети Дијагностички извештај (поглавље о директном економском утицају руралног туризма) за 
даља објашњења у вези са садржајем овог концепта. 
65

 КГСР: Кумулативна годишња стопа раста. 
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 Међутим, поред повећања броја лежајева у руралном смештају, треба унапредити стопу 
попуњености за ове две компоненте понуде руралног туризма. Тренутно је степен 
попуњености лежајева у руралном смештају низак и износи 4%. Објективна стопа 
попуњености лежајева у руралном смештају у наредне три године је 12%. Очекује се да 
стопа попуњености општих туристичких лежајева у наредне три године достигне 24%. 
Општи туристички лежајеви који се могу искористити за рурални туризам тренутно 
бележе стопу попуњености од 21%.   

Активност 1 +2 + 3 = Доживљај дестинације руралног туризма 

Акциони план дефинише доживљај дестинације руралног туризма које представља 
комбинацију активности и смештаја у руралним подручјима. Сеоске активности обезбеђују 
се кроз центре за активности, који су кључна компонента у начину на који купац приступа и 
ужива у доживљају руралног туризма. Коначна активност у развоју интегрисаних производа 
руралног туризма јесте паковање руралног доживљаја уз помоћ ове три компоненте. Пример 
комбиновања активности 1, 2 и 3 приказан је у доњој табели за групе производа руралних 
активности првог нивоа приоритета: 

Активност 1  Активност 2 Активност 3 

Група 
производа 
сеоске 
активности 

Подгрупе 
производа 

Центри за активности Рурални смештај 

Културни 
туризам 

Културна баштина 
 Центри за интерпретацију 

са историјским фокусом 
 Манастир 

Етно села и догађаји 
(рурални живот) 

 Пројекат ревитализације 
етно села 

 Етно кућа у 
традиционалном селу 

Гастрономија и вино 
 Свет дегустације српске 

гастрономије и 
вина/ракије 

 Смештај на имању 
које производи вино 

Природни 
туризам 

Планине, реке и 
језера 

 Шумски и планински 
авантуристички центар 

 Зачаране шуме и баште 
 Центри за тумачење  
 Рурални центар за 

рециклажу и уметност 

 Планинске кућице, 
речни чамци, 
традиционална села 
на рекама или 
језерима 

Екотуризам 
 Боравак у еколошкој 

кући, боравак у шуми 

Агротуризам 
 Боравак у кући на 

фарми 

Спортски и 
авантуристички 
туризам 

Наутички туризам на 
језерима и рекама 

 Риболовачка марина  Риболовачка колиба 

Планински туризам 

 Центар за 
авантуристичке 
активности у шумама и 
планинама 

 Зачаране шуме и баште 

 Планинска колиба 

Модел заснован на

снабдевању

Почетна 

година
1 2 3 4 5 10

Лежајеви у оквиру 

општег туризма
32.747 33.729 34.741 35.784 37.215 38.703 45.295

Лежајеви у оквиру

руралног туризма
10.657 11.190 11.750 12.337 13.571 14.928 21.905



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 138 - 
 

Активност 1  Активност 2 Активност 3 

Група 
производа 
сеоске 
активности 

Подгрупе 
производа 

Центри за активности Рурални смештај 

Туризам 
благостања и 
здравља 

Бање и велнес 
 Центар за „споре 

покрете“ („Slow 
movement“) 

 Велнес центар 

Породични и 
дечији туризам 

Породични одмори 

 Центар за 
авантуристичке 
активности у шумама и 
планинама 

 Центри за забавно-
едукативне активности и 
природни центри 

 Рурални центри за 
рециклажу и уметност 

 Сеоска фарма 
 Школа на фарми 

Дечији и омладински 
кампови  Центри за забавно-

едукативне активности и 
природни центри 

 Школе на фарми 

Живот на фарми 

Школски и 
образовни туризам 

Туризам 
крстарења 

Организована 
крстарења 

 Марина за крстарење 
 Повезаност са 

ноћењем у рибарском 
селу 

Туризам везан 
за посебна 
интересовања 

Риболов  Риболовачка марина 
 Боравак у рибарском 

селу 

Лов  Ловачки центар  Ловачка колиба 

Посматрање птица 
 Зачаране шуме и баште 

(са посматрањем птица) 
 Еколошке кућице за 

птице  

3.4 Развој ознака квалитета за рурални туризам  

 
Дијагностички и Извештај Стратегије идентификовали су потребу за гаранцијама квалитета у 
руралном туризму у Србији. Ознаке квалитета треба користити као подршку развоју 
гаранција квалитета. 

 

Циљеви за развој ознака квалитета за рурални туризам наведени у Акционом плану су 
следећи:  

 обезбеђење гаранције квалитета за сеоске активности, сеоске објекте и рурални 
смештај. 

 подршка позиционирању доживљаја руралног туризма Србије као квалитетне и вредне 
понуде руралног туризма. 

 диференцирање понуде руралног туризма у Србији кроз посебан нагласак на одређене 
врсте производа, активности и смештаја. ознаке квалитета треба користити као подршку 
овој диференцијацији.  

 унапређење развоја кључних производа и услуга у руралној Србији. ознака квалитета 
може да се користи као промотивно средство које ће унапредити преношење порука 
циљним клијентима.  
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Доња табела показује додатне активности које треба развити, а које су даље објашњене у 
поглављима која следе. Активности су подржане примерима. 

 

Активност Развој ознака квалитета за рурални туризам 

 Поједи-
начне 
активности 

 

 Развој ознака квалитета дестинација за руралну Србију 

 Развој ознака сеоске баштине 

 Развој ознака руралног смештаја 

 Развој ознака у вези са пољопривредом 

 Развој еколошких ознака 

 Успостављање система за структурирање, промоцију и управљање 
свим ознакама квалитета 

 

3.4.1 Појединачна активност: развој ознака квалитета дестинација за руралну Србију 

 

Треба развити ознаке квалитета дестинација у руралном туризму у Србији. Ознаке 
квалитета дестинација треба да обухватају бар следеће ставке: 

 

 традиционалне сеоске дестинације: традиционално село се означава као аутентична и 
квалитетна сеоска дестинација. Ово ће типично обухватити традиционалну српску 
архитектуру у датој области, у комбинацији са локалним занатом, локалном 
гастрономијом и осталим активностима за одмор које су типичне за то село. Ова ознака 
се даје традиционалним селима која постају излог онога што је најбоље у руралном 
животу, што се спроводи на одржив начин. 

 

 Удружење “Les Plus Beaux Villages de France” је рурални рурални бренд који је развијен и 
користи се за брендирање високо квалитетних руралних подручја у Француској. 
Погледајте пример који је дат у овом документу. 

 сегментна дестинација: ова ознака је усмерена на кључни сегмент и креира 
позиционирање дестинације око овог сегмента. Често је удружена са активностима које 
су типичне за тај сегмент. Дестинација за породични туризам је пример кључног сегмента 
који треба да буде циљ у руралној Србији. 

 ознаке за породични туризам развијене су на дестинацијама руралног туризма у Европи. 
„Породична плус дестинација за младе и старе“ је пример начина на који се једна 
породична дестинација може искористити за унапређење утиска који та дестинација 
оставља на одговарајући циљни сегмент. Ознака се затим даље дели на породичну 
ознаку плус активност, на пример Породица ПЛУС планина. 

 ознаке активности: ознаке активности користе одговарајућу активност или групу 
активности за развој ознаке око те активности. Ово се може кретати од дестинација за 
спортску до дестинација за планинску активност. 

 Ознака “France Montagnes” је пример брендирања групе различитих планинских области 
у једној повезаној ознаци.   
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 ознаке дестинација УНЕСКО локалитета66: такође треба подстицати промоцију УНЕСКО 
локалитета развојем УНЕСКО ознака на дестинацији. Локалитети светске баштине под 
заштитом УНЕСКО (нпр. aрхеолошко налазиште Феликс Ромулијана, манастири 
Студеница, Стари Рас и Сопоћани) могу се брендирати овим међународним признањем. 
Поред тога, историја локалне дестинације може се промовисати тако што ће се 
приказати приче људи и историја места. УНЕСКО ознака је посебно атрактивна за 
међународно тржиште јер већ представља бренд који је међународно признат и који сам 
по себи привлачи посетиоце.  

 oзнаке везане за децу: према препорукама УНИЦЕФ-а могу се развити следеће ознаке:  

 ознаке које показују за коју су групу корисника ови програми првенствено намењени: 
деца, деца и омладина; деца, омладина и њихове породице. 

 ознаке које показују квалитет руралног образовног туризма (СОТ), које обједињују 
процену квалитета окружења и квалитета програма (ознака: туристичко окружење 
погодно за децу). 

 биће развијена ознака која ће показивати од којих се елемената састоји СОТ програм, 
с обзиром да СОТ програми обухватају разне активности (она ће показивати да ли 
програм обухвата спортске, културне, образовне, друштвене, забавне или еколошке 
активности, итд.). 

 додатни елемент на ознакама означава јединственост, специфичност окружења која 
се огледа у специфичностима програма за децу и омладину који се тамо спроводи. 

3.4.2 Појединачна активност: развој ознака сеоске баштине 

Прави српски карактер руралних подручја треба појачати и нагласити кроз развој ознака 
„сеоске баштине“67”. Ове ознаке могу се користити и повезивати са другим врстама ознака и 
представљају значајан аспект дефинисања српског карактера у руралном контексту. Ове 
ознаке такође се могу користити за брендирање производа и услуга које су традиционалне и 
које одражавају суштину културне баштине руралне Србије. 

 „сеоска баштина“ у комбинацији са другим ознакама: ознака „сеоске баштине“ може се 
комбиновати са традиционалним смештајем (традиционална села и куће на фармама) 
који представља пример аутентичне и традиционалне српске архитектуре. 

 посебне ознаке „сеоске баштине“ као што су традиционални занати, регионална музика, 
песма и плес, традиционална храна и пиће. 

 „прославе имендана“ представља још један значајан аспект породичног наслеђа и треба 
их укључити као врсту посебних догађаја који су део искуства сеоске српске традиције и 
наслеђа. 

3.4.3 Појединачна активност: развој ознака руралног смештаја 

Српско село и кућа на фарми су две кључне врсте смештаја које треба означити како би се 
ојачао и унапредио српски карактер руралног смештаја. Ознаке смештаја у руралном 
туризму треба развити на следећи начин: 

 традиционални рурални смештај: смештај треба да буде у традиционалном селу које је 
добро очувано и поседује објекте за туристичке активности.  

                                                
66

 УНЕСКО, Канцеларија у Венецији, 3. децембар 2010. године 
67

 Исто 
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 ознаке кућа на фарми: ове ознаке треба користити за брендирање српских кућа на 
фармама. Примера ради, салаш треба означити као традиционалну кућу на фарми са 
својственом архитектуром. 

 Примери означавања кућа на фармама која су успешно коришћена у развијеним 
дестинацијама руралног туризма јесу ознаке Farm Holiday (Аустрија), Farm Stay (Велика 
Британија) и Bienvenue a la Ferme (Француска).  

 рурални хотел: треба дефинисати посебне ознаке за хотеле у руралним областима. Као 
смерницу треба користити следеће критеријуме: 

 локација у руралном подручју или у његовој близини: изолован или у граду који 
има мање од 1.000 становника. 

 стил градње поштује и чува архитектуру која је типична за ту област/регион. 

 број соба треба да буде ограничен (мање од 70 соба). 

 специфичности: F&B јединица која треба да се снабдева локалним 
пољопривредним производима. 

 рурално домаћинство: ове ознаке треба да се користе за стварање снажног брендирања 
типично руралног српског смештаја. Оне могу обухватити традиционално саграђене куће 
уз коришћење архитектуре и материјала који су типични за дати регион. Примери ових 
брендова руралног домаћинства укључују Gites de France и English Rose.  

 различити типови смештаја који се могу везивати за типично српски тип архитектуре и 
стила могу такође обухватити смештај у традиционалним манастирима, грађевинама које 
припадају културној баштини и млиновима. 

3.4.4 Појединачна активност: развој ознака у вези са пољопривредом 

У Србији треба развити следеће пољопривредне ознаке: 

 „окусите Србију“: ова ознака може да се користи за увођење идеје откривања, стицања 
искуства и уважавања српске гастрономије, вина и ракија.  

 органске ознаке: ове ознаке треба користити за идентификовање производа, објеката и 
услуга који су органски.   

 „српске руке“: ове ознаке треба користити за брендирање ручно израђених производа у 
Србији. Ово је даљи развој иницијатива везаних за производе ручне израде које су већ 
уведене кроз занате.  

 ознаке хране и вина, попут оних развијених у Француској или Италији, треба развити како 
би се означило порекло руралних производа. Називи који указују на порекло већ се 
користе у Србији за пољопривредне производе и треба уложити велике напоре у њихово 
даље унапређење (нпр. називи вина, пиротски ћилим). 

 производе из ових пољопривредних иницијатива треба да продају сами произвођачи у 
својим сопственим производним центрима, али и у посебно означеним продавницама, 
центрима за откривање, информационим центрима и центрима за добродошлицу. 
Ресторани такође треба да рекламирају ове производе у својим јеловницима. 

 пољопривредни производи треба да постану кључни елемент идентитета сеоске 
дестинације и купац треба да осети потребу да их купи у руралној области јер неће моћи 
да их нађе на било ком другом месту.  
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3.4.5 Појединачна активност: развој еколошких ознака 

Како би се пружила подршка конкурентном позиционирању и даљој диференцијацији Србије 
у односу на конкуренцију, у Србији треба развити следеће ознаке руралног туристичког 
смештаја:  

 ознаке о нешкодљивости по животну средину: треба подржати коришћење еколошких 
ознака у циљу развоја дестинација, објеката и смештаја који су нешкодљиви по животну 
средину.  

 органске ознаке наведене у претходном одељку такође могу бити од користи. 
 

Примери ових ознака укључују и Station verte (зелена станица).  

3.4.6 Појединачна активност: структурирање и промоција ознака квалитета као и 
управљање њима 

 Након дефинисања и описивања ознака квалитета, ово поглавље се бави начином на 
који се ове ознаке могу применити и активностима које треба предузети у том смеру. 

3.4.6.1 Структурирање ознака квалитета 

 Прва одлука коју треба да донесу националне и регионалне заинтересоване стране је 
следећа: које ознаке ће бити уведене? Поред оних које су већ наведене у примерима, 
могу се размотрити још неке као што су дестинације „језера“ и/или „река“, слично 
дестинацијама „планина“. Врста критеријума које треба користити могла би бити мање 
или више иста као и за „планине“, али прилагођена контексту језера или реке, посебно у 
погледу наутичких и риболовачких активности; и активности крстарења када се ради о 
рекама. 

 Друго, Србија треба да одлучи да ли ће сама успоставити све ознаке или ће закључити 
посебне партнерске уговоре за неке посебне ознаке са међународним удружењима, а 
који ће подржати јачање карактера међународних/европских стандарда самих ознака. 

 Могућности су следеће:  

 могућност 1: креирање сопствених ознака (ознаке) по узору на најбољу 
међународну праксу, али без коришћења брендова. То значи да ће ознака (ознаке) 
или брендови бити у потпуности српски без икакве помоћи са стране. 

 могућност 2: закључивање уговора о сарадњи за неке ознаке како би се 
искористило њихово искуство, уз прилагођавање ознака Србији, али без 
рекламирања њиховог назива бренда. 

 могућност 3: целокупан уговор о коришћењу назива брендова међународних ознака. 

 

 Следеће ознаке се у већој мери могу применити на могућности један или два:  

 ознака за традиционална села. 

 ознака за рурални туристички смештај и храну и пиће. 

 ознака по сегменту: породице. 

 ознака по дестинацији: планина. 

 Следеће ознаке се у већој мери могу применити на могућност три:  
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 ознака за рурални туристички смештај: Eurogites (јер већ у извесној мери постоји у 
Србији). 

 EMAS: ову ознаку обезбеђује Европска Унија и они који се за њу пријаве могу добити 
бесплатну подршку у облику обуке и субвенција. 

 Ту је затим потреба за успостављањем детаљних критеријума и стандарда за сваку 
ознаку. Препоручује се да се овај посао обави заједнички уз помоћ посебних акционих 
тимова оформљених у ту сврху, који треба да окупе главне јавне и приватне 
заинтересоване стране којих се директно тичу ове ознаке, као и представнике цивилног 
друштва или међународних донаторских организација, уколико је то могуће.  

 Примера ради, акциони тим за ознаку „традиционално село“ треба да укључи 
представнике бар следећих институција:  

 МЕРР и МПТШВ; Министарства културе; Министарства животне средине; ТОС; РТО 
и Војводине. 

 једног представника групе различитих водећих општина (нпр. једна општина за сваки 
РТО/за Војводину) које имају једно или неколико села која су директни кандидати за 
ознаку. 

 Националне асоцијације за рурални туризам. 

 Националне ОУД или КУД.  

 

 За остале ознаке које су више усмерене ка компанијама треба узети у обзир 
представнике вишег нивоа из приватног сектора. 

 

 На крају овог почетног процеса структурирања, договорени комплет ознака треба да 
буде у потпуности и званично одобрен од стране свих категорија учесника у овом 
процесу, чиме оне постају националне ознаке.  

 Примена ових ознака треба да буде добровољна, али је испуњење минималних 
критеријума и стандарда обавезно. Веома је важно обезбедити да се ови критеријуми 
поштују како би ознака заиста била ознака „квалитета“. Тако овај принцип предвиђа да не 
могу сви добити ову ознаку и да циљ није да се добије велика маса сертификованих 
дестинација, компанија или производа. Квалитет је по природи селективан, а не масован. 
Минимални стандарди могу се гарантовати обавезним средствима попут прописа и 
њиховог спровођења. 

3.4.6.2 Промовисање ознака квалитета 

 Ознаке квалитета су један од најважнијих стубова позиционирања руралног туризма 
Србије и стога их треба користити као главну компоненту промотивне стратегије, алата и 
активности руралног туризма. 

 

 Постоје две врсте промоције: интерна и екстерна. 

 Интерна промоција подразумева оно што је урађено ознаком 
„одобрено“ (поменутом у претходном одељку) у циљу информисања, стварања 
интересовања, затим стимулисања посвећености и коначно креирања званичне 
примене од стране потенцијалних кандидата. Овај задатак треба да буде 
проактиван, при чему се траже потенцијални кандидати у региону и општинама који 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 144 - 
 

већ могу да испуне минималне пожељне критеријуме за пријављивање за ознаку; 
или је могу добити уз мали, краткорочни напор. Од суштинског значаја је да се што 
пре достигне критична маса сертификованих дестинација, производа и компанија 
која ће омогућити да свака ознака буде значајна за крајњег корисника. РТО и 
општине треба да имају главну улогу у спровођењу ове интерне промоције јер су 
блиске самим учесницима. Следећи пример других међународних ознака, такође је 
занимљиво размотрити успостављање конкуренције између чланова сваке ознаке 
како би се освојила награда за „најбољу дестинацију/смештај итд. године“. Овај 
систем награђивања може се додатно унапредити и обухватити три нивоа признања 
(нпр. злато, сребро и бронза) за различите поткатегорије (нпр. најбољу кућу на 
фарми, кућу у швајцарском стилу, хотел, кућни смештај или ноћење са доручком 
итд., или за најбоље село или најбољу еколошку туристичку дестинацију. 

 Екстерна промоција: односи се на активности на промоцији различитих ознака 
усмереној ка крајњим корисницима, односно туристима и дневним посетиоцима, као 
и медијима и посредницима, како на домаћем тржишту тако и у иностранству. Кратак 
приказ могућих активности дат је у одељку о промоцији овог извештаја. Већину ових 
активности треба спровести на националном нивоу како би се успоставила 
максимална синергија, иако треба укључити и регионални и локални ниво како би се 
стимулисала директна примена када је туриста или посетилац већ на датој 
дестинацији. Ова два нивоа такође могу да подстакну унакрсну продају производа 
(активности, смештаја, пољопривредних и занатских производа и, коначно, 
дестинација).  

3.4.6.3 Управљање ознакама квалитета 

 Треба размотрити и четири главна питања:  

 ко треба да управља/руководи системом ознака квалитета? 

 да ли кандидат или члан ознаке квалитета плаћа накнаду при укључивању у систем? 

 ко би требало да проверава кандидате и чланове и када? 

 ко треба да сертификује ознаке? 

 треба имати у виду да ће избор одговарајућих ознака које се односе на децу, њихова 
процена и примена бити спроведени у сарадњи са квалификованом образовном 
институцијом, коју именује УНИЦЕФ. 

 

 Ко треба да управља/руководи системом ознака квалитета? 

 Ово питање је на неки начин већ размотрено у одељку о начину структурирања ознака 
квалитета. Међутим, овај одељак се односио на утврђивање техничких критеријума и 
стандарда, а не на управљање ознакама. 

 Из разлога ефикасности, ово свакодневно управљање апликацијама и члановима треба 
да буде сконцентрисано и поједностављено. Предлаже се да оно узме у обзир две 
главне могућности:  

 могућност 1: Национална туристичка организација Србије (ТОС) која се конкретно 
бави промоцијом. 

 могућност 2: Организација за управљање дестинацијама (ОУД) јер је она већ 
извршно тело задужено за процес структурирања производа, комерцијализацију и 
праћење перформанси квалитета.  
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 Препоручује се да се изабере могућност 2, јер ће ТОС већ имати представнике у ОУД, 
који је присутан како на националном тако и на регионалном нивоу. Још један добар 
разлог је и то што ознаке квалитета треба да стимулишу стварање прихода, а ОУД има 
управо овај директан циљ. 

 Међутим, ОУД не треба да буде одговоран за одлучивање о томе које ознаке треба 
установити и под којим критеријумима. Он треба да учествује у утврђивању критеријума 
и стандарда захваљујући свом практичном познавању реалности како са гледишта купца, 
тако и са гледишта продавца.  

 Тако ће, на крају, ОУД водити рачуна о свакодневном управљању апликацијама, чак ће и 
спроводити интерне промоције усмерене ка потенцијалним члановима, а затим ће 
руководити члановима различитих ознака. 

 

 Да ли кандидат и члан неке ознаке квалитета треба да плаћа накнаду за 
добијање и коришћење ознаке? 

 Иако могу постојати субвенције за одржавање ознаке квалитета, посебно у фази 
лансирања сваке ознаке, важно је обезбедити да сваки члан плати одређени новчани 
износ како би постао члан и остао у систему ознака. Ово служи да би се показала 
посвећеност, као и због чињенице да људи цене само оно што плате, а не и оно што 
добију бесплатно. 

 Ово конкретно подразумева успостављање система накнада који би требало да буде 
заснован на следећем приступу:  

 фиксни износ чланарине: накнада за учлањење, а потом годишња накнада. 

 примера ради, ознака квалитета „Les Plus Beaux Villages de France“ (Најлепша села 
Француске) од својих чланова тражи да као подршку овој ознаци годишње плаћају 3 
евра по становнику. 

 променљива накнада: на пример, за сваку резервацију/трансакцију извршену преко 
ОУД или ЛТО. ЛТО данас наплаћују накнаду за сваку резервацију извршену преко 
њиховог система. 

 Међутим, без негирања ових принципа, важно је почети са разумном и чак повољном 
накнадом како би се створила критична маса сертификованих дестинација, компанија и 
производа да би туристи и свакодневни посетиоци пронашли довољно места за уживање 
у искуству везаном за ознаку коју су изабрали. Зато трошкови који су везани за дату 
ознаку не треба да представљају препреку.  

 

 Ко би требало да проверава кандидате и чланове и када? 

 Идеално би било када би процес ревизије спроводила нека трећа страна која није у вези 
са кандидатом или чланом, нити са компанијом или институцијом која одобрава и 
подржава ознаку. 

 Међутим, ово би могло да доведе до високих трошкова ангажовања подизвођача који се 
можда не би могли наплатити од кандидата/члана или институције која 
одобрава/подржава ознаку. Из тог разлога, многе ознаке користе такозвану ревизију 
„друге стране“ како би се проверило да ли кандидат/члан испуњава или још увек 
испуњава критеријуме и стандарде за ту ознаку. 
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 Ово практично значи да, примера ради, традиционална села проверава тим чланова 
других традиционалних села из неког другог региона. То се може применити и на друге 
ознаке. Ово је нискобуџетан приступ, али је прилично ефективан.  

 Уопштено говорећи, важно је да се избегне да људи из исте општине или региона, било 
да се ради о јавним или приватним учесницима, спроводе ревизију јер на њих могу 
утицати „емотивни“ фактори. 

 Ревизије треба спроводити у следећим интервалима:  

 након пријављивања за ознаку: кандидат треба унапред да буде обавештен о свим 
неопходним детаљним критеријумима и стандардима, као и о процесу пријављивања 
и ревизије, како би на транспарентан начин био/ла упознат/а са оним што се тачно 
тражи и начином на који ће он/она бити процењени. На овај начин кандидат се може 
припремити за ревизију и предати пријаву тек када мисли да је за то спреман.  

 на редовној основи, једном годишње или сваке друге године чланови треба да прођу 
кроз процес поновне ревизије како би се проверило да ли још увек поштују правила и 
испуњавају критеријуме за задржавање дате ознаке. Уколико то није случај, биће им 
дат ограничени временски период за исправљање недостатака, а ако ни тада не 
испуне критеријуме ознака ће им бити одузета. Ово је суштинска карактеристика 
управљања системом ознака која обезбеђује да квалитет увек остане на истом нивоу 
јер је то кључни фактор успеха за поузданост и поновно коришћење ознака од 
стране крајњег корисника.  

 Поред ових стручних ревизија, систем ознака треба да пружи прилику крајњем кориснику 
(туристи и свакодневном посетиоцу) да изрази своје мишљење о квалитету који он/она 
добија из искуства у вези са датом ознаком. Ове коментаре треба олакшати на разне 
начине, попут Веб локације, телефонске линије за купце, информационих центара 
локалних туристичких организација итд. Ове повратне информације добијене од 
корисника су додатно средство којим се подстиче континуирано унапређење сваке 
ознаке квалитета као целине и којим се откривају и потенцијално решавају проблеми у 
искуству везаном за услуге. 

 Трошкови ревизије треба да буду урачунати у наплаћене накнаде за пријављивање и 
стално чланство. Приликом плаћања накнаде важно је да кандидат или члан зна колико 
ће он/она платити за ревизију. Уколико он/она затраже другу ревизију јер се не слажу са 
резултатима, он/она треба да плате за ту другу ревизију. Све ово има за циљ стварање 
културе професионализма и одговорности за обе стране: члана и управљачки тим ознаке 
квалитета. 

 

 Ко треба да сертификује ознаке? 

 И овде би најобјективније било спровести процес сертификовања који би водила трећа 
страна. Међутим, у пракси је најизводљивија примена „друге стране“, што значи да исте 
оне институције које одобравају ознаке квалитета (мешавина представника јавног, 
приватног и, понекад, цивилног друштва) треба и да сертификују пријаве и обнављање 
чланства. Комисија за сертификовање требало би да буде формирана тако да је чине 
представници различитих институција које одобравају ознаке како би се обезбедиле 
следеће функције:  

 потврда резултата ревизије. 

 решавање сваког захтева у вези са ревизијом и потврда спроведене ревизије или 
доношење одлуке о понављању ревизије. 
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 коначно потврђивање чланства (прво пријављивање и обнове). 

 Комисију за сертификовање треба да чине стални чланови како са националног тако и са 
регионалног нивоа, јер ће национални представници омогућити шире становиште, док ће 
регионални боље познавати стварно стање на терену. Овакав састав комисије ће такође 
умањити ризик од грешака или жалби на неправедну процену и пружити подршку тешким 
одлукама које треба донети (као што је одузимање чланства), јер ће се оне презентовати 
као колективне одлуке без истицања било ког појединца у саставу комисије.  
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Следеће ознаке квалитета дефинисане су као најбоља пракса за рурални туризам и треба 
их користити као најбоље примере начина употребе ознака квалитета. 

 Ознака за традиционална села 

 Ознаке за одмор на фарми  

 Ознаке за рурални смештај 

 Органске и биолошке ознаке 

 Ознаке специфичне за сегменте: породични туризам 

 Ознака дестинације: планинска дестинација 

 Ознаке за храну и вино 

 Европска еколошка ознака 

 Шема ЕУ за еколошки менаџмент и ревизију 
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3.5 Развој оперативног маркетиншког плана  

 
Оперативни маркетиншки акциони план дефинише активности које треба да подрже 
смернице за стратешки маркетинг које су претходно дефинисане у маркетиншкој стратегији 
руралног туризма. Из тог разлога, ово поглавље има следеће циљеве. 

 Утврђивање активности за изградњу бренда и имиџа руралног туризма Србије. 

 Обезбеђење смерница за развој производа руралног туризма.  

 Дефинисање активности за спровођење ефективне и свеобухватне маркетиншке 
стратегије на Интернету. 

 Описивање алата и канала за продају и комерцијализацију које треба користити за 
рекламирање производа руралног туризма.  

 Описивање и креирање листе главних комуникацијских и промотивних активности које 
треба спровести. 

 Креирање листе ознака квалитета које ће се користити као подршка маркетиншком 
плану. 

 Утврђивање организационих алата и људских ресурса који би требало да пруже подршку 
маркетиншким активностима.  

Активност Развој оперативног маркетиншког плана 

 Поједи-
начне 
активности 

 

 Изградња бренда и имиџа руралног туризма  

 Развој производа  

 План за спровођење маркетиншких активности путем Интернета  

 Продаја и комерцијализација  

 Комуникација и промоција 

 Организација Акционог плана за рекламирање руралног туризма  

 Ознаке квалитета као маркетиншки алати 

 

3.5.1 Појединачна акција: изградња бренда и имиџа руралног туризма 

 Развој вишеслојних Јединствених предлога продаје (ЈПП) за рурални туризам у Србији 
кроз дефинисање: 

 холистичког и широког концепта руралног туризма. 

 јединствених српских природних и културних ресурса. 

 суштине српског гостопримства, са нагласком на нематеријалним стварима. 

 специфичног српског смештаја. 

 Позиционирање је скуп материјалних и нематеријалних компоненти српског руралног 
туризма и оно захтева снажну подршку кроз: 

 унапређене гаранције квалитета (физичке и људске). 

 иницијативе за обуку и подршку. 

 инфраструктурну подршку. 
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 снажне оперативне маркетиншке иницијативе. 

 унапређене организационе и руководеће структуре. 
 
Брендови су кључни елементи рекламирања производа, тако да корисници могу да повежу 
вредности са дестинацијама и производима.  
 

 
 

3.5.1.1 Изградња кишобран бренда68 

 Изградња кишобран бренда за рурални туризам у Србији на основу елемената који чине 
позиционирање Србије као руралне дестинације. Овај бренд мора се дефинисати 
главним позиционирањем Србије, како је то наведено у Извештају Стратегије. 
Обједињени бренд се заснива на целокупном позиционирању:  
 

„Србија – где се традиција сусреће са природом“69 

 
Кишобран бренд се даље развија на следећи начин: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
68

 Током радионице у којој су учествовали национални представници (Београд, 1. децембар) 
предложена је модификација представљене изјаве о позиционирању: „Поделите душу Србије“. 
69

 Погледати Дијагностички извештај, г. Тадић, Председник Србије, Дан УН-а, Београд, 2010. године 

 Храна и 

гастрономија

 Локални
догађаји и 
фестивали

 Историја и 

баштина

Култура

+ +

Доживљаји руралних 
активности

Искуства везана за рурални
смештај

Физички елементи

РУРАЛНА 

СРБИЈА

Физички елементи -

„хардвер“

Духовни елементи -

„софтвер“

„Откријте душу Србије“

Погледајте зелене шуме и 

брда, погледајте плаве реке и 

језера

Слушајте њене бајке и 

легенде

Осетите благородност земље

Удахните чистоту

Слушајте откуцаје срца

српског села и упознајте

његове људе

Откријте душу Србије 
 

Погледајте зелене шуме и брда, погледајте плаве реке и језера 
Слушајте њене бајке и легенде   
Осетите благородност земље 
Удахните чистоту 
Слушајте откуцаје срца српског села и упознајте његове људе 
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 Изградња кишобран бренда као комбинације физичких и емотивних елемената кроз 
нагласак на понуди руралних активности и смештаја. 

 Развој кишобран бренда руралног туризма коришћењем снаге руралних производа који 
већ постоје (културни туризам, природни туризам) и проширење бренда на рурални 
смештај. 

3.5.1.2 Коришћење руралних симбола за изградњу бренда 

 
Коришћење симбола руралног туризма који обухватају сеоске активности, рурални смештај и 
утицај човека како би се дефинисао бренд и појачало позиционирање тог бренда.  

 

 
 

3.5.1.3 Изградња бренда руралног туризма за четири циљна региона 

 Коришћење кључних елемената за сваки циљни регион, изградња бренда за регион који 
одговара кишобран бренду. Међутим, карактеристике сваког региона треба 
диференцирати и узети их у обзир за изградњу сваког подбренда.  

 Уз примену истог приступа који је наведен за развој кишобран бренда треба развити 
регионалне брендове кроз сеоске активности и рурални смештај.70 

  

3.5.2 Појединачна активност: развој производа 

 
Развој производа описан је у посебном поглављу овог документа. Главне активности 
наведене су у тексту који следи: 

                                                
70

 Сви детаљи могу се наћи у Делу 2, поглављу о циљним регионима овог документа. 

Физички симболи

Симболи руралних активности Симболи руралног смештаја

Емотивни симболи

 Природа: планине, реке и 

језера

 Култура: сеоски догађаји, 

фестивали, рурална 

гастрономија, баштина

 Традиционална села и 

сеоска домаћинства

 Традиционалне колибе

 Фарме

 Рурална архитектура

 Контакт са људима

 Пријатељства

 Стекните успомене

 Будите део руралне 

Србије
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3.5.2.1 Развој производа руралног туризма као укупног доживљаја везаног  за сеоске активности и 
рурални смештај 

 
При развоју производа увек треба имати на уму да је производ руралног туризма збир 
активности руралног туризма и смештаја руралног туризма. Комбинација ова два елемента 
је од виталног значаја за повећање трошкова по туристи, као и за унапређење доживљаја 
корисника. Ови производи више неће бити ограничени на: 
 

 једну жељену активност и било који смештај који је доступан у околини, или 

 неке активности које се могу пронаћи у близини лепог, жељеног смештаја.  
 
Производ ће се састојати од једне или више активности са најбољим смештајем који 
одговара тој активности. Неки од примера ових жељених комплементарности су следећи: 

 

 ловачка активност која обухвата рурални смештај у рустичном стилу, попут ловачке 
колибе. Ловци могу да уживају у искуству „након лова“, при чему ће сваки од њих имати 
своју собу, али ће уживати и у заједничком простору украшеном ловачким трофејима. 
Они могу да деле своја искуства док уживају у аутентичном оброку и слушају искуства 
како других гостију тако и мештанина који управља колибом и лови већ много година и 
који зна много прича које може да подели са гостима.  

 планинске активности попут пешачких тура које обухватају смештај у колибама на дрвету 
са заједничким простором за госте око камина, чиме се гостима даје прави осећај 
аутентичности њиховог доживљаја. 

 наутичке активности на Дунаву попут риболова или једрења, које обухватају смештај у 
рибарском селу на реци које подсећа на традиционалну рибарску колибу, са погледом на 
луку. 
 

Као што се може видети, у оквиру различитих сегмената руралних путовања има много 
могућности да се понуде специфичне активности у комбинацији са адекватним смештајем. 
Ово је корисно за чланове локалне заједнице, који могу бити укључени у туристичке 
активности док у исто време чувају свој традиционални стил живота, као и за посетиоце, који 
могу побољшати своје искуство тако што ће се утопити у локални амбијент.  
 
Треба напоменути да овај развој производа не занемарује свакодневне посетиоце, већ је 
усмерен на обједињено туристичко искуство које обухвата ноћења. 

3.5.2.2 Коришћење објеката за развој руралних активности 

 
Центре за активности треба развијати као кључне ресурсе који пружају подршку 
рекламирању руралних активности усмереном на кориснике. 
 

3.5.3 Појединачна активност: план за спровођење маркетиншких активности путем 
Интернета 

 
Интернет треба користити као стратешко средство за привлачење купаца у руралну Србију и 
развијање односа са руралном Србијом. 
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Доњи дијаграм показује да Веб-портал треба да буде користан, практичан, вредан и 
пожељан за купца. У оквиру Веб локације за промоцију Србије као дестинације треба да 
постоји веза према страници која је посебно креирана за рурални туризам. Креирање 
посебних локација за специфичне производе помоћи ће максималном повећању директне 
продаје свих туристичких производа у Србији и подизању свести о руралном туризму. 
 

 
 
 
 
У ову сврху, главни стратешки циљеви електронског маркетинга за промоцију руралне 
Србије су изградња идентитета бренда, одржавање високо квалитетног садржаја, додавање 
2.0 Веб функционалности и стално развијање односа са корисницима. 

Кључни циљеви  Акционе тачке  

Изградња идентитета 
и поверења  

 Пројектовање суштине руралне Србије на кохерентан начин, кроз 
креирање бренда и високи утицај аудио-визуелних медија. 

 Развој Интернет верзије бренда дестинације и промоција њеног 
коришћења од стране секторских професионалаца на њиховим Веб 
локацијама. 

 Креирање виртуелних заједница у којима корисници и секторски 
професионалци могу да заједно учествују у стварању „приче о бренду“. 

 Пројектовање аутентичних фотографија руралне Србије (сеоске 
активности и рурални смештај) како би се креирали пакети производа за 
циљне сегменте/уско специјализована тржишта. 

Упамтите
Одржавајте однос

путем анкета и мера за

праћење

Резервације
Олакшајте поступак

резервације

Доживљаји
Пружите услуге

посетиоцима на

дестинацији

Неутрално
Пружите

темељне 

информацијеasdadЕмотивно 

привлачно

Маштајте и бирајте
Изградите свест, емотивно
интересовање, специфичне

идеје

Путовања за госте

Интернет портал

• Обезбедите 
централни портал
на којем су
обухваћене све
информације које
се односе на
руралне 
активности и 
смештај.

• Резервације путем
Интернета које
омогућавају директан
приступ руралном 
смештају.

• Употребите друштвене мреже
повезане са Веб
локацијом, тако да посетиоци
могу да поделе свој доживљај
српског села са осталима. 

• Привуците госте у руралну
Србију помоћу атрактивних
симбола и боја које привлаче
и позивају посетиоца да
открије руралну Србију

•Обезбедите пакете

руралних 

доживљаја 

комбиновањем

активности са

смештајем.
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Одржавање 
релевантног 
висококвалитетног 
садржаја  

 Идентификовање и карактеризација циљних корисника на основу већ 
дефинисаних смерница стратешког маркетинга. 

 Обезбеђивање информација прилагођених посебним интересовањима 
корисника у циљним сегментима. 

 Учинити садржај релевантним за корисника усвајањем 
„људских“ профила са којима се корисник може поистоветити. 

 Додавање језичких опција за стратешка тржишта. 
 Удруживање са професионалцима у сектору како би се повећао 

квалитет и креирали додатни садржаји. 

Придруживање Веб 
2.0 револуцији  

 Активно подстицање стварања корисничких садржаја који објашњавају 
„причу руралног српског бренда“. 

 Подстицање Веб 2.0 опција: нпр. TripAdvisor (саветник за путовања), 
интерактивне мапе, дељење фотографија и видео снимака, Вики 
стране, виџети итд.  

 Укључивање у друштвене мреже, нпр. Фејсбук или Твитер. 

Изградња и 
одржавање односа са 
корисницима у 
различитим фазама 
њиховог путовања (од 
„сањарења“ до 
„сећања“) и током 
читавог животног 
циклуса корисника (од 
„излетника“ до 
„породичног туристе“)  

 Одржавање односа кроз ЦРМ процесе и технологију. 
 Учење и прилагођавање знању усвојеном кроз ЦРМ. 
 Дефинисање поља ЦРМ базе података, како би се у њу укључиле 

стратешке информације.  
 Коришћење стеченог знања о корисницима како би се даље развила 

сегментација тржишта и производи. 
 Коришћење алата за комуникацију и одржавање постојећег односа са 

корисницима.  

Кохерентан идентитет 
бренда  

 Одржавање само једне Веб локације за промоцију бренда сеоске српске 
дестинације. 

  Усаглашавање напора које тренутно улажу различита тела која 
изграђују српски бренд руралног туризма. 

Креирање профила за 
стратешке сегменте  

 Јасно диференцирање профила стратешких сегмената (нпр. ловци 
ентузијасти, активни трагачи).  

 Идентификовање и развој атрактивних туристичких производа и њихово 
упакивање за стратешке сегменте, односно, предвиђање и обезбеђење 
специфичних садржаја за сваки сегмент (нпр. ако сам ја 
„зелени“ туриста, који хотел би ми се свидео?). 

Истицање типологија 
стратешких производа  

 Идентификовање и истицање типологија стратешких производа на Веб 
локацији, као што је „природни туризам“. 

Лако претраживање 
Веб локације и 
додатне 
функционалности 

 Додавање функционалности претраживању Веб локације. 
 Омогућавање кориснику да се врати на почетну страну са било које 

тачке приликом претраживања локације.   
 Омогућавање корисницима да лако претражују уз помоћ мобилног 

телефона (додавање мобилног Веб формата). 
 Развој функције TripPlanner (планирање путовања). 

Коришћење Веб 2.0 апликација и алата је од кључног значаја у процесу изградње 
диференцираних корисничких сегмената. Туристи данас имају приступ Интернет 
конекцијама 24 сата дневно, 7 дана у недељи и део њиховог слободног времена посвећен је 
Интернету. Из тог разлога, атрактивна Веб локација са специфичним садржајем за циљне 
корисничке сегменте привући ће пажњу корисника и повећати број поновљених посета тој 
локацији руралног туризма.  
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С обзиром да ће сви горе описани циљеви бити спроведени на посебној Веб локацији за 
рурални туризам у Србији, најбоље праксе треба узети као инспирацију за Веб локацију 
посвећену српском руралном туризму. Примера ради, општина Хихон (Шпанија) развила је 
посебну Веб локацију рурални туризам, којој корисници приступају путем везе на општој 
туристичкој Веб локацији општине. 
 

 
 
Структура такве Веб локације треба јасно да дефинише микро локације, које ће усмерити 
кориснике на основу њихове примарне и секундарне мотивације. Гастрономија, слободно 
време или природа, на пример, могу се користити као сегменти. Архитектура Веб локације за 
рурални туризам у Србији могла би да подсећа на доленаведену: 
 

 
 
Сви елементи садржани на Веб локацији треба да буду тесно међусобно повезани и кад 
корисник одабере опцију, он/она треба да виде остале доступне опције за друге главне 
категорије. Нпр. уколико корисник одабере дестинацију, он/она треба да буду у могућности 
да одмах виде активности у којима могу да учествују и смештај који најбоље одговара 
његовој/њеној мотивацији за путовање. 

• Детаљно описати
све врсте смештајних
објеката и 
могућности за
смештај на руралним
дестинацијама

• Обезбедити могућност да 
гост може сам да 
организује своје 
путовање, комбинујући 
активности и смештај

• Класификовати активности
према мотивацији и 
подгрупама производа

• Унети рекламне 
натписе пружалаца
руралних активности
и руралног смештаја
у Србији

Дестинације

 Региони

 Општине

Мотивација

 Култура

 Гастрономија

 Природа

 Активни одмори

 Догађаји

 Спорт

 Ресторани

 Споменици

 Упознавање са

локалним

становништвом

Веб локација руралног туризма

Почетна страна/Мобилни/Медија центар/Ко смо ми? Језик/Мапа сајта/Моја рурална Србија

Активности Смештај
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3.5.4 Појединачна активност: продаја и комерцијализација 

 
Од суштинског је значаја да канали продаје и комерцијализације којима ће се производи 
рекламирати буду јасно дефинисани како би се напори усмерили на најделотворније канале. 
Међутим, осим утврђивања „где“ продати производе који су претходно дефинисани такође је 
важно знати „како“ их продати. Из тог разлога, иновативне канале продаје попут иницијатива 
маркетиншког партнерства треба узети као допуну традиционалним продајним каналима 
(нпр. кол центри) која помаже у рекламирању производа на иновативан, а ипак делотворан 
начин. 
 
Још један важан правац у вези са Акционим планом продаје и комерцијализације јесте 
давање приоритета непосредним каналима продаје у односу на посреднике. Њих ипак не 
треба у потпуности занемарити јер могу помоћи у процесу лансирања нових производа с 
обзиром да имају велики домет на многим изворним тржиштима. 
 
С обзиром да многи пружаоци смештаја и активности можда немају неопходна технолошка 
средства која омогућују резервацију и плаћање путем Интернета, традиционални системи 
резервација и плаћања могу се комбиновати са најнапреднијим системима.  
 
Поред тога, Министарство просвете мора бити укључено у активности комерцијализације 
програма Руралног образовног туризма (СОТ) јер се део обавезних ваншколских активности 
реализује преко програма СОТ, попут рекреативне и наставе у природи. Након развоја СОТ 
програма на одређеним локацијама, мора се затражити подршка Министарства просвете 
како би се ови програми препоручили школама, наставницима, родитељима и деци, као 
врста висококвалитетних програма (како едукативних, тако и забавних и туристичких), који 
имају прилично приступачне цене и значајно су бољи од осталих туристичких понуда.   
Мора се пронаћи канал за пренос информација о осталим СОТ програмима (поред 
рекреативне и наставе у природи) који су, пре свега, ближи родитељима, као новим 
облицима одмора и забаве за њих и њихову децу. Осим тога, треба усмерити напоре на 
развој потребе за овом врстом туристичке понуде.  
Потенцијални корисници СОТ програма су шире категорије грађана од постојећих група 
корисника туристичких понуда (јер су ови програми доступни и прилагођени специфичним 
условима, могућностима и потребама циљних група различитог узраста). 

3.5.4.1 Кол центар руралног туризма 

 

Активност Смештај

Риболов Традиционално рибарско село

Лов Ловачка колиба

Планина Планинска колиба

Културна посета Манастир

Дестинација Мотивација
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У оквиру канала традиционалне непосредне продаје, потребно је формирати кол центар 
како за активности тако и за смештај. Треба омогућити да се потенцијалном клијенту 
одговори дају на српском, енглеском и на још најмање три релевантна европска језика.  

3.5.4.2 Алатка за резервације путем Интернета 

 
Како је детаљно описано у Акционом плану електронског маркетинга, од суштинске је 
важности да Веб локација за рурални туризам у Србији омогући посетиоцима да све жељене 
активности и смештај резервишу путем Интернета. Осим што треба да буде визуелно 
атрактиван, систем Интернет резервација такође треба да буде једноставан и интуитиван, 
са најмањим могућим бројем неопходних корака за резервацију, при чему кориснику мора да 
пружи осећај сигурности. Коришћење међународних метода плаћања путем Интернета може 
помоћи у јачању поверења у Веб локацију за вршење новчаних трансакција.  
 

3.5.4.3 Иницијативе партнерске продаје 

 
Иницијативе партнерске продаје су уговори једне или више страна који обезбеђују обострану 
корист за обе стране које учествују у иницијативи. У овом случају, једна страна ће бити 
организација одговорна за рурални туризам у Србији, док другу страну могу представљати 
субјекти од приватних компанија до влада, укључујући невладине организације и органе 
локалне самоуправе. Неки од следећих примера илуструју користи од ових иницијатива: 
 
 

 „смартбокс“: „смартбокс“ је комерцијализација тематског 
смештаја, активности или комбинације активности 
традиционалним креирањем пакета. „Смартбоксови“ се 
обично дају као поклон, јер пакет чини атрактивним оно што 
би иначе било само „рачун“ који представља плаћање за 
боравак или активност. Поред тога, „смартбоксови“ обично 
омогућују купцу да изабере једну од низа опција везаних за 
једну тему.  

 

 за рурални туризам, пружаоци услуга смештаја и активности 
могу да раде заједно како би заједнички рекламирали своје услуге. Као у овом примеру, 
могли би да се пласирају генерички „смартбоксови“ као што је на пример „Останите 
верни руралном туризму", али могу да се креирају и специјализовани 
„смартбоксови“ везани за рурални туризам у складу са различитим, дефинисаним 
подсегментима у оквиру руралног туризма. И последње, али не и најмање важно, једна 
од најзначајнијих предности „смартбоксова“ је то што се могу продавати преко 
нетрадиционалних канала продаје попут робних кућа, продавница сувенира или 
књижара, што може помоћи у стварању шире базе корисника у односу на традиционалне 
канале продаје.  

 

 партнерства са компанијама које продају производе/услуге руралном туризму. Пример за 
ово могло би да буде склапање партнерства са произвођачем обуће чије су ципеле 
посебно дизајниране за пешачење или уживање у природи. Произвођач обуће могао би 
да има користи од поклањања аранжмана за рурални туризам својим купцима, у чији би 
боравак била укључена нека активност, а што би повећало продају његовог производа. 
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Трошкове таквих боравака/активности поклоњених купцима требало би да поделе оба 
партнера у овој иницијативи. Остали предлози треба да обухвате: 

 
Склапање партнерстава са другим приватним компанијама попут оних које производе 
ловачку или риболовачку опрему, другим компанијама које обезбеђују производе који су 
непосредно везани за сеоску атмосферу, као што су млечни производи или вино. 

 

 организација такмичења за најбоље фотографије међу посетиоцима руралног смештаја 
или људима који учествују у руралним активностима, које показују најбоље 
карактеристике руралне Србије. Победник би био награђен накнадним боравком у 
објекту за рурални смештај. 

 обезбеђивање посебних услова плаћања/резервације за чланове/донаторе невладиних 
организација које се боре за очување биодиверзитета или културне традиције у Србији и 
на осталим изворним тржиштима.  

 

3.5.4.4 Специјализовани туроператери (ТО) или путничке агенције (ПА) 

 
Ови традиционални посредни канали продаје посебно су важни за привлачење 
специјализоване јавности. Из тог разлога, продајне акције руралног туризма везане за ове 
агенте треба да узму у обзир продају производа у вези са руралним туризмом (активности и 
смештаја) преко специјализованих ТО који могу да прогурају те производе преко својих 
продајних мрежа до многих географских подручја. ТА такође могу да помогну да се производ 
прода јавности која још увек није упозната са Интернет каналом или која тражи специфичан 
производ (неки подсегмент руралног туризма) или савет.  
 

3.5.5 Појединачна активност: комуникација и промоција 

  
Алати за комуникацију и промоцију су алати који служе да се са производом упознају 
посредници који ће продавати тај производ и сви потенцијални купци. Кључна порука коју 
треба пренети је „Дођите и откријте српско село“. Циљ је да се потенцијални туристи и 
посетиоци идентификују са руралном Србијом преко локалних мештана, људи попут њих и 
преко познатих личности. 
 
Подршка познатих Срба је популаран начин за саопштавање информација и промоцију 
руралних производа. За промоцију производа руралног туризма на међународном нивоу 
треба искористити светски познате личности, попут тенисера Новака Ђоковића и Ане 
Ивановић или српског националног кошаркашког тима. Они представљају вредности са 
којима Србија треба да буде повезана. Повезивање руралне Србије са младим успешним 
локалним становницима може такође помоћи у креирању позитивне слике о руралној Србији. 
За домаћу промоцију могу се такође ангажовати друге познате личности из разних области 
(не само спорта), које можда нису толико познате на међународном нивоу, као подршка 
производима и брендовима руралног туризма. На доњој слици дат је пример потенцијалне 
промотивне кампање која познате српске спортисте идентификује са руралном Србијом:  
 

3.5.5.1 Публикације 

Публикације попут летака, брошура и магазина дистрибуирају се у туристичким агенцијама, 
туристичким информативним центрима, а могу се чак дистрибуирати и у склопу 
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специјализованих магазина или општих новина. У овим публикацијама, које већ постоје, од 
виталног је значаја да визуелни и текстуални садржај приказује искуства која комбинују 
активности са смештајем, као и информације о контакту за потребе резервација и упита. 
Добри примери који су већ у употреби обухватају брошуру о српским путевима вина 71, која 
комбинује српски пут вина са гастрономијом, разгледањем знаменитости и руралним 
смештајем.  
 
Када се рекламира нека атракција/село или активност, од суштинског је значаја да се са 
стране наведу могућности смештаја и информације о контакту како би се читаоцу летка 
омогућило да визуализује интегрисано искуство у вези са производом који укључује 
активности и смештај, које он/она могу одмах да резервишу. На пример, летак који описује 
могућности за културни туризам руралне Србије може да садржи визуелни материјал и 
контакт информације манастира које туристи могу да посете са водичем, да пробају домаће 
вино и преноће у манастиру.  
 

3.5.5.2 Туре упознавања 

 
„Туре упознавања“ или туре са водичем за привредне стручњаке и лидере јавног мишљења 
су догађаји или путовања кроз која се ови људи упознају са посредним или непосредним 
утицајем у широкој бази потенцијалних корисника са одређеним туристичким производом. 
Организација која је одговорна за рурални туризам треба да организује туре упознавања са 
руководиоцима компанија које рекламирају производе српског руралног туризма (ТО, ТА) и 
другим људима попут специјализованих новинара који могу имати позитиван утицај на 
подизање свести о руралном туризму.   

3.5.5.3 Трговински сајмови 

 
Организација одговорна за рурални туризам у Србији треба да посећује трговинске сајмове 
на којима се промовишу производи руралног туризма на један другачији начин. Чак и када се 
то чини преко одељка за рурални туризам у оквиру српског штанда на сајмовима, неопходно 
је да организација за рурални туризам има посебан простор и особље на сајмовима за 
промоцију српских производа руралног туризма (активности и смештаја), како би се са њима 
упознали привредни стручњаци. 
 

3.5.6 Појединачна активност: Организација Акционог плана за рекламирање руралног 
туризма и Организација за рекламирање дестинације (ОРД) 

 
ОРД треба да буде организација у којој ће своје представнике имати све стране од значаја 
за рурални туризам Србије. Интеграција свих заинтересованих страна обезбеђује 
укљученост и сарадњу свих страна која је неопходна за успех Стратегије и Акционог плана 
руралног туризма. Власничка структура ОРД треба да буде следећа: 
 

                                                
71

 Извор: ТОС 2010. 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 160 - 
 

 
 

Овај ОРД управљаће буџетом у износу од 1% укупних прихода од руралног туризма у 
Србији. Допринос буџету треба да буде пропорционално распоређен међу заинтересованим 
странама у складу са њиховим уделом у ОРД. Међутим, овај буџет треба мудро 
распоређивати на различите појединачне активности описане у овом документу.  
 

3.5.7 Појединачна активност: ознаке квалитета као маркетиншки алати 

 
Ознаке квалитета (како је описано у Активности 4) треба користити као подршку гаранцији 
квалитета дестинације. Ове ознаке такође треба користити за диференцирање дестинације 
и подршку целокупном креирању дестинације. Ознаке треба користити кроз цео 
маркетиншки план како би се унапредиле поруке о квалитету и подржала изградња бренда 
или дестинације руралне Србије.  
 
 

Предложена власничка структура организације руралног туризма

60%20%

6,7%

6,7%

6,7%

Већа сеоских општина

Привредне коморе региона

Угоститељска удружења у руралном 
туризму

Удружења повезана са активностима у 
руралном туризму

Друга комерцијална удружења (нпр. 
произвођачи вина, фармери...)
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3.6 Акциони план еколошке одрживости 

 

 Главни циљеви Акционог плана еколошке одрживости су да обезбеди очување, 
представљање и управљање заштићеним и другим вредним природним и културним 
добрима и подручјима тако што ће учесницима у руралном туризму изградити свест о 
значају развоја руралног туризма на одржив начин. Циљеви су следећи: 

 успостављање структуре за еколошку контролу која ће бити задужена за процену утицаја 
на животну средину нових пројеката руралног туризма и одговорна за дефинисање и 
примену система за еколошко праћење. 

 подршка унапређењу инфраструктуре у смислу приступачности, одговарајућег 
систематског управљања отпадом, система водоснабдевања и канализационих система. 

 стварање високог еколошког квалитета у руралним подручјима Србије кроз смањење 
загађења ваздуха, воде и земљишта. 

 подршка коришћењу обновљивих извора енергије, чистије технологије и енергетски 
ефикасних решења (посебно у енергетици, саобраћају и високоградњи). 

 јачање јавне свести и учешћа у доношењу одлука о просторном распореду и еколошком 
утицају руралног туризма кроз развој свести о заштити животне средине и образовних 
програма за локалне заинтересоване стране и локалну управу.  

 Еколошки акциони план обухвата следеће појединачне активности које треба предузети. 

 

3.6.1 Очување и управљање природним и културним добрима и подручјима 

Сектор туризма треба да подржи заштиту и управљање природним и културним добрима и 
очување биодиверзитета у руралним подручјима кроз: 

 обезбеђење донација и финансирање еколошки одрживих иницијатива. 

 унапређење управљања посетиоцима и начина управљања утицајем посетилаца на 
животну средину.  

 координирање туристичких и активности очувања животне средине. 

Управљање дестинацијом треба да обухвати управљање еколошким питањима. На 
националном и регионалном нивоу овим се може бавити ОРД. На локалном нивоу, овим се 
може бавити ЛАГ или друго одговарајуће тело.72  

 Нова унапређења попут објеката за смештај у руралним подручјима или нових центара 
за активности захтевала би процену утицаја на животну средину која би подједнако 
регулисала њихов изглед у односу на рурални карактер подручја, вредност и капацитет 
постојећег подручја као и традиционални шаблон руралног смештаја и традицију градње. 
Еколошка контрола ће касније морати да се примени за контролу утицаја нових 
унапређења у руралним окружењима.    

3.6.2 Даља промоција и јачање примене регионалног система управљања отпадом у 
руралним подручјима  

Међу многим другим опцијама, следеће опције су дефинисане за превазилажење 
ограничења управљања отпадом у планинским областима са разуђеном шемом насеља и 
малим селима са лошим приступом (углавном у РТЦГ 1 и 3). Јавне, приватне или јавно-

                                                
72

 Сличан савет на кратко је основан од стране Управе Националног парка Копаоник. 
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приватне иницијативе које имају за циљ развој таквих система управљања отпадом треба да 
подрже институције које доносе одлуке у вези са руралним туризмом: 

 ПВЦ контејнери велике запремине 

 Мобилни отпадни центри 
 

3.6.3  Обезбеђење комуналне инфраструктуре у руралним подручјима 

Иако је процењено да је укупно 80% домаћинстава повезано на мрежу водоснабдевања, 
уобичајен проблем у руралним подручјима представља нерегулисана контрола квалитета 
пијаће воде и управљање локалним системима водоснабдевања. 73  

 Приоритет је обезбедити да постојећа јавна комунална предузећа преузму на себе 
управљање, реконструкцију и одржавање руралних система водоснабдевања и контролу 
квалитета пијаће воде како би се одговорило стандардима које прописује Директива о 
пијаћој води.74  

 

3.6.4 Подршка иницијативама за коришћење обновљиве енергије 

Поред потенцијала обновљивих извора енергије (ОИЕ) у руралним подручјима Србије: 
биомасе, хидро енергије, соларне, енергије ветра и геотермалне енергије; треба охрабрити 
и финансијски подржати и индивидуалне иницијативе које за циљ имају смањење 
зависности од традиционалних енергетских извора.  

 Куће које штеде енергију 

 Соларна енергија 

 

3.6.5 Очување и унапређење високог квалитета руралне животне средине 

 Подручја веома високог квалитета животне средине су највреднија за развој руралног 
туризма и она треба да буду предмет развијања решења која ће одржати постојеће 
стање квалитета животне средине и заштитити вредна национална добра и очуване 
екосистеме.  

 У подручјима са угроженом животном средином мора се спречити даља деградација и 
морају се осмислити механизми за побољшање постојећег стања.   

 

3.6.6 Стварање друштвене свести и укључивање заједнице у еколошка питања 

 Циљ је укључивање локалних заједница и заинтересованих страна у рурални туризам и 
истовремено коришћење руралног туризма као алата за образовање заједнице о 
еколошким питањима и могућностима за спречавање деградације животне средине. 

 Коришћење услужних центара људских ресурса као објеката који се баве свешћу и 
обуком у вези са бригом о животној средини. Треба креирати програме који су посебно 
везани за еколошки одговоран развој туризма, као део услуга услужних центара. Више 
информација о услужним центрима дато је у посебном поглављу овог Извештаја.  

                                                
73

 Еколошка стратегија израђена је на основу: предлога Закона о просторном плану Републике Србије, 
Влада Републике Србије (август 2010.), Национални програм заштите животне средине (2010.). 
74

 98/83/EЗ 
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3.7 Оснивање услужних центара за развој људских ресурса 

Услужни центри повезују потражњу локалног становништва за креирањем микро и малих 
предузећа (ММП) и снабдевање које узима у обзир празнине које постоје у сектору руралног 
туризма и запошљавању у руралној Србији. Циљеви Акционог плана за развој услужних 
центара су следећи:  

 подизање свести о значају развоја руралног туризма у читавој Србији, као и у различитим 
руралним подручјима Србије.  

 повећање стручности и знања и искуства локалних заинтересованих страна и јавних 
управа у циљу одрживог развоја руралног туризма у Србији. 

 подизање квалитета услуга кроз обезбеђење обучених и образованих људских ресурса и 
повећање могућности за становнике руралних подручја да искористе развој туризма у 
Србији, посебно домаћег туризма.   

 пружање подршке предузетницима, стручном унапређењу и запошљавању. 
 олакшавање изградње мреже задруга и допринос расту пословања, уз обезбеђење 

простора за оснивање компанија и простора у коме предузетници могу да размењују 
идеје, уче и послују. економски подстицај и друштвено укључивање кроз развој 
туристичких ММП у руралним подручјима Србије. 

Доња табела показује појединачне активности које треба развити, а које су даље објашњене 
у поглављима која следе. 

Активност Услужни центри 

Појединачне 
активности 
 

 Развој програма подизања свести 

 Развој програма обуке 

 Оснивање пословних инкубатора за ММП (микро и мала предузећа)  

3.7.1 Појединачна активност: развој програма подизања свести 

Развој руралног туризма треба да буде кључна политика за подизање свести локалног 
становништва у руралним подручјима о значају и шансама које развој туризма пружа 
руралним подручјима. Из тог разлога треба лансирати неколико кластер-кампања за обуку и 
упознавање локалног становништва са шансама и значајем туризма у руралним подручјима, 
заједно са спровођењем одрживе праксе која укључује већину локалних становника.  
 

3.7.2 Појединачна активност: развој програма обуке 

Овај програм је намењен руководећим функцијама у туристичком сектору и туристичким 
ММП, предузетницима, јавном сектору, приватном сектору и представницима грађанског 
друштва и локалних акционих група. Он има за циљ да их припреми и обучи за сектор 
руралног туризма са нагласком на капацитетима управљања пословањем, предузетништву, 
изградњи капацитета и одрживој пракси руралног туризма. Сви курсеви морају да се одвијају 
на српском језику. 

3.7.3 Појединачна активност: оснивање пословних инкубатора за ММП  

Објекти пословних инкубатора треба да буду смештени у свакој групи или подручју руралних 
кластера и треба да пруже подршку садашњим и потенцијалним стручњацима и 
руководиоцима компанија које се баве руралним туризмом и услугама. Ови објекти треба да 
пружају различите секретарске услуге и да обезбеде опрему за развој пословања (попут 
просторија за састанке и канцеларијских објеката). ММП су усмерена на програме подизања 
свести који пружају преглед пословних прилика у руралном туризму. Поред тога, они пружају 
специјализовану подршку предузетницима током оснивања и управљања малим 
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предузећима. Пословни инкубатори настоје да елиминишу јаз између потражње локалног 
становништва за проналажењем шанси за запошљавање и/или стварањем изворе прихода, 
кроз стварање њиховог сопственог пословања, и пословних шанси у руралним подручјима. 
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3.8 Успостављање глобалног система управљања 

 
Кратак преглед овог система управљања дат је у Извештају Стратегије. Акциони план узима 
у обзир све компоненте и приступ Стратегије и усавршиће их и проширити додавањем неких 
других елемената који су проистекли из осталих активности развијених у претходним 
поглављима Акционог плана.  

 

Циљеви Акционог плана за успостављање глобалног система управљања за развој 
руралног туризма у Србији су следећи: 

 подршка постојећим управљачким структурама у циљу пружања подршке развоју 
руралног туризма. 

 обезбеђење постојања интегрисаног организационог оквира за спровођење активности 
дефинисаних и описаних у Акционом плану. 

 разматрање синергија између различитих организационих потреба како би се 
оптимизовали ресурси и достигла максимална ефикасност. 

 разматрање различитих географских подручја којима треба управљати: национални, 
покрајински / регионални и локални (општински) ниво. 

 обезбеђивање постојања механизама за комбиновање стратешке, дугорочне и одрживе 
визије и истовремено обезбеђивање оперативних алата за спровођење те визије и 
стратешких одлука. 

 
Доња табела показује појединачне активности које треба развити, а које су даље објашњене 
у поглављима која следе: 

 

Активност Успостављање глобалног система управљања 

Појединачне 
активности 
 

 Закључивање општих институционалних аранжмана 

 Формирање стратешких радних група за рурални туризам (СРГРТ) и 
локалних акционих група (ЛАГ) 

 Формирање ОУД или подршка КУД структури и спровођењу 

 Успостављање ППП структуре за развој центара за активности и 
управљање њима 

 Формирање услужних центара за развој људских ресурса 

 Формирање структуре за праћење 

 
 
Активност 7 и њене појединачне активности чине Глобални систем управљања за развој 
руралног туризма у Србији, за чијe спровођење треба да буде одговорна Влада 
Републике Србије.   

 
Развој овог пројекта је већ под руководством два главна министарства (МЕРР и МПТШВ) и 
једне Владине агенције (ТОС) као главних партнера у пројекту. Ове три институције имају 
подршку осталих министарстава као и међународних донаторских агенција. МЕРР и МПТШВ 
треба да преузму одговорност за подстицање доле описаног интегрисаног система 
управљања руралним туризмом уз сарадњу и подршку:  
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 ТОС на националном нивоу као главног играча у промоцији туризма 

 АП Војводине 

 основаних РТО 

 општине 

 националних, регионалних и локалних удружења предузетника и представника 
цивилног друштва 

 

Систем руковођења руралним туризмом (СРСТ) обједињује три географска нивоа 
(национални, регионални и локални), на стратешком и оперативном нивоу: 

 

 

 

Стратешки ниво:  

Како је већ дефинисано у Извештају Стратегије, овом нивоу су потребне две врсте 
структура:  

 оснивање СРГРТ на регионалном нивоу, које такође сарађују са националном СРГРТ 
за разматрање и одобравање стратегија и активности које су заједничке за више 
региона. 

 оснивање ЛАГ на локалном/општинском нивоу. 

 
Њихове функције и одговорности су већ описане у Извештају Стратегије. 

 

МЕРР МПШТВ

ТОС

Национални 

ниво

Регионални 

ниво

Заједница на 

локалном нивоу

Водеће институције Институције за подршку

Стратешки ниво

РТО3 (Регионална туристичка 
организација) и Аутономна 

Покрајина Војводина

Председник општине

Национални савет за
рурални развој1

(НСРР)

Национална корпорација
за развој туризма2

(НКРТ)

 Национална Стратешка радна група за

рурални туризам (НСРГРТ) 

Оперативни ниво

 Трансрегионална ОУД

• Ознаке квалитета

• Портфолио руралних активности

• Портфолио руралног смештаја

 Национални услужни центар за развој

људских ресурса

Стратешки ниво

 Регионална Стратешка радна група за

рурални туризам(СРГСТ) 

Оперативни ниво
 Регионална ОУД

• Центри за активности

• Ознаке квалитета

• Портфолио руралних активности

• Портфолио руралног смештаја

 Регионални услужни центар за развој

људских ресурса

Стратешки ниво

 Локална акциона група (ЛАГ)

Оперативни ниво

 Локална туристичка организација (ЛТО)

1 Национални савет за рурални развој је тело у саставу министарства
2 Национална корпорација за развој туризма је Владина агенција која има за циљ да привуче инвеститоре за различите пројекте Мастер плана који се реализују у Србији
3 Основана је РТО за западну Србију; Аутономна Покрајина Војводина већ има Туристичку организацију Војводине, а РТО за Доње Подунавље и Источну Србију су у поступку оснивања.
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Оперативни ниво: 

Стратешке одлуке које доносе СРГРТ и ЛАГ морају да се спроведу и морају да се створе 
различите структуре за подршку овом оперативном спровођењу.  

 

ОУД (или КУД)  

ОУД (или КУД) треба основати на регионалном нивоу, али он треба да делује и на 
трансрегионалном нивоу. Он је један од главних стубова развоја руралног туризма и 
преузеће улогу „Руководиоца дестинација“. Ово подразумева функције попут структурирања 
туристичких производа, њихове промоције и комерцијализације и праћења учинка руралних 
дестинација у погледу квалитета и квантитативних непосредних прихода од туризма.  

 

Међутим, ОУД (или КУД) треба да буде одговоран и за свакодневно управљање системом 
ознака квалитета, јер је он саставни део туристичког производа. Из истог разлога, треба да 
се удружује са и да прати рад центара за активности. 

 

Коначно, ОУД (или КУД) ће такође деловати као саветник и олакшаће рад услужних центара 
захваљујући свом познавању реалних потреба на страни снабдевања: производа, објеката и 
услуга које треба креирати или унапредити. Он ће такође учествовати у глобалном систему 
за праћење и постати његов корисник кроз обезбеђење квантитативних и квалитативних 
података о учинку туристичких производа, услуга и дестинација. 

 

Систем ознака квалитета 

Систем ознака квалитета мора се успоставити на националном нивоу уз учешће 
регионалних представника, и њиме се мора управљати на националном и регионалном 
нивоу. Он је суштински елемент конкурентног позиционирања српског руралног туризма. Из 
тог разлога МЕРР, МПТШВ и ТОС треба да обезбеде кључне стратешке улазе за овај 
систем. Одлуку о томе које ознаке треба увести и под којим условима треба да буду у 
власништву ових играча, уз консултације са регионалним СРГРТ. У погледу свакодневног 
управљања овим системом, како је горе наглашено, ОУД (или КУД) треба да буде надлежна 
организација.    

 

Центри за активности 

Центри за активности треба да буду осмишљени по моделу јавно-приватног партнерства 
(ЈПП) за фазе развоја и/или управљања. Различити ЈПП модалитети су већ описани у 
Извештају Стратегије, а постојећи Акциони план је утврдио и предложио групу главних 
објеката и локације које би, уопштено говорећи, боље одговарале на територији Србије. У 
другом делу извештаја овог Акционог плана дат је посебан предлог за четири главна циљна 
региона.   

Национални процес разумевања и доношења одлука мора се спроводити у погледу ових 
објеката на националном нивоу, у оквиру националне СРГРТ. Регионална СРГРТ имаће 
кључну улогу у одлучивању о распореду центара за активности у свом региону. Треба 
спровести процес консултација са регионима и општинама који би могли имати користи од 
ових центара у погледу њиховог нивоа интересовања и ЈПП модела који треба одабрати. У 
исто време, може се спровести још један процес прелиминарних консултација са 
потенцијалним инвеститорима и руководиоцима из приватног сектора како би се потврдило 
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њихово интересовање и опције ЈПП модела које ће им одговарати и којима ће бити 
посвећени. Затим се може покренути тендерска процедура за развој/инвестирање и/или 
управљање групом центара. 

 

Ови центри за активности такође обухватају групу едукативних центара насталих 
рехабилитацијом школа у руралним подручјима како би постале центри програма 
образовног туризма чија су циљна група деца и омладина.   

 

 Кључни играчи:  

 Национална туристичка организација Србије (ТОС) биће кључни играч на 
националном нивоу у три горенаведена елемента, с обзиром да је њен утицај на 
целокупно позиционирање и промоцију српског туризма веома велики.  

 РТО и Аутономна Покрајина Војводина биће кључни играчи на регионалном нивоу за 
доношење одлука и спровођење целокупног плана развоја руралног туризма. 

 Национална корпорација за развој туризма може да буде природна подршка у 
проналажењу инвеститора који ће улагати у велике атракције у виду центара за 
активности на руралним дестинацијама. 

 

Услужни центри за развој људских ресурса 

Услужни центри су камен темељац развоја руралног туризма у Србији, јер ће се бавити 
стварањем прихода од руралног туризма за локално становништво у руралним подручјима 
Србије. Ови приходи могу се створити из различитих врста извора:  

 оснивање микро и малих (углавном) или средњих предузећа у руралним подручјима која 
могу постати једини или главни извор прихода за ова предузећа, или значајна допуна 
осталим изворима прихода (за фармере, на пример). 

 олакшавање отварања нових радних места у сектору туризма, непосредно или посредно, 
и припремање радне снаге за ове функције. 

 

Улога, функције и организација услужних центара на регионалном нивоу већ су описани у 
посебном поглављу Извештаја Акционог плана.  

У погледу управљања, важно је нагласити да одлука о оснивању ових услужних центара 
треба да се донесе углавном на националном и регионалном нивоу. Национални ниво треба 
да обезбеди олакшице у погледу финансирања, техничког вођења и праћења 
функционисања. Језгром ових услуга и перформансама треба управљати на регионалном 
нивоу под вођством РТО. 

Ови центри би морали имати снажну подршку јавног сектора у почетној фази; али њима се 
мора руководити уз комбинацију критеријума јавног и приватног сектора како би се 
уравнотежиле одрживост и ефикасност. 

 

Глобални систем праћења 

Развој руралног туризма у Србији захтева један глобални систем праћења, чија је улога да 
обезбеди квантитативне и квалитативне податке за постављање јасних и мерљивих циљева 
који се могу проширити на све организационе нивое система управљања. Исто тако, он би 
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требало да обезбеди податке о резултатима сваке специфичне активности установљене за 
остварење циљева, као и краткорочне или средњерочне (до годину дана) очекиване податке 
који ће учесницима помоћи да донесу рационалне одлуке везане за будућност. Овај систем 
и његови индикатори биће даље развијени у следећем извештају: Плану спровођења.  

3.8.1 Појединачна активност: склапање општих институционалних аранжмана  

Ова активност се односи на припрему дугорочне и одрживе подршке развоју руралног 
туризма у Србији. 

Ово подразумева следеће задатке:  

 успостављање развоја руралног туризма као националне политике. Ова ставка је 
већ поменута и описана у Извештају Стратегије. 

 успостављање и унапређење стратешких односа са свим неопходним јавним 
институцијама у Србији. С обзиром да су оне од самог почетка главни партнери у 
пројекту, надгледају стратешко партнерство између МЕРР и МПТШВ како би унапредиле 
организацију и финансијске потребе у погледу препорука Мастер плана. У Извештају 
Стратегије већ је дат кратак опис критеријума који се могу користити за вођење ове 
дискусије. Успостављање нових односа, уколико су они потребни, на пример са 
Министарством културе, за развој, финансирање и праћење специфичних активности 
везаних за историјско наслеђе и културу живота у руралним подручјима.  

 успостављање одрживог извора финансирања у наредних пет година. Мастер план 
руралног туризма за Србију неће бити спроведен уколико јавни сектор не обезбеди 
критичну масу финансијских средстава као почетни капитал за велике инвестиције које 
треба предузети у погледу:  

 путне инфраструктуре за унапређење приступачности руралним дестинацијама: 
изградња неколико нових путева и побољшање одржавања постојећих, изградња и 
унапређење општих путних праваца и специфичних туристичких знакова. 

 успостављања ОУД, услужних центара, система ознака квалитета и глобалног 
система праћења, што подразумева инвестирање у објекте и опрему и допринос 
покривању трошкова особља како би се пружила подршка у почетним годинама 
рада.  

 пружања подршке инвестицијама, а највероватније и оперативним трошковима у 
почетним годинама рада центара за активности у овом Акционом плану, уколико 
приватни сектор не обезбеди инвестиције потребне за развој ових центара. 

 пружању подршке обнављању и унапређењу етно села и руралних школа које су део 
специјалног програма развоја руралног туризма.   
 

Како би се за ове инвестиције обезбедила минимална критична маса финансијских 
средстава, МЕРР и МПТШВ мораће потом да ревидирају своје буџете и провере са другим 
министарствима колико новца могу издвојити за план руралног туризма. Примера ради, 
многе инвестиције неће користити само туризму, већ и локалном становништву и целој 
земљи, као што је могућност приступа коришћењем путева. 

Међународне донаторске организације већ дају свој допринос развоју руралног туризма и 
могле би наставити да дају допринос и у будућности. Процес приступања Европској Унији је 
такође снажан потенцијални извор финансирања јер развој руралних подручја представља 
приоритет и већ постоје специјални програми подршке попут ИПА фонда за рурални развој и 
регионалних фондова за развој, који се могу користити и пре него што земља постане 
пуноправна чланица, током претприступне фазе. 
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Коначно, такође је од кључног значаја установити систем који ће бити самоодржив од самог 
почетка или у средњем року (максимално пет година) кроз дорпиносе из приватног сектора 
или, уопштено говорећи, од корисника у руралним подручјима. Већ сада постоје неки 
системи као што су, на пример, општински порези.  

3.8.2 Појединачна активност: оснивање стратешких радних група за рурални туризам и 
локалних акционих група  

Ове две теме су већ описане у Извештају Стратегије. Регионалну СРГРТ основаће РТО. 
Националну СРГРТ основаће Национални савет за рурални развој у сарадњи са основаним 
СРГРТ. МЕРР и МПТШВ мораће да играју централну стратешку улогу у оквиру Националне 
СРГРТ. У оквиру ове Националне СРГРТ водећа институција треба да буде МЕРР. ТОС 
такође треба да има посебно снажну олакшавајућу улогу. 

 

Стандарди за СРГРТ/ТГО и ЛАГ 
Један стандард у руралном туризму је француски „Bienvenue a la Ferme“ (Добродошли на 
фарму75), где организацију руралног туризма на фармама подржава Министарство 
пољопривреде и сви његови огранци на регионалном и локалном нивоу. Ова ТГО је 
осмислила и спровела холистички приступ руралном туризму који укључује све јавне, 
приватне и представнике цивилног друштва, кроз стварање бренда, структурирање 
производа, њихову комерцијализацију, обезбеђење обуке и техничке подршке фармама, као 
и значајног и текућег извора јавног финансирања. 

 

На националном нивоу, у туристичком сектору, али не конкретно у руралном туризму, 
постоје примери који примењују принципе јавно-приватног партнерства за доношење 
стратешких одлука: на пример у Словенији, Швајцарској, Аустрији, Аустралији, на Малти и 
Новом Зеланду. 

 

На регионалном или локалном нивоу, у туристичком сектору, још један успешан пример је 
општина Барселона, као и општина Хихон, обе у Шпанији, које су основале ТГО и ОУД за 
подршку развоју, промоцији и комерцијализацији туризма. Пример Хихона дат је у овом 
Извештају Акционог плана у поглављу Оперативни маркетинг.  

 

3.8.3 Појединачна активност: формирање ОУД или подршка КУД структури и спровођењу 

 
Овом темом смо се већ бавили у Извештају Стратегије и поглављу Оперативни маркетинг 
овог Извештаја Акционог плана. Међутим, више информација о детаљним функцијама 
ОУД дато је у доњој табели, а оне су допуна основним функцијама структурирања, 
промоције и комерцијализације туристичких производа које би спровео будући туроператер: 

 
Посебни задаци 

 Координирање идентификовањем и испоруком комерцијалних услуга за посетиоце, 
као што су пружање информација, резервације, давање савета итд. 

                                                
75

 Извор: http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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 Добродошлица посетиоцима и туристима у области/кластеру и понуда свих услуга и 
активности на кохерентан, организован и допадљив начин. 

 Креирање и структурирање туристичког искуства (искуства у производима руралних 
активности и смештаја) дефинисаног у искуству дестинација руралног туризма. 

 Промоција и комерцијализација туристичког искуства, објеката, услуга и активности у 
оквиру кластера руралног туризма. 

 Координирање и промоција синергија међу пружаоцима услуга у приватном сектору, 
као што су објекти за смештај и храну и пиће, транспорт, куповину, активности, 
природни и културни ресурси итд. 

 Креирање нових производа и пакета туристичког искуства и преговарање о ценама са 
свим туристичким учесницима укљученим у тај производ. 

 Промоција и креирање производа и пакета искуства руралног туризма који су спремни 
за промоцију и комерцијализацију. 

 Олакшавање контаката са путничким агенцијама и туроператерима на националном и 
међународном нивоу. 

 Идентификовање и координација успостављања партнерстава и савеза између 
јавних и приватних заинтересованих страна који ће помоћи развоју руралног туризма 
у региону. 

 Увођење ознака квалитета за дестинације и компаније руралног туризма које су 
дефинисане планом. 

 Координирање потреба за прикупљањем информација и истраживањем у сектору 
туризма у оквиру кластера руралног туризма, у вези са карактеристикама набавке, 
потребама потражње и очекивањима, тенденцијама, новим концептима, пословним 
шансама и слично. 

 Промоција и организација програма едукације и обуке. 

 Процена локалних предузетника и компанија за развој руралног туризма у региону и 
промоцију шанси које тај регион нуди. 

 Организација конференција и састанака у вези са различитим питањима развоја 
руралног туризма у региону. 

 Деловање у својству инвеститора, власника или оператера туристичких објеката, 
услуга или активности које се сматрају суштинским за развој руралног туризма. 

 Пружање помоћи у потрази за изворима финансијске подршке за чланове сектора 
руралног туризма у региону. 

 

Важна напомена: с обзиром на то да су неке горенаведене функције и задаци већ размотрени од стране ЛТО 
у општинама, ОУД не треба да се са њима преклапа и треба да остави њихово спровођење ЛТО. Како ОУД 
делују само на трансрегионалном и регионалном нивоу, ЛТО заправо могу постати партнери ОУД на 
локалном/општинском нивоу, бар када се ради о неким задацима и функцијама који су већ део њихове улоге. 

 

 

 

Референтни примери за ОУД 
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Не постоје референтни примери за ОУД у руралном туризму који покривају све функције 
описане у Извештајима Стратегије и Акционог плана. Али има примера на националном и 
локалном нивоу у којима ОУД или КУД делују за цео сектор туризма:  

 Канадска Комисија за туризам (ККТ)76 основала је ОУД за специфичне производе које 
није развио приватни сектор, а који се сматрају иновативним за даљи развој туризма 
у земљи. ККТ дефинише концепте производа, а затим објављује позив на тендер 
приватним компанијама за учешће у оснивању ОУД за ове специфичне производе. 
Услови партнерства су у основи следећи: ККТ учествује са 20 до 50% у капиталу ОУД, 
а план пословања за наредних три до пет година се припрема заједнички.  

 Такође су поменути примери Барселоне77 и Хихона78.  

 Још један пример су Уједињени Арапски Емирати са Арапским авантурама79 ОУД који 
је основало јавно предузеће Emirates Airlines и други инвеститори из приватног 
сектора.   

 

3.8.4 Појединачна активност: формирање услужних центара за развој људских ресурса 

 
Ова тема је већ размотрена у Извештају Акционог плана у посебном поглављу због њеног 
великог значаја. 

 

Са организационе тачке гледишта, иницијатива за пројекат развоја руралног туризма треба 
да дође са регионалног нивоа. Треба консултовати и у ову иницијативу укључити и остале 
значајне партнере: Министарство за рад и социјалну политику и Министарство просвете.  

 

РТО, ЛТО, а касније и ОУД треба да буду главни промотери и извори информација о 
квантитативним и квалитативним потребама за услужним центрима. 

 

У почетку је тешко замислити да приватни сектор може да учествује у финансирању центара 
и њиховог рада, јер је развој приватног сектора веома ограничен у руралним подручјима. 
Међутим, основане компаније треба да учествују у плаћању трошкова везаних за обуку 
њиховог особља или њихову обуку као предузетника. 

 

Јавни сектор треба у потпуности (100%) да финансира само кампање, програме и курсеве за 
подизање свести док се рурални туризам довољно не развије и док се приватни сектор не 
консолидује.  

 

Што се тиче услуга пословних инкубатора, међународно искуство показује да се ове услуге 
највише субвенционишу. Међутим, опет је важно да се од учесника затражи мали допринос 
који они могу себи приуштити како би се обезбедило да дају неку вредност ономе што 
добијају. Из истог разлога, било би добро информисати учеснике о стварним укупним 
трошковима обуке, подизања свести или техничке помоћи коју они добијају. 

                                                
76

Извор: http://encorporate.canada.travel/?sa_campaign=domains/un/www.canadatourism.com/home. 
77

 Извор: www.barcelonaturisme.com/English. 
78

 Извор: www.turismoruralengijon.com. 
79

 Извор: http://www.arabian-adventures.com. 
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3.8.5 Појединачна активност: формирање структуре за праћење 

 
Ова појединачна активност је већ поменута на почетку овог поглавља када је било речи о 
Глобалном систему управљања за развој руралног туризма и биће даље разрађена у 
следећем поглављу: План спровођења.   
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3.9  Посебан фокус: дечији и породични туризам 

 
Дечији и породични туризам наведен је у Дијагностичком и Извештају Стратегије као кључни 
приоритет развоја руралног туризма у Србији. У овом Извештају утврђен је портфолио 
дечијих и породичних руралних активности (Активност 1), као и предложени центри за 
активности (Активност 2). Центри за активности који су посебно усмерени на децу могу се 
пронаћи у већини ових објеката. Такође су развијени посебни објекти за децу попут 
„Природних центара за забавно-едукативне активности“ и „Школа на фарми“. 
 

3.9.1 Програми забавно-едукативних активности за децу и омладину80  

 
Доле су наведена два програма чију је примену у руралним подручјима Србије предложио 
УНИЦЕФ:  
 
Програм руралног школског туризма81 
 
Опис и концепт: 

 ово је нов и специфичан туристички производ првенствено намењен деци. заснован је на 
идеји искоришћавања неискоришћених капацитета руралних школа и капацитета у 
њиховој близини. Оне би се користиле за развој нове врсте туристичке понуде намењене 
деци, омладини и њиховим породицама.  

 сеоске школе треба да дају допринос руралним подручјима и обнови руралног туризма. 
Развој руралног школског туризма треба да стимулише запошљавање локалног 
становништва у новим врстама пољопривредних активности и треба да подстакне 
остала мала предузећа (на пример, сеоска домаћинства). Резултат развоја руралног 
школског туризма је обнављање ових руралних школа које треба да постану 
мултифункционални образовни центри. 

 инфраструктура руралних школа коју треба унапредити како би се развио овај тип 
туризма обухвата следеће: неискоришћени простор у руралним школама, додатне 
објекте који припадају школи (поље, виноград, башту, шталу итд.), ђачке домове и 
интернате, постојеће центре за стручно усавршавање са њиховим смештајним 
капацитетима, зграде и терене погодне за спортске и фитнес активности, резервате 
природе, сеоска домаћинства, дечија одмаралишта, мале хотеле/мотеле и слично.   

 ова врста туристичке понуде ангажовала би све локално доступне ресурсе који би се 
могли користити у туристичке и едукативне сврхе: природне, биолошке, културне и 
историјске ресурсе и локалитете, фолклорне и етно ресурсе, људске ресурсе и 
традиционалне вештине и искуства.   

 локално рурално становништво треба да учествује у пружању подршке развоју руралног 
школског туризма на следећи начин: кроз обезбеђење смештаја и хране (смештај у 
њиховим домовима, здрава, традиционална храна, пиће, чајеви, мед, лековито биље 
итд.); израду сувенира и различитих културних, спортских и традиционалних производа. 
Од изузетног је значаја да ови људи буду главни носиоци спровођења активности 
реализованих у оквиру СРГРТ.    

 главни циљеви овог типа туристичке понуде су: диверзификација руралне економије у 
циљу промоције руралног развоја, оживљавање руралних школа, као и јачање њиховог 

                                                
80

 Програми које је предложио УНИЦЕФ (2011.) за примену у руралним подручјима Србије. 
81

 Исто 
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капацитета у циљу промоције квалитета образовања (односно, давање шансе градској 
деци да реализују део свог редовног школског програма у здравом и природном 
окружењу руралних подручја, кроз рекреативну наставу, наставу у природи, екскурзије, 
еколошке акције итд.); заједничке активности градске и сеоске деце у реализацији неког 
дела њиховог школског програма; разне спортске, културне, еколошке, рекреативне и 
забавне активности за децу, омладину и њихове породице.  

 све активности у центру треба да буду интерактивне, стимулативне и едукативне и да 
истовремено пруже забавно искуство учења.  

 циљне групе: деца различитог узраста, као и чланови њихових породица (браћа и сестре, 
родитељи/старатељи).  

 
Програм забавно-едукативних активности за омладину у руралној средини82 
 
Опис и концепт: 

 ово је нова и специјализована врста туристичке понуде, коју првенствено карактерише 
њен дуализам. Са једне стране, овај модел је инкорпориран у постојећу понуду 
намењену деци и омладини (кампови, одмаралишта, извиђачки центри итд.), која сада 
садржи понуду и развој нових едукативних и забавних концепата, док са друге стране 
представља потпуно нову туристичку понуду за децу и омладину описану у горњем 
програму (Програм руралног школског туризма). 

 Програм забавно-едукативних активности за омладину у руралној средини упослиће 
постојећу инфраструктуру села следећи исти приступ као и у случају Програма руралног 
школског туризма. Ово обухвата зграду сеоске школе са свим додатним објектима; 
сеоска домаћинства; планинске кућице и клубове (овакви објекти су посебно погодни за 
развој излетничког туризма); ђачка одмаралишта и интернате; гостинске куће при 
црквама и манастирима; неискоришћене центре за друштвену и културну активност; куће 
на салашима у Војводини са њиховим објектима; неискоришћена, напуштена производна 
постројења и хале и слично.  

 општи циљ је креирање богате едукативне и забавне (забавно-едукативне) понуде за 
младе, уз оживљавање и промоцију руралних капацитета, чиме они постају главни 
носиоци спровођења забавно-едукативних активности намењених деци и омладини из 
Србије и иностранства.  

 примарни циљеви овог типа туристичке понуде били би: унапређење комуникације и 
размене међу омладином из различитих средина; развој висококвалитетног образовања 
омладине у ваншколском контексту, у зависности од специфичних карактеристика 
локалних подручја, као и примена стечених вештина и знања; заједничке образовне, 
забавне, културне, спортске и еколошке активности градске и сеоске омладине из Србије 
и других земаља; учење различитих културних модела и промовисање толеранције 
различитости; развијање сарадње, непристрасности, као и способности решавања 
проблема у свакодневном животу; подизање еколошке свести и очување и унапређење 
животне средине.   

 све активности су интерактивне, едукативне и забавне, и засноване су на концепту 
активног учења у ваншколском контексту, што је савремена методологија стицања 
висококвалитетног и применљивог знања и вештина, чиме се омогућује развој 
различитих аспеката нечије личности. Развој специјализованих програма зависи од 
еколошких карактеристика и природних и материјалних ресурса. 
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 Извор: УНИЦЕФ 2011. 
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 циљна група су млади узраста од 14 до 25 година, пре свега ученици средњих школа 
(можда и последњег разреда основне школе) и студенти.  
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4 ПЛАН СПРОВОЂЕЊА 

 
Циљ овог извештаја јесте да представи План спровођења Мастер плана одрживог развоја 
руралног туризма у Србији. Извештај је посебно усмерен на захтеве спровођења за прве 
четири године пројекта. Циљ је обезбеђивање стратешког приступа примени активности које 
задовољавају захтеве одрживости као што је то прецизирано акционим планом. Циљеви 
Плана спровођења су следећи:  

 давање приоритета активностима из Акционог плана које треба спровести и дефинисање 
приступа за спровођење. дефинисање активности које треба спровести током прве 
четири године, као и редоследа њиховог спровођења. 

 одређивање заинтересованих страна које треба да буду одговорне за предвођење 
спровођења дефинисаних активности. 

 одређивање износа инвестиција које су потребне за прве четири године спровођења и 
одређивање заинтересованих страна које ће бити задужене за обезбеђивање средстава 
за инвестиције. 

 дефинисање система праћења и контроле спровођења пројекта. 

 обезбеђење да одрживост буде примарни циљ. 
 

Следећих осам Програма спровођења дефинисано је у циљу спровођења програма: 

Осам Програма спровођења 

 Програм система управљања 

 Програм Организације управљања дестинацијама (ОУД) 

 Програм центара за активности  

 Програм Услужног центра за развој људских ресурса 

 Програм заштите животне средине у руралном туризму 

 Програм инфраструктуре руралног туризма 

 Програм опште инфраструктуре  

 Систем праћења и контроле руралног туризма 
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Приступ давању приоритета у процесу спровођења 

 

И поред развоја једне интегрисане и целовите Стратегије Мастер плана за рурални туризам 
и Акционог плана, ограничења у погледу финансијских и људских ресурса значе да није 
могуће у потпуности реализовати све Програме спровођења током прве четири године 
спровођења. Стога је неопходно одредити приоритете у спровођењу активности које треба 
да се реализују током прве четири године. Садржај овог извештаја представља целовит 
Програм спровођења за овај период. У последњем поглављу обављено је даље утврђивање 
приоритета које приказује практичан пример како треба да се доносе одлуке у погледу 
инвестиција, при чему се у обзир узимају финансијска ограничења. 

 

План спровођења представља осам приоритетних Програма спровођења које треба 
реализовати. Ови Програми идентификовани су као приоритетни на основу следећих 
критеријума: 

 велики допринос у погледу испуњења свеукупних циљева Мастер плана за рурални 
туризам. 

 неопходни програми за спровођење успешног дугорочног одрживог пројекта. 

 програми који задовољавају потребе идентификоване у Дијагностици и који омогућавају 
практичну примену Стратегије и Акционог плана као што је то дефинисано у пројекту. 

 програми који дају изузетан допринос развоју специфично српске и различите понуде 
руралног туризма. 

 територијално одређивање приоритета као што је дефинисано од стране 12 кластера 
руралног туризма у овом пројекту. 

 

План спровођења припремљен је тако што је у обзир узето искуство међународних 
консултаната, затим консултације са локалним партнерима и поуке из најбољих светских 
пракси.  

 

Програми спровођења дефинисани су за прве четири године спровођења, са почетком у 
2011. години (нулта година) и периодом развоја до 2014. године (трећа година). Овај први 
четворогодишњи период се у овом Извештају такође назива и „први инвестициони 
циклус“. 

 
Свих осам програма спровођења представљају приоритет. Међутим, прва година 
инвестирања (2011, нулта година) захтева успостављање главних структура за спровођење 
Мастер плана током предстојећих година. Стога је главни приоритет за инвестиције у првој 
години програм Глобалног система управљања, ОУД програм, Услужни центри за развој 
људских ресурса и Програм заштите животне средине. „Брзи успеси“, како су дефинисани у 
овом извештају, укључују поставку Програма и њихове прве активности, као и иницијалне 
активности које се односе на друге програме (које се реализују у оквиру Глобалног система 
управљања, те Програма ОУД и Програма развоја људских ресурса). Неке од смерница 

Програма за заштиту животне средине, поготово одређивање критичних одрживих 
параметара у циљу усмеравања спровођења Мастер плана за рурални туризам, дефиниција 
групе стандарда ЕУ или најбољих (доступних) стандарда у погледу очувања животне 
средине које треба применити по питању одабира материјала и метода изградње центара за 
активности/инфраструктуре, те дефиниција праћења утицаја спровођења Мастер плана, 
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биће примењене током читавог процеса спровођења целине Мастер плана за рурални 
туризам. 

 

Сваки од Програма има припремљене активности за прву и за наредне године 
спровођења. Разлог лежи у томе што сваки од ових Програма има важну улогу у 
практичном спровођењу Мастер плана за рурални туризам и ниједан од ових 
Програма не може да буде занемарен ако стратешки циљеви овог пројекта треба да буду 
остварени. Акције и инвестиције које следе у сваком од програма варирају у погледу 
величине током прве четири године спровођења, али је важно да се сви програми започну 
током прве четири године. 

Територијално давање приоритета за развој руралног туризма већ је описано у Извештају 
Стратегије, подељеном са заинтересованим странама83 и обезбеђене су повратне 
информације. Територијално давање приоритета идентификовало је 12 кластера 
руралног туризма 84 (КРТ) који су идентификовани као области са највећим 
потенцијалом за развој руралног туризма 85. Надаље, установљено је да се четири 
циљна региона овог пројекта (Доње Подунавље, источна Србија, јужни Банат и централна 
Србија) налазе међу ових 12 КРТ. Ова четири циљна региона претходно су била 
идентификована као приоритети у спровођењу. Стога, ових 12 КРТ представљају 
приоритетне области у погледу спровођења и детаљно су представљени у овом 
извештају. С друге стране, као што је и објашњено у овом документу, даље одређивање 
приоритета ће можда морати да се размотри у зависности од финансија доступних у сврхе 
спровођења. 

 

Сви детаљи у вези са даљим одређивањем приоритета унутар одређених Програма 
спровођења (нпр. Програма центара за активности) изложени су у релевантним поглављима 
Програма спровођења. 

 
 

                                                
83

 Повратне информације добијене су путем састанака, радионица одржаних са пет заинтересованих 
страна и путем електронске поште. 
84

 За све детаље о идентификованим кластерима руралног туризма (КРТ) и њиховом груписању у 
групе кластера руралног туризма (ГКРТ) погледајте Додатак .  
85

 Погледајте Стратешки извештај, Поглавље 4, за све детаље о територијалној подели на кластере и 
12 кластера руралног туризма који из ње произилазе. 
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4.1 Преглед Плана спровођења  
 

„Брзи успеси“ пројекта 

Овај одељак има за циљ да идентификује и представи неке потенцијалне „брзе успехе“ за 
сваки од Програма спровођења који би могли да се реализују током 2011. године (уколико 
програм одмах започне) или током 2012. године. „Брзи успеси“ ће истаћи Пројекат развоја 
руралног туризма, а показаће и успешне иницијативе и мотивисати све заинтересоване 
стране. „Брзи успеси“ за сваки од Програма спровођења представљени су испод: 

Програм спровођења: „брзи успеси“ 

Програм система 
управљања 

 Успостављање система управљања на регионалном нивоу укључујући 
СРГРТ, ОУД и ЛАГ на националном нивоу. 

 Успостављање регионалне ОУД и трансрегионалне ОУД. 

 Дефинисање структуре учешћа регионалних ОУД и трансрегионалних 
ОУД. 

 Постављање циљева и показатеља за сваки Програм спровођења
86

 и 
оперативних циљева за крај сваке године. 

 Успостављање националног и регионалног Услужног центра за развој 
људских ресурса. 

ОУД програм 

 Идентификовани су производи који се већ пласирају на тржиште 
или би могли одмах да се нађу на њему (објекти, тематске трасе, 
локалитети културне баштине, итд. - попис). 

 Узимајући у обзир производе и смештај који већ постоје (и који су 
дорасли тржишним стандардима), развијени су прелиминарни пакети 
који интегришу смештај и производе. 

 Дефинисање минималних захтева стандарда квалитета за Србију на 
основу међународних стандарда. Стандарде треба дефинисати за 
смештај (рурални и општи): нпр. једно купатило по соби; одрживо 
пословање; F&B јединице: нпр. тоалети погодни за туристе. 

 Дефинисање најпогоднијих добровољних ознака које треба развити у 
складу са Стратегијом. 

 Due diligence (темељна анализа) привредних грана повезаних са 
туризмом и идентификовање оних које задовољавају или не 
задовољавају дефинисани минимум стандарда. 

 Комуницирање активности путем односа са јавношћу: предстојећи развој 
центара за активности; радионице о људским ресурсима усмерене на 
рурални туризам који треба да се развије у Србији; истицање села у 
којима ће се спровести Пројекат ревитализације етно-села. 

 Развој и промоција пољопривредних и занатских тржишта у селима 
у сарадњи са МПТШВ. 

 Креирање Веб локације ОУД у руралном туризму. 

 У сарадњи са УНИЦЕФ-ом промовисање туристичких производа који 
су већ спремни за тржиште, а који су везани за децу, омладину и 
породицу (нпр. едукативно газдинство Мали Иђош). 

                                                
86

 Уколико није другачије одређено Програми спровођења како су дефинисани у овом Извештају, 
односе се на следеће: ОУД програм, Програм центара за активности, Програм смештаја, Програм 
Услужних центара за развој људских ресурса, Програм заштите животне средине и Програм 
инфраструктуре руралног туризма. 
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 Извршити процену у сарадњи са УНИЦЕФ-ом о томе где треба 
спровести већ осмишљене програме туризма за децу и омладину 
(Програм руралног туризма везан за школе, Програм руралних центара 
за забавно-едукативне активности за омладину, Програм едукације на 
фармама, итд.). 

 Промовисање развоја јавно-приватних партнерстава за одрживи рурални 
развој на локалном и регионалном нивоу уз асистенцију Националне 
мреже за рурални развој и увођење мера Axis 2 (Осовинa 2) ИПАРД 
фондова (инструмент претприступне помоћи за рурални развој) за 
подршку развоју LEADER приступа у руралним заједницама. 

Програм центара 
за активности  

 Подршка фазном календару који је предложен у Плану спровођења и, 
посебно, давање приоритета центрима за активности током фазног 
периода. 

 Детаљна обрада модела подстицања у складу са захтевима повезаним 
са планирањем и одрживошћу руралног туризма, а у циљу привлачења 
приватних инвеститора. 

 Закључивање уговора о изградњи центара за активности и њиховом 
даљем вођењу од стране приватних оператера. 

Програм 
смештаја 

 Дефинисање минималних захтева стандарда за општи и рурални 
смештај. 

 Due diligence (темељна анализа) смештајних пословних целина и 
идентификација оних које задовољавају или не задовољавају минималне 
стандарде. 

 Израда листе смештајних јединица које задовољавају минималне 
стандарде и које могу да се пласирају на тржиште. 

 Дефинисање најпогоднијих добровољних ознака смештаја које треба 
развити у складу са Стратегијом. 

 Наставак инвестирања у смештај и друге активности повезане са 
туризмом у руралним домаћинствима из диверзификационог приступа 
подршци руралног развоја за мере у оквиру Axis 3 (Осовине 3), а које 
обезбеђује МПТШВ и будући IPARD план (инструмент претприступне 
помоћи за рурални развој). 

Програм 
Услужног центра 

за развој 
људских ресурса 

 Формирање услужних центара на националном и регионалном 
нивоу у четири ГКРТ. 

 У складу са плановима из 2010. године, организовање курсева за 
подизање свести који могу да се реализују већ у 2011. години (попут 
оних које је спровела ФАО у 2010. години). Фокус треба да буде на 
свести о томе како пољопривредни сектор и рурално становништво могу 
да буду део руралног туризма. 

 Дефинисање календара, садржаја и материјала за обуку и радионице 
које ће се реализовати током 2012. године, као и ниво њихове примене 
(на регионалном или општинском нивоу). 

 Идентификовање циљних група које ће похађати радионице, одржавање 
комуникације са њима како би биле информисане о програмима и 
утврђивање прелиминарног присуства за први квартал 2012. године. 

Програм заштите 
животне средине 

 Одређивање кључних одрживих параметара у циљу усмеравања 
спровођења Мастер плана за рурални туризам и идентификација главних 
еколошких прилика и изазова у свакој општини/ГКРТ. 

 Дефинисање начина праћења и мерења утицаја спровођења Мастер 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 182 - 
 

плана за рурални туризам на животну средину. 

 Дефинисање активности које за циљ имају свођење утицаја на животну 
средину на најмању меру. Дефинисање групе најбољих еколошких 
стандарда или ЕУ стандарда које треба применити у циљу избора 
материјала и метода изградње центара за активности/туристичке 
инфраструктуре. 

 Даља подршка инвестицијама у области органске пољопривреде и 
одгајања аутохтоних угрожених врста стоке и увођење пашњака и 
травнатих површина високе природне вредности путем пољопривредно-
еколошког приступа руралних домаћинстава подршци намењеној 
руралном развоју у оквиру Axis 2 (Осовина 2), а коју обезбеђује МПТШВ и 
будући IPARD план (инструмент претприступне помоћи за рурални 
развој). 

Инфраструктура 
руралног 
туризма  

 Идентификовање потреба инфраструктуре руралног туризма од стране 
општина/ГКРТ. 
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Програми спровођења и водеће институције за спровођење 
 

 Национална СРГРТ  Стратешки доносилац одлука 

 Трансрегионална 
ОУД 

 Оперативна 
институција/Институција за 
спровођење 

 

Програми спровођења: Водећа структура спровођења 

 Национална Регионална Локална 

 Програм система управљања: 

Постављање Система глобалног управљања 

 НЦРР (Национални центар за 
рурални развој), РTO 

 РТО  

 Национална СРГРТ  Регионална СРГРТ  ЛАГ 

 Програм Организације управљања дестинацијама (ОУД): 

Портфолио руралних производа 
 Национална СРГРТ, ТОС  регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 

Ознаке квалитета  
 Национална СРГРТ, ТОС  Регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 

Оперативни маркетиншки план 
 Национална СРГРТ, ТОС  Регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 

Служба прикупљања и обраде података о 
тржишту везаном за рурални туризам 

 Национална СРГРТ, ТОС, 
Завод за статистику 
Републике Србије 

 Регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 
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Посебан програм туризма за децу и омладину 

 Национална СРГРТ, ТОС, 
Министарство просвете 

 Регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 

 Програм центара за активности  
 Национална СРГРТ  Регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 

 Програм смештаја 
 Национална СРГРТ, ТОС  Регионална СРГРТ  

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  ЛТО 

 Програм Услужног центра за развој људских 
ресурса 

 Национална СРГРТ, 
трансрегионална ОУД, МЕРР, 
МПТШВ, ТОС, Министарство 
просвете 

 Регионална СРГРТ, регионална 
ОУД 

 ЛАГ 

 Национални услужни центар  Регионални услужни центар  ЛТО 

 Програм Заштите животне средине у 
руралном туризму 

 Министарство екологије и 
просторног планирања 
(МЕПП), национална СРГРТ 

 Министарство екологије и 
просторног планирања (МЕПП), 
регионална СРГРТ 

 ЛАГ 

 Трансрегионална ОУД, 
Национални услужни центар 

 Регионална ОУД, Регионални 
услужни центар 

 ЛТО 

 Програм инфраструктуре у руралном туризму 

 МЕРР, МЕПП, ТОС, 
национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 
 Председник општине и 

ЛАГ 

 Трансрегионална ОУД  Регионална ОУД  Општина и ЛТО 

 

Сви Програми спровођења биће праћени и контролисани од стране следећих институција:  

 Систем праћења и контроле руралног 
туризма 

 МЕРР, МПТШВ, ТОС  Национална СРГРТ  ЛАГ 

 Национална СРГРТ  Регионална СРГРТ  ЛТО 
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Припремни буџет за развој руралног туризма 

 
Спровођење целокупног Мастер плана за рурални туризам током четворогодишњег периода 
достиже износ од 478 милиона евра. Инвестиција је рашчлањена у доњем графикону. 
„Meкe“87” инвестиције, које обухватају Програм система глобалног управљања, ОУД програм, 
Услужне центре за развој људских ресурса и Програме за заштиту животне средине, чине 11 
милиона евра (2,5% од укупног буџета). „Тврде88“ инвестиције (физичка изградња) 
обухватају Програм центара за активности, Програм руралног смештаја и Програм 
инфраструктуре руралног смештаја, што чини 467 милиона евра (97,5% од укупног буџета).   
 

 
 

 

                                                
87

 „Лаке“ инвестиције углавном се односе на инвестирање у организационе структуре и људе, уз 
релативно низак ниво инвестиција (ако их уопште има) у физичке структуре.  
88

 „Тврде“ инвестиције односе се на инвестиције које захтевају изградњу физичких структура. 

Буџет за развој руралног туризма

Програми спровођења
Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

УКУПНИ БУЏЕТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА РУРАЛНОГ 

ТУРИЗМА
478.941.097 1.115.025 192.865.134 179.811.278 105.149.660

Програм Глобалног система управљања 574.820 161.705 137.705 137.705 137.705

0% 15% 0% 0% 0%

Програм ОУД 6.197.600 471.900 2.041.900 1.841.900 1.841.900

1% 42% 1% 1% 2%

Програм центара за активности 229.650.000 95.983.333 78.333.333 55.333.333

48% 50% 44% 53%

Програм смештаја 221.200.086 87.809.064 92.553.222 40.837.800

46% 46% 51% 39%

Програм услужних центара за развој људских ресурса 3.109.360 481.420 875.980 875.980 875.980

1% 43% 0% 0% 1%

Еколошки програм руралног туризма 1.141.631 327.952 379.938 433.741

0% 0% 0% 0%

Програм инфраструктуре руралног туризма 17.067.600 5.689.200 5.689.200 5.689.200

4% 3% 3% 5%

Одвојени буџет

Програми спровођења
Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Генерални програм инфраструктуре 321.432.750 107.144.250 107.144.250 107.144.250
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Извори инвестиционих потреба 

 

Од процењених 478 милиона евра инвестиција намењених спровођењу Мастер плана за 
рурални туризам током прве четири године, сматра се да ће 51% бити финансирано од 
стране јавног сектора (243 милиона евра). Програми спровођења дефинисали су да ли 
инвестиције треба да финансира јавни или приватни сектор. Доња табела приказује 
рашчлањено приватно и јавно финансирање по Програму спровођења. Треба запазити да 
Програм центара за активности и Програм смештаја имају највећу потребу за приватним 
финансирањем.  

 

 

 
 

Програми спровођења (у еврима) Прве 4 године
Нулта година

(2011)

Прва година

(2012)

Друга година

(2013)

Трећа година

(2014)

Укупни буџет за спровођење плана руралног туризма 478.941.097 1.115.025 192.865.134 179.811.278 105.149.660

Јавно финансирање 243.224.893 1.115.025 106.797.555 95.377.363 39.934.950

51% 100% 55% 53% 38%

Приватно финансирање 235.716.204 0 86.067.579 84.433.916 65.214.709

49% 0% 45% 47% 62%

Програм Глобалног система управљања 574.820 161.705 137.705 137.705 137.705

Јавно финансирање 574.820 161.705 137.705 137.705 137.705

100% 100% 100% 100% 100%

Програм ОУД 6.197.600 471.900 2.041.900 1.841.900 1.841.900

Јавно финансирање 5.460.840 471.900 2.041.900 1.473.520 1.473.520

88% 100% 100% 80% 80%

Програм центара за активности 229.650.000 95.983.333 78.333.333 55.333.333

Јавно финансирање 121.660.000 50.510.000 39.650.000 31.500.000

53% 53% 51% 57%

Програм смештаја 221.200.086 87.809.064 92.553.222 40.837.800

Јавно финансирање 94.429.637 47.214.819 47.214.819 0%

43% 54% 51% 0%

Програм услужних центара 3.109.360 481.420 875.980 875.980 875.980

Јавно финансирање 2.890.365 481.420 875.980 832.181 700.784

93% 100% 100% 95% 80%

Еколошки програм руралног туризма 1.141.631 327.952 379.938 433.741

Јавно финансирање 1.141.631 327.952 379.938 433.741

100% 100% 100% 100%

Програм инфраструктуре руралног туризма 17.067.600 5.689.200 5.689.200 5.689.200

Јавно финансирање 17.067.600 5.689.200 5.689.200 5.689.200

100% 100% 100% 100%
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Анализа приватног финансирања  

 

На основу инвестиционих захтева јавног сектора, предложени су следећи извори јавног 
финансирања: 

 

 

У првој години (2012), јавне институције ће морати да се суоче са већим инвестиционим 
потребама. У трећој години (2014), очекује се да ће јавне инвестиције износити приближно 
једну трећину инвестиција из прве године.  

 

Повраћај инвестиција у Мастер плану за рурални туризам 

 
План спровођења и његове инвестиције треба анализирати у смислу користи и вредности 
које ће настати као резултат спровођења овог плана. Споменута корист односи се на 
економски допринос, као и на друштвене и вредности везане за очување животне средине. 
Овај одељак упоређује инвестиције уложене директним давањима насталим путем Мастер 
плана за рурални туризам. 
 
Иако су идентификовани „брзи успеси“ који ће донети директну и опипљиву корист развоју 
руралног туризма у Србији, треба имати у виду да ће бити потребно више времена за 
реализацију потпуне користи од спровођења Мастер плана за рурални туризам. Свеукупна 
корист од инвестиција израчуната је и процењена за период од четири године. Такође треба 
узети у обзир да се главне инвестиције праве у првој години пројекта, док ће се корист 
стицати током дугог периода. 
 
План спровођења одређује инвестициони захтев од 478 милиона евра за прве четири 
године пројекта. Очекује се да ће директни допринос Мастер плана за рурални 
туризам бити 133 милиона евра 89 током прве четири године. Током овог периода, 
потребан је релативно висок ниво инвестиција у циљу постављања и развоја Мастер плана.  
 
Прва година спровођења (2012) захтева највећи износ инвестиција. Од тада па надаље, 
инвестиције ће се смањивати како спровођење буде напредовало. У исто време, користи од 
спровођења почињу да се показују релативно споро, а потом се значајно повећавају током 
трајања спровођења. То је последица повећане ефикасности и прогресивног смањења 

                                                
89

 Детаљни прорачуни представљени су у Стратешком извештају. 

Прве 4 године
Нулта година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга година 

(2013)

Трећа година 

(2014)

Буџет за спровођење плана руралног 
туризма (у еврима)

478.941.097 1.115.025 192.865.134 179.811.278 105.149.660

Јавно финансирање 243.224.893 1.115.025 106.797.555 95.377.363 39.934.950

51% 100% 55% 53% 38%

Детаљан преглед јавног финансирања

Национална средства 50% 121.612.447 557.513 53.398.778 47.688.681 19.967.475

МЕРР (% националних средстава) 50% 60.806.223 278.756 26.699.389 23.844.341 9.983.738

МПШТВ (% националних средстава) 50% 60.806.223 278.756 26.699.389 23.844.341 9.983.738

Локална/општинска средства 50% 121.612.447 557.513 53.398.778 47.688.681 19.967.475
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недостатака и празнина у ланцу вредности руралног туризма. Стога, сваки евро уложен у 
овај пројект ствара више вредности за привреду како пројекат напредује. 
 
Анализа повраћаја инвестиција у току спровођења Мастер плана за рурални туризам, 
израчуната је на основу следећих главних показатеља: 

 укупни буџет за спровођење Мастер плана руралног туризма. 

 утицај спровођења Мастер плана за рурални туризам на директан допринос руралног 
туризма привреди. 

 
 
Анализа повраћаја инвестиција показује да ће у 2015. години директан допринос Мастер 
плана (112 милиона евра) бити већи од инвестиција потребних у тој години (71 милион 
евра). Стога, ово представља прву годину у којој нето допринос превазилази износ 
инвестиције. Овај тренд наставља се са сваком годином пројекта, а до 2018. године 
акумулирани принос пројекта превазилази укупни износ инвестиција (нето акумулиране 
инвестиције 2011-2018. износе 695 милиона евра, а нето акумулирани директни принос 
2011-2018. године – 785 милиона евра), што резултира укупним нето приносом од 90 
милиона евра у 2018. години.  
 
Нето допринос наставља да расте по вредности упоредо са порастом директног 
доприноса, док се с временом инвестиције смањују. Укупни резултат јесте да ће 
спровођење Мастер плана за рурални туризам с временом генерисати економску 
вредност која ће далеко превазићи инвестиције које су неопходне за овај пројекат.  
 
 
 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 189 - 
 

4.2 Програм система управљања 

 
Програм система управљања представља темељ спровођења Мастер плана за рурални 
туризам. Он развија и структуру неопходну за спровођење целог плана. Као темељ плана 
спровођења, он представља и прву акцију коју треба спровести у нултој години (2011). 
Програм система управљања90 бави се следећим: 

 развија структуре за стратешко доношење одлука с једне стране и за оперативне акције 
с друге стране и то на националном, регионалном и локалном нивоу. 

 развија системе праћења и контроле у сарадњи са другим програмима спровођења. 

 доњи дијаграм представља структуру управљања 91 која ће бити задужена за 
спровођење Мастер плана за рурални туризам, као и за стратешке одлуке и оперативна 
питања на националном, регионалном и локалном нивоу.  

 

 

Извор: UNWTO 

Управљање на стратешком нивоу 

Као што је приказано на дијаграму, структуре за стратешко доношење одлука треба 
креирати на следећи начин: 

 регионални ниво: Регионалне стратешке радне групе за рурални туризам (РСРГРТ) од 
стране Регионалних туристичких организација (РТО) и Туристичке организације 
Војводине. 

                                                
90

 Информације из најбољих пракси у: Аустрији, Швајцарској, Шпанији, Француској, Словенији, 
Аустралији, на Малти, и Новом Зеланду. 
91

 Структура управљања детаљно је дефинисана у Извештајима Стратегије и Акционог плана. 

МЕРР МПШТВ

ТОС

Национални 

ниво

Регионални 

ниво

Заједница на
локалном

нивоу

Водеће институције Институције за подршку

Стратешки ниво

РТО3 (Регионална туристичка 

организација) и Аутономна 

Покрајина Војводина

Председник општине

Национални савет за 

рурални развој1

(НСРР)

Национална корпорација
за развој туризма2

(НКРТ)

 Национална Стратешка радна група

за рурални туризам (НСРГРТ) 

Оперативни ниво

 Трансрегионална ОУД
• Ознаке квалитета
• Портфолио руралних

активности
• Портфолио

руралногсмештаја
 Национални услужни центар за развој

људских ресурса

Стратешки ниво

 Регионална стратешка радна група за

рурални туризам (РСРГРТ) 

Оперативни ниво

 Регионална ОУД
• Центри за активности
• Ознаке квалитета
• Портфолио руралних

активности
• Портфолио руралног 

смештаја
 Регионални услужни центар за развој

људских ресурса

Стратешки ниво

 Локална акциона група (ЛАГ)

Оперативни ниво
 Локална туристичка организација

(ЛТО)

1 Национални савет за рурални развој је тело у саставу министарства
2 Национална корпорација за развој туризма је Владина агенција која има за циљ да привуче инвеститоре за различите пројекте Мастерплана који се реализују у Србији
3 Основана је РТО за западну Србију; Аутономна Покрајина Војводина већ има Туристичку организацију Војводине, а РТО за Доње Подунавље и Источну Србију су у поступку оснивања.

Систем за 

праћење

Систем за 

праћење

Систем за 

праћење
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 национални ниво: Национална стратешка радна група за рурални туризам (НСРГРТ) од 
стране међувладиног Националног савета за рурални развој (НСРР) у сарадњи са РТО. 
чланови Националне стратешке радне групе за рурални туризам треба да буду (али није 
ограничено само на њих) следећи:МЕРР, НТОС, МПТШВ, Национална корпорација за 
развој туризма, Привредна комора, Асоцијација за развој руралног туризма Војводине и 
Србије. 

 ниво локалне заједнице: председник Општине који треба да предводи успостављање 
Локалне акционе групе (ЛАГ), а у случају да иста већ постоји, треба је сходно томе 
користити, али и проширити њен обим и заинтересоване стране на сектор туризма.  

 

Управљање на оперативном нивоу 

Следећи Извештаје Стратегије и Акционог плана, Програм управљања предлаже оснивање 
четири регионалне Организације за управљање дестинацијама (ОУД) које представљају 12 
Кластера руралног туризма92 (КРТ). По једна ОУД треба да буде установљена у свакој од 
Група кластера руралног туризма. Ове регионалне ОУД такође ће покривати и четири циљна 
региона овог пројекта93. Поред ове четири регионалне ОУД, такође треба развити и 
трансрегионалну ОУД са седиштем у Београду. Све ОУД биће установљене у нултој години 
(2011). 

 

ОУД које треба да се развију у циљу оперативног спровођења су следеће: 

 регионални ниво: Регионалне туристичке организације (РТО) треба да успоставе 
Регионалну организацију за управљање дестинацијама (РОУД), а која ће бити задужена 
за следеће на регионалном нивоу: 

 портфолио руралних активности  

 портфолио руралног смештаја  

 ознаке квалитета  

 центри за активности  

 систем праћења  

 национални ниво: регионалне ОУД треба да успоставе трансрегионалну Организацију за 
управљање дестинацијама (ОУД) која ће бити задужена за следеће на трансрегионалном 
нивоу: 

 портфолио руралних доживљаја: портфолио руралних активности и 
портфолио руралног смештаја 

 ознаке квалитета 

 оперативни маркетиншки план 

 Службу за прикупљање и обраду података о тржишту везаном за рурални 
туризам 

                                                
92

 Извештај Стратегије даје приоритет развоју 12 Кластера руралног туризма (КРТ) за сврхе руралног 
туризма. Ових 12 КРТ су потом груписани у четири Групе кластера руралног туризма (ГКРТ). Списак 
КРТ и ГКРТ можете наћи у Додатку. Сви детаљи доступни су у Извештају Стратегије. 
93

 Циљни региони према дефиницији у Пројектним задацима овог пројекта: доњи Дунав, јужни Банат, 
источна Србија и западна Србија. 
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 подршку за центре за активности  

 локални ниво: Локална акциона група (ЛАГ) треба да подржава Локалне туристичке 
организације (ЛТО) које ће бити задужене за следеће на локалном нивоу: 

 сарадња са РОУД на портфолију руралних активности  

 сарадња са РОУД на портфолију руралног смештаја 

 сарадња са РОУД на увођењу ознака квалитета 

 сарадња са РОУД по питању Услужних центара за људске ресурсе 

 сарадња са РОУД по питању центара за активности  

 систем праћења  

 

 Надаље, РТО су задужене за успостављање четири регионална и једног националног 
Услужног центра за развој људских ресурса. 
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4.2.1 Водич за спровођење: Програм система управљања 

 
Следеће табеле приказују активности које треба реализовати у погледу структуре 
управљања. Прва табела дефинише скуп структура за стратешко управљање и објашњава 
њихову улогу. Друга табела дефинише успостављање оперативних структура управљања. 

 

Неопходне структуре стратешког управљања: 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Развој и подршка конституисању Регионалних стратешких радних 
група за рурални туризам (за РТО које већ постоје). 

 Регионални ниво: РТ 
организације и 
Аутономна покрајина 
Војводине и групе 
општина 

 Развој и подршка конституисању Националне стратешке радне 
групе за рурални туризам. 

 Национални ниво: 
Национални савет за 
рурални развој (НСРР) у 
сарадњи са РТ 
организацијама. 

 Дефинисање радних смерница и задужења за Стратешке радне 
групе за рурални туризам (на националном и регионалном 
нивоу): 

 дефинисање главних карактеристика за сваку од 
СРГРТ. 

 дефинисање структуре учешћа (јавни сектор, 
приватни сектор и цивилно друштво). 

 дефинисање улога и задужења за сваког од чланова. 

 одређивање учесталости састанака. 

 дефинисање процеса гласања и доношења одлука. 

 РТ организације и 
Аутономна покрајина 
Војводине и групе 
општина, као и 
Национални савет за 
рурални развој (НСРР) 

 Одређивање имена особа које ће бити представници сваког од 
учесника и потврда њиховог учешћа. 

 Национални ниво: 
Национални савет за 
рурални развој (НСРР) у 
сарадњи са РТ 
организацијама. 

 Регионални ниво: РТ 
организације и 
Аутономна покрајина 
Војводине и групе 
општина 

Напомена: када се једном установе националне и регионалне СРГРТ, оне ће обезбедити 
стратешко доношење одлука и подршку на трансрегионалном и регионалном нивоу. 
Националне и регионалне СРГРТ предузеће следеће кораке: 

 одржавање првог састанка: 

 подршка радним смерницама и задужењима. 

 успостављање радне агенде за прву годину. 

 Национални ниво: 
национална СРГРТ 

 регионални ниво: 
регионална СРГРТ 
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 други састанак: 

 одобравање акционог плана за прву годину као и дугорочне 
стратегије. 

 „Брзи успех“: Постављање циљева и показатеља за сваки од 
Програма спровођења 

94
 за предстојеће године. Треба узети у 

обзир да су показатељи за сваки програм већ предложени у 
поглављу „Праћење и контрола“ у овом Извештају. Овај предлог 
показатеља треба користити као практични водич. 

 Национална СРГРТ 

 Процена реализације сваког од Програма спровођења (у 
поређењу са циљевима који су горе постављени као „брзи 
успеси“). 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 Стратешка подршка за ОУД програм на националном и 
регионалном нивоу: 

 рурални доживљај/развој портфолија производа. 

 шема ознака квалитета. 

 оперативни маркетиншки план. 

 служба прикупљања и обраде података о тржишту 
везаном за рурални туризам. 

 посебни програм туризма за децу и омладину. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 Стратешка подршка за Програм центара за активности на 
националном и регионалном нивоу. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 Стратешка подршка за Програм смештаја на националном и 
регионалном нивоу. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 Стратешка подршка за Програм Услужних центара за развој 
људских ресурса на националном и регионалном нивоу. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 Стратешка подршка за Програм заштите животне средине на 
националном и регионалном нивоу. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

Прва година (2012), друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Обезбеђивање стратешке подршке за Програме спровођења на 
националном и регионалном нивоу. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 Процена реализације Програма спровођења на националном и 
регионалном нивоу. 

 Национална СРГРТ 

 Регионална СРГРТ 

 

                                                
94

 Уколико није другачије одређено Програми спровођења како су дефинисани у овом Извештају, 
односе се на следеће: ОУД програм, Програм центара за активности, Програм смештаја, Програм 
Услужних центара за развој људских ресурса, Програм заштите животне средине и Програм 
инфраструктуре руралног туризма. 
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Захтеване структуре оперативног управљања: 

Нулта година (2011) Одговорни 

 „Брзи успех“: оснивање регионалних ОУД (за РТ организације 
које већ постоје). 

 Регионални ниво: РТ 
организације и 
Аутономна покрајина 
Војводине и групе 
општина 

 Одређивање радних смерница и задужења регионалних ОУД: 

 дефинисање главних карактеристика за сваку ОУД. 

 дефинисање структуре учешћа (јавни сектор, 
приватни сектор и цивилно друштво). 

 дефинисање улога и задужења за сваког од чланова. 

 РТ организације и 
Аутономна покрајина 
Војводине и групе 
општина  

 „Брзи успех“: оснивање трансрегионалне ОУД  Регионалне ОУД 

 Одређивање радних смерница и задужења трансрегионалних 
ОУД: 

 дефинисање главних карактеристика 
трансрегионалних ОУД. 

 дефинисање структуре учешћа. 

 дефинисање улога и задужења за сваког од чланова. 

 одређивање учесталости састанака. 

 дефинисање процеса гласања и доношења одлука. 

 Регионалне ОУД  

 „Брзи успех“: оснивање регионалног Услужног центра за развој 
људских ресурса. 

 Регионални ниво: РТ 
организације и 
Аутономна покрајина 
Војводине и групе 
општина 

 „Брзи успех“: оснивање националног Услужног центра за развој 
људских ресурса. 

 Регионални Услужни 
центри за развој људских 
ресурса 

Напомена: када се ОУД и Услужни центри једном установе у смислу структуре управљања, 
они ће бити задужени за оперативно спровођење ОУД програма и програма Услужног центра 
за развој људских ресурса. Сви детаљи ова два Програма спровођења дати су у одвојеним 
поглављима у овом Извештају.  
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4.2.2 Инвестициони план: Програм система управљања 

 
Укупан износ инвестиција потребан за спровођење Програма управљања током прве четири 
године износи 575.000 евра. Главна инвестиција обухвата постављање управљачке 
структуре и плате запослених у националним и регионалним СРГРТ. Сматра се да ће у 
првом инвестиционом циклусу 95, СРГРТ морати да се развије у свакој од Група кластера 
руралног туризма, као што је дефинисано у Извештају Стратегије. Поред ове четири 
регионалне СРГРТ, такође треба развити и националну СРГРТ са седиштем у Београду. 
 
Следећа структура одређена је за успостављање СРГРТ: 

 на националном нивоу: 

 једно лице задужено за праћење и процену и један асистент. 

 на регионалном нивоу: 

 један запослени задужен за праћење и процену у сваком од региона (укупно 
четири регионална СРГРТ). 

 
Доња табела сумира оперативне трошкове неопходне за спровођење плана система 
управљања: 

 

 Очекује се да ће акције у надлежности Система управљања бити реализоване од стране 
запослених СРГРТ које је одређено у те сврхе. Остали детаљи везани за трошкове, 
улоге и задужења, укључени су доле. 

 
 

                                                
95

 Први инвестициони циклус односи се на прве четири године спровођења пројекта: нулта година 
(2011.), прва година (2012.), друга година (2013.) и трећа година (2014.). 

Програм система управљања (у еврима)

Национални ниво у односу на 

регионални ниво

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

СРГРТ на националном нивоу

Трошкови оснивања 12.000 12.000

Трошкови закупа 65.700 16.425 16.425 16.425 16.425

Особље 103.200 25.800 25.800 25.800 25.800

СРГРТ на регионалном нивоу

Трошкови оснивања 12.000 12.000

Трошкови закупа 105.120 26.280 26.280 26.280 26.280

Особље 276.800 69.200 69.200 69.200 69.200

Укупно 574.820 161.705 137.705 137.705 137.705
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4.3 Програм Организације управљања дестинацијама (ОУД): 

 

 Организација управљања дестинацијама96 (ОУД) представља темељ оперативног 
спровођења Мастер плана за рурални туризам. Када се једном установе регионалне ОУД 
и трансрегионалне ОУД (као што је детаљно дато у Програму структуре управљања у 
овом извештају), оне ће бити задужене за спровођење потпрограма Програма ОУД као 
што је дефинисано доле: 

 потпрограм за портфолио руралног доживљаја/производа. 

 потпрограм за ознаке квалитета. 

 потпрограм за Оперативни маркетиншки план. 

 потпрограм за Прикупљања и обраду података о тржишту везаном за рурални 
туризам. 

 потпрограм за Посебан програм туризма за децу и омладину. 
 

Детаљи у вези са спровођењем горенаведених потпрограма биће разрађени у даљем 
тексту. 

 

                                                
96

 Извори: Канада, Барселона, Хихон. 
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Потпрограм: Портфолио руралних производа  

Нулта година (2011) Одговорни 

 Користећи попис кључних производа идентификованих у Пројекту 
97

 
и усаглашених са СРГРТ, треба радити на попису по типологији 
производа и додати све друге производе неопходне за развој 
руралног туризма.  

 Дефинисање пратећих производа који могу да се развију и у других 
осам КРТ (ово се већ спроводи у четири циљна региона). 

 Брзи успех: идентификовање производа који су већ 
комерцијализовани (објекти, тематске трасе, локалитети културне 
баштине, итд.). 

Напомена: Програм смештаја ће се спроводити паралелно са овим 
програмом. 

 Брзи успех: развој прелиминарних пакета који интегришу смештај и 
производе узимајући у обзир производе и смештај који већ постоје 
(и који су дорасли стандардима).  

 Креирање базе података производа који ће бити извор информација 
за Веб локацију. 

 Брзи успех: промовисање развоја јавно-приватних партнерстава за 
одрживи рурални развој на локалном и регионалном нивоу уз 
асистенцију Националне мреже за рурални развој и увођење мера 
Axis 2 (Осовина 2) IPARD фондова (инструмент претприступне 
помоћи за рурални развој) за подршку развоју LEADER приступа у 
руралним заједницама. 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Регионална ОУД са 
представницима ЛТО. 

Прва година (2012)  

 Креирање пакета руралног туризма уз комбиновање туристичких 
добара, смештаја и центара за активности. 

 Вођење рачуна о томе да су производи руралног туризма повезани 
са новоразвијеним центрима за активности и да су „упаковани“ на 
такав начин да су приступачни у погледу цене, као и да их је лако 
резервисати. 

 даљи развој тематских траса уз помоћ производа који су већ 
комерцијализовани. 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Регионална ОУД са 
представницима ЛТО. 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Усмеравање пажње на комерцијализацију пакета руралног туризма 
путем Веб локације (B2B и B2C). 

 Трансрегионална ОУД 
у сарадњи са 
регионалном ОУД 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

Скуп показатеља 

                                                
97

Погледати Извештај Стратегије за пуну дефиницију приоритетних производа: културни туризам, 
природни туризам, здравствени и туризам благостања, породични и дечији, спортски и 
авантуристички, туризам крстарења и туризам везан за посебна интересовања. 
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 База података производа који се односе на туризам у Србији, укључујући: карактеристике 
производа, локацију, цену, доступност, посећеност на годишњем нивоу. 

 Поређење годишњег учинка различитих пакета руралног туризма праћењем укупног броја 
посета/ноћења (број људи и укупни трошкови) и различитих компоненти производа руралног 
туризма: смештај, добра/активности руралног туризма, центри за активности, рукотворине. 

 Производи преко канала за резервацију. 
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Потпрограм: Oзнаке квалитета 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Брзи успех: дефинисање минималних захтева стандарда 
квалитета за Србију на основу међународних стандарда. Те 
стандарде треба дефинисати за: 

 смештај (рурални и општи): нпр. једно купатило по соби. 

 одрживо пословање. 

 F&B јединице: нпр. тоалети погодни за стране туристе. 

 Брзи успех: дефинисање најпогоднијих добровољних ознака које 
треба развити у складу са Стратегијом. 

 Трансрегионална ОУД у 
сарадњи са ТОС и 
МПТШВ. 

 Брзи успех: Due diligence (темељна анализа) привредних грана 
повезаних са туризмом и идентификовање оних које 
задовољавају или не задовољавају дефинисани минимум 
стандарда: 

 предузећа која не задовољавају стандарде: одређивање 
временског оквира за дата предузећа и давање подршке 
(финансијске и техничке) како би достигла дефинисане 
стандарде. 

 Регионална ОУД 

 Сарадња са ЛТО и 
МПТШВ 

Прва година (2012)  

 Праћење примене минимума стандарда. 

 Обезбедити подршку (финансијску и техничку) предузећима 
везаним за рурални туризам да се пријаве за и добију 
добровољне ознаке. 

 Дефинисање смерница за организације које ће се бавити 
ознакама квалитета. 

 Вршење провере сертификованих предузећа (провере на лицу 
места, скривени купци, итд.), како би се осигурало да и даље 
задовољавају минимум стандарда и ознаке квалитета. 

 Регионална ОУД 

 Сарадња са ЛТО и 
МПТШВ 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Праћење примене минимума стандарда. 

 Праћење испуњености захтева предузећа за добровољне ознаке. 

 Одређивање тога да ли треба увести додатне добровољне 
ознаке. 

 Организовање догађаја руралног умрежавања за предузетнике 
којима су додељене добровољне ознаке. Признање изузетности 
давањем награде за „најбољи у (одређеној категорији)“ за сваку 
добровољну ознаку. 

 Развој подстицаја (у виду финансијске и/или техничке подршке) у 
циљу охрабривања предузетника да се пријаве за добровољне 
ознаке квалитета и да их користе. 

 Вршење провере сертификованих предузећа (провере на лицу 
места, скривени купци, итд.), како би се осигурало да и даље 
задовољавају минимум стандарда и ознаке квалитета. 

 Регионална ОУД 

 Сарадња са ЛТО 
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 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којимa су 
поверене горенаведене активности. 

 

 Скуп показатеља 

 Документ са дефиницијом минимума стандарда и документ са дефиницијом приоритетних 
добровољних ознака. 

 Број делатности које задовољавају минимум стандарда (крај прве, друге и треће године). 

 Број предузећа која се пријављују за добровољне ознаке и број оних који су сертификовани (крај 
прве, друге и треће године). 

 Вођење евиденције о сертификованим предузећима над којима је извршена провера (провере на 
лицу места, скривени купци, итд.), како би се осигурало да и даље задовољавају минимум 
стандарда и ознаке квалитета. 
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Потпрограм: Oперативни маркетинг 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Усвајање холистичке дефиниције руралног туризма која обухвата 
све туристичке производе повезане са руралним туризмом и која 
представља комбинацију смештаја и активности. 

 Идентификовање маркетиншких активности које су већ 
реализоване у циљу промоције приоритетних производа руралног 
туризма у Србији (на националном, регионалном и општинском 
нивоу). 

 Ојачавање тренутне промотивне активности у циљу стављања 
већег нагласка на рурални туризам и промовисање 
идентификованих „брзих успеха“ који се односе на рурални 
туризам. 

 Креирање списка нових врста маркетиншких промотивних 
активности које треба развити за приоритетне производе руралног 
туризма. 

 Бирање симбола, материјалних и нематеријалних, који ће пружити 
подршку развоју руралног туризма и који ће истовремено подржати 
позиционирање предложено у Стратешком извештају. 

 Развој и прикупљање визуелних и аудио-визуелних садржаја који 
ће се користити за изградњу и продају руралних дестинација 
Србије. 

 Брзи успех: развој висококвалитетног садржаја неопходног за 
развој Веб локације и свих промотивних публикација (база 
података фотографија, култни предели). 

 Идентификовање пољопривредних активности које би могле да 
подрже или допуне промоцију руралног туризма. 

 Дефинисање будућих догађаја или сајмова који би могли да буду 
посебно интересантни за специјализоване производе, као и за 
рурални туризам уопште. 

 Идентификовање компанија за сарадњу на промоцији и/или 
комерцијализацији производа руралног туризма. 

 Фокус на туре упознавања и путовања за личности од ауторитета 
и/или познате личности у Србији. Крајња сврха јесте показивање 
искустава која пружа рурални туризам у Србији. 

 Брзи успех: активност путем односа са јавношћу која ће 
представити будући развој центара за активности. 

 Брзи успех: активност путем односа са јавношћу која ће 
представити радионице о људским ресурсима усмерене на 
рурални туризам, а које ће се одржати у Србији. 

 Брзи успех: активност путем односа са јавношћу која ће 
представити села у којима ће бити спроведена ревитализација 
етно села. 

 Брзи успех: развој тржница са ручним радовима и рукотворинама 
у селима, а у сарадњи са МПТШВ. 

 Брзи успех: дизајн националне Веб локације. 

 План за развој кол центра. 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Регионална ОУД уз 
учешће ЛТО 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 202 - 
 

Прва година (2012)  

 Развој Веб локације  

 Увођење 2.0 функције: везе ка саветнику путовања, интерактивне 
мапе, дељење фотографија и видео садржаја, Вики стране, итд., 
као што је дефинисано у Акционом плану. 

 Продајна платформа B2B и B2C. 

 Укључење у друштвене мреже: Фејсбук, Твитер, итд. 

 Старање о томе да је развој Веб локације у складу са свеукупном 
промоцијом производа руралног туризма. Веб локација мора да 
обухвата смештај, активности у руралном туризму, радње са 
рукотворинама. 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Регионална ОУД уз 
учешће ЛТО 

 Развој алатке за резервацију смештаја и активности путем Веб 
локације и кол центра. 

 Продукција и садржај: летке, брошуре и часописе треба 
дистрибуирати по туристичким агенцијама, канцеларијама за 
пружање информација о руралном туризму, а треба се 
рекламирати и унутар специјализованих магазина или у новинама 
општег садржаја. Ове публикације, те визуелни и писани садржаји, 
приказују доживљаје који комбинују активности са смештајем и 
дају контакт детаље за резервације и упите. 

 Започињање партнерских иницијатива са компанијама 
идентификованим у нултој години. 

 Комуникационе поруке треба да ојачају гаранцију квалитета 
смештаја и услуга руралног туризма. Ознаке би требало да буду 
коришћене у комуникацији (видети водич за спровођење 
потпрограма ознака квалитета). 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Покретање опције за резервацију (путем Интернета и кол центра). 

 Надоградња Веб локације. 

 Партнерске иницијативе. 

 Рекламне кампање. 

 Продукција и садржај. 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Регионална ОУД уз 
учешће ЛТО 

 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

 Скуп показатеља 

 Листа материјалних и нематеријалних симбола који подржавају позиционирање руралног 
туризма у Србији. 

 База података визуелних и аудио-визуелних садржаја. 

 Списак пољопривредних активности које би се могле искористити као допуна понуде руралног 
туризма. 
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 Скуп показатеља 

 Списак потенцијалних сајмова и догађаја који би могли да буду интересантни за промоцију 
руралног туризма у Србији. 

 Списак потенцијалних компанија са којима треба започети партнерске иницијативе. 

 Списак значајних личности у Србији, као и места у Србији на која их треба повести. 

 Развој Веб локације која је погодна за коришћење, путем анкетирања корисника. 

 Вршење провере да ли је услуга кол центра одговарајућа путем тајних позивалаца. 

 Евиденција развоја промотивног материјала за рурални туризам (број публикација). 

 Уговори са компанијама о партнерским иницијативама. 
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Потпрограм: Служба прикупљања и обраде података о тржишту везаном за рурални туризам 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Дефинисање туристичких варијабли за мерење 

 Варијабле понуде: 

 смештајне јединице. 

 број спаваћих соба према типологији смештаја. 

 број лежајева према типологији смештаја. 

 просечна цена по лежају за једну ноћ према 
типологији смештаја. 

 F&B пословне јединице и капацитети. 

 пословне јединице за рукотворине. 

 Варијабле потражње: 

 доласци туриста и дневних посетилаца по 
националностима. 

 доласци туриста и дневних посетилаца по годинама 
старости. 

 доласци туриста и дневних посетилаца по циљу 
путовања уз дефинисање главних активности за које 
су заинтересовани. 

 доласци туриста и дневних посетилаца по типу 
превоза. 

 ноћења по типологијама смештаја. 

 просечна потрошња по туристи/посетиоцу по једном 
дану. 

 број посетилаца по туристичкој атракцији. 

 степен задовољства туриста. 

 Дефинисање алата за мерење ових варијабли. 

 Трансрегионална ОУД уз 
вођство ТОС, Завод за 
статистику Републике Србије 
и у сарадњи са националном 
СРГРТ 

Прва година (2012), друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Прикупљање података, њихово усклађивање и публиковање. 

 ЛТ организације ће бити 
задужене за прикупљање 
података.  

 РОУД и трансрегионална 
ОУД биће задужене за 
консолидовање статистичких 
података и њихово 
достављање националној и 
регионалним СРГРТ. 
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 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

 Скуп показатеља 

 Списак главних варијабли руралног туризма које треба измерити. 

 Годишње ажурирање статистичке базе података о руралном туризму. 

 Број активних база података. 

 Број евиденција по бази података. 

 Периодичност ажурирања. 

 Број промотивних активности за које се база података користи. 

 Број упита од стране приватног сектора на које је одговорено уз помоћ базе података. 

 
 
 

4.3.1.1 Потпрограм: Посебан програм туризма за децу и омладину 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Дефинисање производа који су већ занимљиви и привлачни деци и 
омладини. 

 Брзи успех: промовисање, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, туристичких 
производа који су већ спремни за тржиште, а који су везани за децу, 
омладину и породицу (нпр. едукативно газдинство Мали Иђош). 

 Брзи успех: вршење процене, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, о томе 
где треба спровести већ осмишљене програме туризма за децу 
и омладину (Програм руралног туризма везан за школе, Програм 
руралних центара за забавно-едукативне активности за омладину, 
Програм едукације на фармама, итд.). 

 Брзи успех: осмишљавање обука о образовном туризму у сарадњи 
са УНИЦЕФ-ом и Услужним центрима. 

 идентификовање потенцијалних компанија/асоцијација за промоцију 
и/или комерцијализацију дечијег и омладинског туризма. 

 сарадња у планирању центара за активности, при чему пажњу треба 
усмерити на омладину и децу (нпр. природни центар за образовање 
и забаву деце) и идентификовање начина на које ти објекти могу да 
допуне постојеће омладинске и фармерске програме. 

 одобрење локација на којима се могу поставити центри за 
активности везани за децу и омладину (погледати у Програму 
реализације центара за активности). 

 дефинисање ресурса унутар ОУД који ће бити задужени за овај 
посебни програм. 

 лобирање посебно усмерено на финансирање пројеката везаних за 
дечији и омладински туризам. 

 Скуп варијабли понуде: 

 Трансрегионална 
ОУД под вођством 
ТОС и уз 
консултације са 
Министарством 
просвете 

 Регионална ОУД уз 
консултације са 
регионалним 
представницима 
Министарства 
просвете и ЛТО 
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 број и капацитет школа у руралним подручјима. 

 број смештајних јединица погодних за дечије и омладинске 
активности и њихов капацитет. 

Прва година (2012)  

 Креирање пакета руралног туризма посебно за децу и омладину уз 
комбиновање туристичких добара, смештаја и центара за 
активности. 

 Креирање потпрограма повезаних са новим центрима за активности, 
који ће помоћи овим центрима да обезбеде нове сеоске доживљаје 
за децу и омладину. 

 Успостављање партнерства са дечијим и омладинским удружењима. 

 Сарадња са ТА и ТО које већ продају производе дечијег и 
омладинског туризма. 

 Трансрегионална 
ОУД под вођством 
ТОС и уз 
консултације са 
Министарством 
просвете 

 Регионална ОУД уз 
консултације са 
регионалним 
представницима 
Министарства 
просвете и ЛТО 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Даље ширење мреже школа и програма за младе. 

 Трансрегионална 
ОУД  

 Регионална ОУД 

 
 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

 Скуп показатеља 

 Списак производа повезаних са руралним туризмом који привлаче децу и омладину. 

 Списак потенцијалних компанија/удружења са којима треба започети партнерске иницијативе. 

 Списак приоритетних локација за развој дечијег и омладинског туризма. 

 База података о дечијем и омладинском туризму. 

 Праћење учинка производа дечијег и омладинског туризма: смештај и центри за активности. 

 Уговори са дечијим и омладинским удружењима. 

 Уговори са путничким агенцијама и туроператерима. 
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4.3.2 Инвестициони план: ОУД програм 

 
Укупан износ инвестиција потребан за спровођење ОУД програма током прве четири године 
износи 6,2 милиона евра. Главна инвестиција обухвата оперативни маркетиншки план који 
представља више од 50% укупних захтеваних инвестиција. Плате запослених у 
трансрегионалном и четири регионалне ОУД заузимају 17% од укупног ОУД буџета за прве 
четири године. 
 
Идентификована је следећа структура за успостављање ОУД: 

 на трансрегионалном и регионалном нивоу (одређено је да обе врсте тела треба да 
имају исту структуру запослених): 

 један менаџер/координатор. 

 троје запоселних на оперативним задацима 

 један административни радник. 

 један спољни запослени. 
 
Доња табела сумира оперативне трошкове и инвестиције неопходне за спровођење ОУД 
програма: 
 

 
 

Програм ОУД (у еврима)

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Трошкови оснивања 30.000 30.000

Трошкови закупа 525.600 131.400 131.400 131.400 131.400

Трошкови особља 1.042.000 260.500 260.500 260.500 260.500

Оперативни маркетиншки план 3.750.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Управљање маркетингом и медијима 200.000 275.000 287.500

Продукција и садржај 200.000 275.000 287.500

Рекламне кампање и партнерске

иницијативе
500.000 575.000 600.000

Развој Веб локације 350.000 125.000 75.000

Посебан програм туризма за децу и 

омладину
850.000 50.000 400.000 200.000 200.000

Укупно ОУД 6.197.600 471.900 2.041.900 1.841.900 1.841.900
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4.4 Програм центара за активности 

 

Давање приоритета инвестицијама у центре за активности98 узима у обзир значај различитих 
центара за активности у развоју руралних производа/доживљаја и њиховој способности да 
привуку потражњу. Давање приоритета такође узима у обзир и територијални фокус, као што 
је дефинисано кроз 12 кластера руралног туризма (што укључује четири циљна региона 
пројекта и 8 других КРТ). Ово поглавље дефинише пројекте који су у току, а везани су за 
центре за активности у прве четири године спровођења и претпоставља да ће се цео 
програм дефинисан за прве четири године одвијати током овог периода. 

 

Развој центара за активности идентификован је као једна од главних активности у Извештају 
Акционог плана. Спровођење Програма центара за активности у Акционом плану за четири 
пилот-региона (обухваћених са четири кластера руралног туризма), треба да буде у фокусу 
током прве четири године99 овог пројекта. Остали центри за активности биће развијани 
почев од 2015. године и допуњаваће оне који су били развијени током иницијалног периода 
спровођења. 

 

Осим тога, Стратешки и Акциони план показали су да постоје и други делови Србије који 
нису укључени у ова четири циљна региона (а који су представљени од стране других осам 
кластера руралног туризма) и имају висок приоритет за развој руралног туризма. Стога је 
предложено да се изградња центара за активности у неким од најприоритетнијих кластера 
руралног туризма такође спроведе у прве четири године пројекта. Сваки од кластера 
руралног туризма треба да има најмање пет центара за активности изграђених током 
прве четири године100. 

 

Давање приоритета пројектима за изградњу центара за активности  
 

Као што је објашњено у претходном делу текста, направљена су два различита приступа у 
циљу развоја одређеног броја центара за активности у четири циљна региона и у других 
осам кластера руралног туризма: 

 

 у оквиру четири циљна региона, развој центара за активности подељен је на два 
периода: први и други инвестициони циклус. одлука о томе у којем циклусу ће се 
спровести изградња предложеног центра за активности (као што је дефинисано у 
Извештају Акционог плана) за сваки од четири циљна региона, донета је за сваки регион 
понаособ, при чему је узето у обзир следеће: 

                                                
98

 Најбоље праксе узете из: Белгије, Француске, Шпаније. Такође је консултовано 14 Главних 
туристичких планова реализованих за специфичне области на територији Србије. 
99

 Први инвестициони циклус односи се на прве четири године спровођења пројекта: Нулта година 
(2011.), прва година (2012.), друга година (2013.) и трећа година (2014.). 
100

 Због обима пројекта, анализа локација и инвестиција центара за активности у кластерима руралног 
туризма (изузев четири пилот-региона) ограничена је на први инвестициони циклус. Стога су само 
најживописнији центри за активности и објекти који су више усмерени на доживљај руралног туризма 
предложени и квантификовани. 
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 потенцијал за стварање потражње за сваки од објеката, а који је оцењен 101 
као „потпора“ или „подршка“.  

 „потпора“ је независни генератор потражње и може сам да привлачи 
потражњу, а игра кључну улогу у развоју профила саме дестинације и 
објеката.  

 „подршка“ је допунски објекат који подржава „потпору“ и обезбеђује 
додатну забаву и разоноду. њена улога је да подржава развој дате 
дестинације. 

 Ниво инвестиције за сваки од објеката процењен је као висок, средњи и низак. 

 Под високом инвестицијом подразумева се износ већи од осам милиона 
евра. 

 Средња инвестиција је између 0,9 и 8 милиона евра. 

 Ниска инвестиција је испод 0,9 милиона евра. 

 

 на пример, у региону Доњег Подунавља (пројектни циљни регион и КРТ 5), Центар за 
водене активности дефинисан је као „потпора“ у смислу стварања потражње за тај 
регион. Његов ниво инвестиције је "средњи". Стога је препоручено да се Центар за 
водене активности развије у првом инвестиционом циклусу. 

 

 у оквиру других осам кластера руралног туризма, главне „потпоре“ центара за активности 
које треба развити, већ су идентификоване и одабране102. Ови центри имају приоритет у 
процесу реализације у првом инвестиционом циклусу 103 овог пројекта. 

 

Прилагодљивост Програма центара за активности: треба приметити да последње 
поглавље овог извештаја разматра додатна ограничења у погледу финансирања и 
да стога даје пример на који начин Програм центара за активности треба да буде 
флексибилан и прилагодљив када се у обзир узму ограничења по питању 
финансијских средстава, а са којима се може суочити током актуелног спровођења 
пројекта.  

 
Доња табела сумира прављене објекте којима је дат развојни приоритет у прве четири 
године пројекта (под претпоставком да се може реализовати цео програм). Ови објекти се 
могу интерпретирати и као главни припремни пројекти за Програм центара за активности. 

                                                
101

 Процену је извршила међународна група експерата на основу глобалног искуства у многим 
међународним пројектима сличне природе. 
102

 Процену је извршила међународна група експерата на основу глобалног искуства у многим 
међународним пројектима сличне природе. 
103

 Први инвестициони циклус односи се на прве четири године спровођења пројекта: Нулта година 
(2011.), прва година (2012.), друга година (2013.) и трећа година (2014.). 
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 План спровођења осигурава да ће се развој центара за активности реализовати широм целе територије, иако ће се степен развоја 
разликовати у односу на то да ли се дата област налази у оквиру четири циљна региона (на табели обележено наранџастом бојом), као 
и у складу са приоритетом који је дат том КРТ. 

 Од 92 центра за активности која су предложена за развој у Србији током првог инвестиционог циклуса (прве четири године), 43 ће бити 
изграђена у четири циљна региона овог пројекта.  

 У складу са Извештајем Стратегије и Акционог плана, центри за активности који играју кључну улогу у свеукупном развоју руралног 
туризма у Србији, биће изграђени током прве четири године. Центри обухватају пројекат ревитализације етно-села, дечије центре за 
едукативно-забавне активности, рурални бициклизам и уметничке центре. 

Сви детаљи у вези са локацијама центара за активности у четири циљна региона, дефинисани су у Извештају Акционог плана. 

Предложени центри за активности које треба развити током првог инвестиционог периода (у прве 4 године)

Дефинисани кластери сеоског туризма за приоритетно спровођење Главногплана сеоскогтуризма  

Центар Укупно

центара у 

Србији

КРТ 1 

(Голија)

КРТ 2 

(Златар

Златибор)

КРТ 3 

(Копаоник)

КРТ 4 

(централн

а Србија)

КРТ 5 

(Доње

Поду-

навље)

КРТ 6 

(Јужни

Банат)

КРТ 7 

(Сокобања

)

КРТ 8 

(Источна

Србија)

КРТ 9

(југоисточ

на Србија)

КРТ 10 

(Фрушка

Гора)

КРТ 11 

(Горње 

Поду-

навље)

КРТ 12 

(северна

Србија)

Центри у 

Србији

(без 4 

циљна

региона)

Центри у 4 

циљна

региона

Рангирање према приоритету 

дефинисано у стратегији
1 2 2 3 3 6 6 4 8 2 4 5

Центар за добродошлицу 3 1 1 1 0 3

Центар за откривање 3 1 1 1 0 3

Центар за водене активности 5 2 1 1 1 4 1

Шумски и планински авантуристички

центар
7 1 2 1 1 1 1 5 2

Центар спортских и авантуристичких 

активности
1 1 0 1

Главна лука за бродове за крстарења 1 1 0 1

Мала лука за бродове за крстарења 2 1 1 1 1

Марина 3 2 1 0 3

Рибарско село са центром за

риболов
2 1 1 0 2

Свет српског вина/ракије и 

гастрономије
5 1 1 1 1 1 2 3

Пројекат ревитализације етно села 24 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 16 8

Рурални центар за рециклажу и 

уметност
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

Дечији центар за забавно-едукативне 

актвности
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

Школска фарма 3 1 1 1 1 2

Пројекти рехабилитације сеоских

школа
1 1 0 1

Уточиште за „споре покрете“ („slow 

movement“)
5 1 1 1 1 1 4 1

Јахачки центар 1 1 0 1

Ловачки центар 1 1 0 1

Центар за активности у ваздуху 1 1 0 1

Укупно 92 5 9 6 11 14 9 5 9 7 5 6 6 49 43
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4.4.1 Водич за спровођење: Програм центара за активности 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Брзи успех: подршка фазном календару који је предложен у 
Плану спровођења и, посебно, давање приоритета центрима за 
активности  током фазног периода. 

 Брзи успех: детаљна обрада подстицајног модела у складу са 
захтевима повезаним са планирањем и одрживошћу руралног 
туризма, а у циљу привлачења приватних инвеститора. 

 У сарадњи са Националном корпорацијом за развој туризма 
идентификовање приватних инвеститора који би могли да буду 
заинтересовани за развој центара за активности направити њихов 
списак. 

 Идентификовање и сачињавање списка приватних оператера који 
би могли да буду заинтересовани за преузимање управљања 
различитим центрима за активности. 

 Одређивање тачне локације предложених центара за активности. 

 Почетак лобирања за доделу финансијских средстава. 

 Регионална ОУД уз 
информације добијене 
од ЛТ организација и 
других 
заинтересованих 
страна 

 Израда планa подстицаја и oлакшица у циљу подстицања развоја 
центара за активности у индустрији туризма (олакшање приступа 
кредитима, омогућавање ниских каматних стопа, пословно 
саветовање, могућност изнајмљивања или куповине земљишта 
или простора, итд.). 

 Национални и 
регионални Услужни 
центри у сарадњи са 
РОУД 

 Урбанизација земљишта означеног као приоритетно за развој 
током прве године. 

 Локалне општине 

 Брзи успех: закључивање уговора о изградњи центара за 
активности и њиховом даљем вођењу од стране приватних 
оператера. 

 Национална и 
регионална СРГРТ 

Прва година (2012)  

 Почетак изградње приоритетних објеката (погледати фазни 
инвестициони распоред у овом поглављу). 

 Приватне 
заинтересоване стране 

 РОУД задужена за 
праћење 

 Интеграција изграђених центара за активности у производну 
понуду руралног туризма. 

 Регионална ОУД 

 Компаније задужене за центре за активности завршене у првој 
години, треба да предузму неопходне активности како би биле 
оперативне и у другој години (тј. да набаве опрему, изврше обуке, 
направе стратегију, раде на маркетингу и продаји, капиталу, итд.). 

 Већински приватни 
оператери 

 РОУД
104

 задужена за 
праћење  

  

                                                
104

 Свим центрима за активности управљаће приватни оператери, осим: Центром добродошлице, 
Центром открића, марином, Руралним центром за рециклажу и Уметничким центром, као и Пројектом 
за ревитализацију етно-села. 
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 Оператери треба да изведу пробне активности чим конструкција 
буде завршена и чим објекат буде био у пуној радној 
функционалности. 

 РОУД задужен за 
праћење 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Обезбеђење заједничког рада на креирању пакета и 
комерцијализацији центара за активности. 

 РОУД уз подршку ЛТ 
организација и у 
сарадњи са 
трансрегионалном ОУД 

 Почетак распореда градње за другу годину на исти начин како је 
наведено горе, а у вези са реализацијом и праћењем изградње. 

 РОУД задужен за 
праћење 

 Одржавање базе података посетилаца (оних који плаћају и који не 
подлежу плаћању за сваки од центара за активности), а која 
укључује следеће: 

 број људи 

 демографски профил (старост, пол, националност, 
општина/регион порекла, итд.) 

 тип групе: величина/бројност, породица, пар. 

 главни мотив, навести главне активности 

 како су сазнали за објекат 

 степен задовољства путем квалитативних анкета 

 Приватни оператери 
прикупљају податке у 
сарадњи са ЛТ 
организацијама и 
прослеђују их  
регионалним ОУД 

 Оператери треба да изведу пробне активности чим конструкција 
буде завршена и чим објекат буде био у пуној радној 
функционалности. 

 РОУД задужен за 
праћење 

 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

 Скуп показатеља 

 Календар развоја центара за активности. 

 Нацрт подстицајног модела за потенцијалне инвеститоре и његово уручење. 

 Састанци са потенцијалним инвеститорима и потенцијалним оператерима за центре за 
активности. 

 Посебни економски услови за инвеститоре у центре за активности треба да буду одређени до 
краја 2011. године. 

 Уговори са приватним градитељима и оператерима. 

 Центри за активности са радовима у току. 

 Функционални центри за активности. 

 Ажурирање базе података. 
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4.4.2 Инвестициони план: Програм центара за активности 

 

У прве четири године предложене су инвестиције у 92 центра за активности и то у 12 
кластера руралног туризма у складу са Извештајем Стратегије, а у укупном износу од 229 
милиона евра105. У првом инвестиционом циклусу 44% од укупног износа инвестиција биће 
уложено у четири циљна кластера, што ће допринети развоју 43 центра за активности. 

 

 

Извор: Међународни експерти и информације добијене од УНИЦЕФ-а. 

 

                                                
105

 Због релативно високог износа инвестиција неопходних за изградњу центара за активности, други 
инвестициони циклус израчунат је у информативне сврхе. У другом инвестиционом циклусу (2015. и 
2016. година), објекти које треба развити предложени су само за 4 циљна кластера. Следи да 16 
пратећих центара за активности треба развити у другом инвестиционом циклусу у четири циљна 
региона, што износи 61 милион евра. 

Програм центара за актвиности (у еврима)

Центар
Прве 4 

године

Нулта

година

(2011)

Прва

година

(2012)

Друга

година

(2013)

Трећа

година

(2014)

Центар за добродошлицу 1.200.000 1.200.000 0 0

Центар за откривање 4.500.000 2.250.000 2.250.000 0

Центар за водене активности 4.750.000 4.750.000 0 0

Шумски и планински авантуристички центар 10.500.000 5.250.000 5.250.000 0

Центар спортских и авантуристичких

активности
1.500.000 1.500.000 0 0

Главна лука за бродове за крстарења 11.000.000 3.666.667 3.666.667 3.666.667

Мала лука за бродове за крстарења 8.000.000 4.000.000 4.000.000 0

Марина 1.800.000 900.000 900.000 0

Рибарско село са центром за риболов 10.000.000 3.333.333 3.333.333 3.333.333

Свет српског вина/ракије и гастрономије 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0

Пројекат ревитализације етно села 120.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Рурални центар за рециклажу и уметност 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0

Дечији центар за забавно-едукативне 

активности
9.000.000 9.000.000 0 0

Школска фарма 900.000 900.000 0 0

Пројекти рехабилитације сеоских школа 300.000 300.000 0 0

Уточиште за „споре покрете“ („slow

movement“)
25.000.000 8.333.333 8.333.333 8.333.333

Јахачки центар 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0

Ловачки центар 1.200.000 600.000 600.000 0

Центар за активности у ваздуху 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0

229.650.000 95.983.333 78.333.333 55.333.333
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4.5  Програм смештаја 

 

 Програм смештаја106 дефинише оне активности које треба спровести у циљу развоја 
нових јединица и надоградње постојећих смештајних јединица током прве четири године 
пројекта107. 

 Дијагностички извештај извршио је процену тренутног броја лежајева у руралном 
смештају108 у Србији, а Извештај Стратегије извршио је пројекцију будућих смештајних 
потреба. Ове пројекције представљају основу за квантификацију потребних инвестиција 
у Програму смештаја. Инвестициони план за смештајне капацитете треба развити за 
целу Србију са посебним фокусом на четири циљна региона. 

 Доња табела сумира број лежајева који треба да се ажурира и креира путем Програма 
смештаја: 

 

 
 

                                                
106

 У сврхе квантификације, консултовано је 14 Главних туристичких планова реализованих за 
специфичне области на територији Србије. 
107

 Први инвестициони циклус односи се на прве четири године спровођења пројекта: Нулта година 
(2011), прва година (2012), друга година (2013) и трећа година (2014). 
108

 As defined in the Diagnostic Report, for the purpose of this project, the concept of rural beds includes: 
specific rural tourism beds and general tourism beds usable for rural tourism. Full estimation details are 
available in the Diagnostic and Strategy Reports. 

Укупан број лежајева које треба модернизовати и креирати

Почетна 

година

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва 

година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Доступни лежајеви (почетна година)

Општи туристички лежајеви које је могуће

искористити за рурални туризам
32.747

Специфично рурални лежајеви 10.657

Лежајеви које треба модернизовати

Општи туристички лежајеви које је могуће

искористити за рурални туризам
9.824 4.912 4.912 0

Специфично рурални лежајеви 3.197 1.599 1.599 0

Нови лежајеви

Општи туристички лежајеви које је могуће

искористити за рурални туризам
6.540 2.414 2.174 1.951

Специфично рурални лежајеви 1.403 0 564 838
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4.5.1 Водич за спровођење: Програм смештаја 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Брзи успех: дефинисање минималних захтева стандарда 
квалитета за типологије општег и руралног смештаја у Србији на 
основу просека међународних стандарда квалитета. 

 Брзи успех: Due diligence (темељна анализа) смештајних јединица 
и идентификација оних које задовољавају или не задовољавају 
минималне стандарде. 

 Брзи успех: израда листе смештајних целина које задовољавају 
минималне стандарде и које могу да се пласирају на тржиште. 

 За смештајне пословне јединице које не задовољавају стандарде: 
постављање временског оквира и пружање подршке (финансијске 
и техничке) како би достигли дефинисане стандарде. 

 Брзи успех: дефинисање најпогоднијих добровољних ознака 
смештаја које треба развити у складу са Стратегијом. 

 Брзи успех: наставак подршке инвестицијама у смештај и друге 
активности повезане са туризмом у оквиру диверзификационе 
понуде у руралним домаћинствима из фондова подршке руралног 
развоја за Axis 3 (Осовина 3), а које обезбеђује МПТШВ и 
предстојећи IPARD план (инструмент претприступне помоћи за 
рурални развој). 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Идентификовање приватних инвеститора који могу да буду 
заинтересовани за развој смештајних целина. 

 Идентификовање приватних оперативних предузећа која би могла 
да буду заинтересована за надоградњу своје тренутне понуде. 

 Регионална ОУД у 
сарадњи са ЛТО и уз 
подршку регионалне 
ОУД  

 Израда плана подстицаја и олакшица у циљу подстицања развоја 
смештајних јединица (олакшати приступ кредитима, омогућити 
ниске каматне стопе, пословно саветовање, могућност рентирања 
или куповине земљишта или простора, итд.). 

 Регионалне ОУД 

 Услужни центар за 
развој људских ресурса 

Прва година (2012)  

 Наставак пружања смерница и подршке смештајним целинама које 
не задовољавају минимум стандарда. 

 Пружање подршке (финансијске и техничке) смештајним целинама 
приликом пријаве за добровољне ознаке и добијања истих. 

 Дефинисање смерница за организације које ће се бавити ознакама 
квалитета. 

 Провера сертификованих предузећа (провере на лицу места, тајни 
купци, итд.) како би се осигурало да су смештајне целине које су 
добиле сертификат о минимуму стандарда и/или ознаку квалитета 
и даље задовољавају дати скуп стандарда. 

 Регионална ОУД у 
сарадњи са ЛТО 

 Праћење календара лежајева који треба да буду ажурирани и 
креирани. 

 Трансрегионална ОУД 
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 Интегрисање смештајне целине у понуду производа руралног 
туризма у циљу стварања целовитог доживљаја руралног туризма. 

 Трансрегионална ОУД 
уз вођство ТОС 

 Регионална ОУД у 
сарадњи са ЛТО 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Праћење примене минимума стандарда. 

 Праћење испуњавања захтева добровољних ознака од стране 
смештајних целина. 

 Вршење провере сертификованих предузећа (провере на лицу 
места, скривени купци, итд.), како би се осигурало да и даље 
задовољавају минимум стандарда и ознаке квалитета. 

 Развијање подстицаје (у виду финансијске и/или техничке 
подршке) у циљу охрабривања предузетника да се пријаве за 
добровољне ознаке квалитета и да их користе. 

 Регионална ОУД у 
сарадњи са ЛТО 

 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

Скуп показатеља 

 Документ који дефинише минимум стандарда и документ који дефинише приоритетне 
добровољне ознаке које треба применити у сектору руралног туризма у Србији.. 

 Календар процеса развоја и надоградње лежајева. 

 Документ са подстицајним моделом за потенцијалне инвеститоре у области смештаја. 

 Састанци са потенцијалним инвеститорима. 

 Уговори са приватним инвеститорима. 

 Број пословних смештајних целина (и лежајева) који задовољавају минимум стандарда (крај 
прве, друге и треће године). 

 Број пословних смештајних целина (и лежајева) који задовољавају минимум стандарда (крај 
прве, друге и треће године). 

 Број пословних смештајних целина (и лежајева) који задовољавају минимум стандарда (крај 
прве, друге и треће године). 

 Евиденција сертификованих пословних смештајних целина над којима је извршена провера. 
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4.5.2 Инвестициони план: Програм смештаја 

 
Укупан износ инвестиција потребан за спровођење Програма смештаја током прве четири 
године износи 221 милион евра. Овај износ укупних инвестиција резултат је пројекције 
смештајних капацитета које ће бити потребне за будућу потражњу смештаја и цене по 
лежају, а све у циљу развоја нове врсте смештаја и обнављања постојећих капацитета. 

Доња табела сумира инвестиције неопходне за програм смештаја у Србији поготово у 
сваком од четири пилот-региона. 

 

 

 

Од укупног износа инвестиција неопходних за спровођење Програма смештаја у Србији, 59 
милиона евра биће распоређено у четири циљна региона, што представља 27% од укупне 
инвестиције.  

 

 

Програм смештаја (€)

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Србија 221.200.086 87.809.064 92.553.222 40.837.800

4 циљна региона 59.616.823 27.522.113 25.239.887 6.854.823

% од укупног броја у Србији 27% 31% 27% 17%

Доње Подунавље 14.563.003 6.526.731 6.364.217 1.672.056

Јужни Банат 10.566.025 4.579.753 4.299.658 1.686.615

Источна Србија 17.542.147 8.758.272 6.583.104 2.200.771

Централна Србија 16.945.648 7.657.358 7.992.908 1.295.382
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4.6 Програм Услужног центра за развој људских ресурса  

Дијагностички извештај показао је да је једна од највећих потреба у развоју руралног 
туризма у Србији недостатак људских ресурса. Извештаји Стратегије и Акционог плана 
дефинисали су Услужне центре за развој људских ресурса као путеве развоја и подршке 
људским ресурсима у руралном туризму. 

Услужни центри за људске ресурсе треба да се изграде широм приоритетних Кластера 
руралног туризма, као што је наведено у Извештају Стратегије. Један од главних приоритета 
у нултој години пројекта јесте успостављање и развој ових Услужних центара. Када Услужни 
центри буду успостављени, они ће бити задужени за следеће (као што је дефинисано 
Извештајем Акционог плана): 

 развој програма подизања свести. 

 развој програма обуке. 

 оснивање пословних инкубатора за микро и мала предузећа. 

У складу са Програмом управљања, програм Услужних центара предлаже оснивање четири 
регионална Услужна центра који представљају 12 кластера руралног туризма (КРТ). По један 
Услужни центар треба да буде основан у свакој од група кластера руралног туризма109. Ови 
регионални Услужни центри такође ће покривати и четири циљна региона овог пројекта110. 
Поред ова четири регионална Услужна центра, такође треба развити и национални Услужни 
центар са седиштем у Београду. Сви Услужни центри биће основани у нултој години (2011). 
 

                                                
109

 Стратешки извештај даје приоритет развоју 12 кластера руралног туризма (КРТ) за сврхе руралног 
туризма. Ових 12 КРТ су потом груписани у четири групе кластера руралног туризма (ГКРТ). Сви 
детаљи доступни су у Извештају Стратегије. 
110

 Циљни региони према дефиницији у Пројектним задацима овог пројекта: Доње Подунавље, јужни 
Банат, источна Србија и западна Србија. 
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4.6.1 Водич за спровођење: Програм Услужног центра за развој људских ресурса  

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Брзи успех: у складу са плановима из 2010. године, треба 
идентификовати курсеве који могу да се реализују већ у 2011. години 
(попут оних које је спровела ФАО у 2010. години). Фокус треба да буде 
на свести о томе како пољопривредни сектор и рурално становништво 
могу да буду део руралног туризма. 

 Брзи успех: дефинисање календара, садржаја и материјала за обуке и 
радионице које ће се реализовати, као и ниво њихове примене 
(регионално или на општинском нивоу). Треба припремити планове и 
материјале за доленаведене радионице: 

 радионица: користи и прилике добијене од развоја руралног 
туризма (О=општина) 

 радионица: идентификација и давање приоритета природним 
областима за очување и конзервацију у сваком кластеру 
(Р=регионална). 

 радионица: објашњење стратешких области и активности које 
треба предузети (О). 

 радионица: „Како направити пословни план“ (О). 

 радионица: обучавање и преношење стручног знања локалним 
заједницама по питању „односа према туристима“ (О). 

 радионица: обука о повезаности пољопривредне производње и 
руралног туризма. 

 радионица: обука из области стицања вештина у јавном 
управљању (О). 

 радионица: обука о традиционалној производњи рукотворина и 
уласку на тржиште (О). 

 радионица: како развити дечији туризам и како се бавити њиме 
(Р). 

 радионица: страни језици (Р). 

 радионица: обука у вези са посебним вештинама 
(угоститељство, кетеринг, туристичке активности, итд.) – додати 
радионицу. (Р). 

 Развој помоћних материјала који су неопходни за вођење радионица. 

 Кључне варијабле за људске ресурсе које треба одредити. 

 Број одржаних радионица. 

 Посећеност радионица. 

 Демографска структура полазника (пол, старост, регион, 
запослен(а)/незапослен(а), ниво образовања, сектор активности, 
итд.). 

 Делотворност радионица путем квалитативних анкета. 

 Број лица која су похађала радионице и након њих се запослила 

 Национални УЦ 
(Услужни центар) 

 Регионални УЦ уз 
сарадњу са ЛАГ и 
под вођством из 
МПТШВ (путем 
Националне мреже 
за рурални развој) 
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у туристичком сектору. 

 Брзи успех: идентификовање циљних група које ће похађати 
радионице, бити у комуникацији са њима како бисте их информисали о 
програмима и потврдити прелиминарно присуство за први квартал 
2012. године. 

 Нацрт различитих поступака за пријављивање представника приватног 
сектора за добијање средстава за пословне инкубаторе. 

 Национални УЦ у 
сарадњи са 
регионалним УЦ. 

Прва година (2012), друга година (2013) и трећа година (2014) Одговорни 

 Вођење радионица. 

 Организација и комуникација радионица циљној публици. 

 Национални и 
регионални УЦ 

 Евалуација пројеката који се пријављују за доделу субвенција. 

 Расподела средстава према критеријумима шеме доделе субвенција. 

 Помоћ добитницима средстава у спровођењу њихових пословних 
планова. 

 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

 Скуп показатеља 

 Календар радионица и планирање организације радионица. 

 Приручници са садржајем радионица за инструкторе који врше обуке, укључујући документацију 
која ће бити дата учесницима. 

 Објављивање поступка пријављивања за кредите за рурални туризам. 

 Креирање базе података људских ресурса и њено ажурирање у складу са подацима добијеним у 
радионицама. 

 Израда упитника процене који ће бити дат учесницима. 

 Преглед упитника процене степена корисности радионица. 

 Број пословних планова који су у фази процене. 

 Број пројеката (на годишњем нивоу) којима су одобрена средства и одобрени износ (по пројекту 
и укупно). 
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4.6.2 Инвестициони план: Програм Услужних центара за развој људских ресурса  

 
Укупан износ инвестиција потребан за спровођење Програма Услужних центара за развој 
људских ресурса током прве четири године износи 3,1 милиона евра. Главна инвестиција 
обухвата плате запослених у националном и регионалним Услужним центрима. У првом 
инвестиционом циклусу, биће потребно развити по један услужни центар у свакој од група 
кластера руралног туризма, као и на националном нивоу (са седиштем у Београду). 
 
За Услужне центре дефинисана је следећа структура: 

 на националном и регионалном нивоу (одређено је да обе врсте тела треба да имају исту 
структуру запослених): 

 један менаџер/координатор. 

 троје запоселних на оперативним задацима 

 два инструктора за обуке. 

 један административни радник. 

 један спољни запослени. 
 
Доња табела сумира оперативне трошкове и инвестиције неопходне за спровођење 
Програма Услужних центара: 
 

 

 

 Главне инвестиције у Програм услужних центара јесу трошкови запослених и одржавања 
радионица. Осим ових трошкова, сваки од пет Услужних центара током овог првог 
инвестиционог циклуса мораће да плаћа закуп111 за канцеларије у којима ће бити 
смештени. 

 
 

                                                
111

 Трошкови закупа: Просечни трошкови закупа у Београду и ван Београда на основу различитих 
извора (Cushman&Wakefield, агенције за некретнине, итд.). 

Програм услужних центара за развој људских ресурса (у еврима)

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Трошкови оснивања 30.000 30.000

Трошкови закупа 595.680 148.920 148.920 148.920 148.920

Трошкови особља 1.210.000 302.500 302.500 302.500 302.500

Радионице 1.273.680 0 424.560 424.560 424.560

Укупан буџет за услужне центре 3.109.360 481.420 875.980 875.980 875.980
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4.7 Програм Заштите животне средине у руралном туризму 

 
Одрживост представља један од темеља Мастер плана за рурални туризам. Све активности 
предложене у Извештају акционог плана, а које су даље развијене у овом Програму 
спровођења треба да буду осмишљене у складу са обзиром према очувању животне 
средине. Осим тога, очекује се да ће спровођење Мастер плана за рурални туризам да ојача 
свест о значају одрживости животне средине на руралним дестинацијама Србије. Одређен је 
посебан буџет за ове едукативне сврхе, као и за подстицање иницијатива за еколошки 
рурални туризам путем доделе средстава. Буџет за очување животне средине ће такође 
подржати оснивање једног система за праћење заштите животне средине. 

4.7.1 Водич за спровођење: Програм заштите животне средине 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Успостављање структуре сарадње како би се осигурало да се развој 
дате дестинације придржава начела одрживости заштите животне 
средине овог пројекта. 

 Прикупљање најбољих међународних иницијатива у сектору руралног 
туризма, а у вези са еколошком одрживошћу. 

 Брзи успех: одређивање кључних одрживих параметара у циљу 
усмеравања спровођења Мастер плана за рурални туризам и 
идентификација главних еколошких прилика и изазова у свакој 
општини/ГКРТ. 

 Брзи успех: дефинисање начина праћења и мерења утицаја 
спровођења Мастер плана за рурални туризам на животну средину. 

 Брзи успех: дефинисање акције у циљу свођења утицаја на животну 
средину на најмању могућу меру. 

 Брзи успех: дефинисање групе најбољих еколошких стандарда или ЕУ 
стандарда које треба применити у циљу избора материјала и метода 
изградње центара за активности /туристичке инфраструктуре.. 

 Обезбеђење информација и садржаја које треба укључити као део 
свести о људским ресурсима и као део програма обуке. 

 Обезбеђење информација и садржаја за главне градитеље објеката 
руралног туризма (центре едукативно-забавне активности, сеоске 
центре за рециклажу и уметничке центре, итд.). 

 Списак врста еколошких иницијатива (нпр.: куће које користе малу 
количину енергије и соларну енергију) и алатке за њихов подстицај 
путем доделе финансијских средстава.  

 Дефинисање критеријума процене за доделу финансијских средстава 
оним иницијативама које задовољавају еколошке стандарде 
изузетности. 

 У сарадњи са ОУД (задуженом за ознаке квалитета) треба установити 
како еколошке иницијативе могу да потпомогну и ојачају 
позиционирање руралне Србије као дестинације посвећене очувању 
животне средине. 

 Брзи успех: даља подршка инвестицијама у области органске 
пољопривреде и одгајања аутохтоних угрожених врста стоке, као и 
увођење пашњака и травнатих површина високе природне вредности 

 Трансрегионална 
ОУД 

 Регионална ОУД у 
сарадњи са ЛТО 

 МЕПП 
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путем пољопривредно-еколошког приступа руралних домаћинстава 
коришћењем подршке намењене руралном развоју за Axis 2 (Осовина 
2), а коју обезбеђује МПТШВ и будући IPARD план (инструмент 
претприступне помоћи за рурални развој). 

 

Прва година (2012), друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Праћење развоја нових објеката руралног туризма заједно са њиховим 
утицајем на животну средину (физичке структуре и утицај 
туриста/посетилаца) и давање препорука у циљу свођења тих утицаја 
на најмању могућу меру. 

 Додела финансијских средстава еколошким иницијативама и/или 
пројектима који су окренути заштити животне средине и који одржавају 
околну природу, поготово заштићене зоне и тампон-зоне, као и услуге 
екосистема за посетиоце и локалне заједнице. 

 Трансрегионална 
ОУД 

 Регионална ОУД у 
сарадњи са ЛТО 

 МЕПП 

 МПТШВ112 
  

 

 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

Скуп показатеља 

 Списак најбољих међународних иницијатива у сектору руралног туризма у вези са еколошком 
одрживошћу. 

 Водич са идејама и садржајима треба да буде укључен у програме људских ресурса. 

 Водич са идејама и садржајима за градитеље центара за активности. 

 Систем за еколошко праћење укључујући кључне варијабле које треба измерити у циљу процене 
утицаја на животну средину. 

 Критеријуми и алатке за финансирање развоја специфичних туристичких објеката. 

 Развој и ажурирање базе података еколошког руралног туризма. 

 

4.7.2 Инвестициони план: Програм заштите животне средине 

 

 Укупан износ инвестиција потребан за спровођење Програма заштите животне средине 
током прве четири године износи 1,1 милиона евра. 

 Доња табела сумира инвестициони план у погледу спровођења програма заштите 
животне средине у области руралног туризма: 

 

 

                                                
112

 МПТШВ задужено је за доделу средстава за пакет подршке еколошким иницијативама које се 
односе на пољопривредну животну средину, а у сарадњи са МЕПП. 

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Програм заштите животне средине у 

руралном туризму (у еврима)
1.141.631 327.952 379.938 433.741
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4.8 Програм инфраструктуре руралног туризма 

 
Недостатак сигнализације у руралном туризму идентификован је као једна од главних 
препрека за циркулацију туриста у руралним подручјима. У циљу превазилажења овог 
мањка сигнализације, одређен је буџет за инфраструктуру руралног туризма. Поред потреба 
за инвестицијама у туристичку сигнализацију, овај буџет такође укључује инвестиције 
неопходне за развој специфичне инфраструктуре руралног туризма (стазе за пешачење и 
бициклизам), као и за изградњу пунктова за посматрање. 

4.8.1 Водич за спровођење: Програм инфраструктуре руралног туризма 

 

Нулта година (2011) Одговорни 

 Брзи успех: идентификовање потреба инфраструктуре руралног 
туризма од стране општина/ГКРТ. 

 Регионалнa ОУД уз 
информације добијене 
од ЛТО 

 Почетак лобирања за доделу финансијских средстава. 

 Контактирање приватних компанија које би могле да буду 
заинтересоване за развој инфраструктуре руралног туризма 
широм територије Србије. 

 Припрема пројектних задатака за јавну набавку за инфраструктуру 
руралног туризма, укључујући захтеве које треба испунити за 
пријављивање за јавну набавку. 

 Процена тендерских понуда и склапање уговора са одабраном 
компанијом/компанијама. 

 Национална СРГРТ, 
регионална СРГРТ, 
општина и ЛТО 

Прва година (2012)  

 Организовање састанака између главног извођача и одговарајућих 
РОУД. 

 Праћење корака које је предузела компанија задужена за 
инфраструктуру руралног туризма. 

 Даље проучавање потреба инфраструктуре руралног туризма на 
територији Србије. 

 Праћење развоја инфраструктуре руралног туризма у првој години. 

 Национална СРГРТ и 
регионална СРГРТ уз 
сарадњу са РОУД 

Друга година (2013) и трећа година (2014)  

 Процена степена корисности развијене инфраструктуре руралног 
туризма (путем квалитативних анкета). 

 Праћење корака које је предузела компанија задужена за 
инфраструктуру руралног туризма. 

 РОУД у сарадњи са 
ЛТО 
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 Следећи скуп показатеља биће праћен од стране задужених лица/тела којима су 
поверене горенаведене активности. 

 

Скуп показатеља 

 Календар за јавни тендер (крајњи рок за понуде, период за проучавање понуда, датум коначне 
одлуке). 

 Календар развој инфраструктуре руралног туризма. 

 Број састанака одржаних између главног извођача и ОУД. 

 Квалитет развоја инфраструктуре руралног туризма. 

 

4.8.2 Инвестициони план: Програм инфраструктуре руралног туризма 

 

 Укупан износ инвестиција потребан за спровођење Програма развоја инфраструктуре 
руралног туризма током прве четири године износи 17 милиона евра. Овај износ 
обухвата развој туристичке сигнализације дуж путне мреже у Србији, развој стаза за 
бициклизам и пешачење, као и изградњу пунктова за посматрање. 

 Доња табела сумира инвестиције за развој инфраструктуре руралног туризма: 

 

 

 

 Туристичка сигнализација израчуната је за укупну путну мрежу Србије113 (39.200 km).  

 
 

                                                
113

 Општине Србије, 2009. година, Завод за статистику Републике Србије. 

Програм инфраструктуре руралног туризма (у еврима)

Концепт
Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Туристичка сигнализација коју треба 

развити дуж путне мреже у Србији
1.940.400 646.800 646.800 646.800

Пешачке и бициклистичке стазе које 

треба развити

Асфалтне 7.920.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000

Земљане стазе 7.128.000 2.376.000 2.376.000 2.376.000

Места за посматрање 79.200 26.400 26.400 26.400

Укупно 17.067.600 5.689.200 5.689.200 5.689.200
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4.9 Извори финансирања за рурални туризам 

 
Реализација Програма Плана спровођења захтеваће коришћење финансијских средстава из 
различитих извора, укључујући јавне, приватне и донаторске. Доњи одељак дефинише неке 
од механизама финансирања који су доступни или могу да буду доступни Србији током 
следеће четири године114. 
 
 
У 2009. години (години у којој је било више доступних података), МЕРР, МПТШВ и 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, дали су свој 
допринос развоју туризма у виду кредита и финансијских средстава. 
 

4.9.1 Министарство економије и регионалног развоја 

 
Укупан допринос (дотација и кредита) које је дало МЕРР за развој туризма у 2009. години 
износио је готово 17,5 милиона евра. У погледу свог доприноса развоју туризма, МЕРР је: 

 обезбедио 1,5 милиона евра кредита крајњим корисницима. 

 подржао организацију промотивних догађаја са 0,5 милиона евра. 

 доделио 1,6 милиона евра финансијске помоћи за пројекте у области туризма широм 
земље. 

 помогао јавним предузећима укљученим у пројекте инфраструктуре руралног туризма са 
6,8 милиона евра. 

 пружио подршку непрофитним јавним компанијама укљученим у инфраструктурне 
пројекте са готово 7 милиона евра. 

 

4.9.2 Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

 
Допринос МПТШВ развоју руралног туризма у 2009. години састојао се од доделе 
финансијских средстава крајњим корисницима (углавном појединачним домаћинствима) за 
специфичне инвестиције. Укупан допринос МПТШВ у наведеним средствима износи 0,6 
милиона евра. Од укупно 823 захтева за доделу средстава, одобрено је 149 или мање од 
20%. 
 
У 2008. години, Секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду Покрајине 
Војводине, доделио је укупан износ од 0,4 милиона евра средстава за развој туризма у 
Аутономној Покрајини Војводина. С друге стране, у 2009. години нису додељена никаква 
средства у ове сврхе. 
 
Ове три институције представљају укупну основу анализе извора финансирања туристичког 
развоја. 
 
 

                                                
114

Имајте у виду да су извори финансирања процес који траје у сарадњи са партнерима пројекта. 
Стога информације о прикупљању финансијских средстава у овом Извештају представљају 
информације које су прикупљене до дана подношења овог Извештаја. Очекује се да се даље 
информације добијене у будућности узму у обзир. 
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4.9.3 Остали постојећи извори финансирања 

 
Међутим, развој туризма такође има користи и од годишњих доприноса од: 

 других Владиних институција и министарстава 

 међународних донатора као што су: GTZ, Светска банка, Европска банка за обнову и 
развој, јапанске, аустријске и италијанске агенције за развој, SEEDA (Шведска) 

 регионални развојни пројекти (међуопштинска сарадња у региону) 

 прекогранично финансирање: финансирање из суседних земаља као што су Румунија и 
Бугарска, нарочито је значајно у финансирању прекограничних иницијатива. 

 

4.9.4 Фондови за приступ ЕУ: ИПАРД (инструмент претприступне помоћи за рурални 
развој) 

 
Србија је тренутно потенцијални кандидат за приступ Европској унији. Стога је важно 
идентификовати и анализирати потенцијална средства финансирања која су доступна 
Србији ако буде била прихваћена као кандидат за чланство у ЕУ.  
 
ИПА је Инструмент претприступне помоћи који је нов финансијски инструмент за све 
претприступне активности које финансира Европска комисија почев од 1. јануара 2007. 
године. 
 
Тренутна претприступна помоћ додељује се путем читавог низа различитих инструмената 
као што су Phare (Пољска и Мађарска: помоћ за реорганизацију њихових економија), ИСПА 
(инструмент структурне политике у процесу придруживања), САПАРД (Посебан инструмент 
претприступне помоћи за рурални развој) и турски претприступни инструмент. Финансијска 
средства која додељује Европска комисија за Западни Балкан, дистрибуирају се путем 
CARDS програма (Програм помоћи Заједнице за обнову, развој и стабилизацију). ИПА 
замењује све ове инструменте јер по први пут саставља заједно у јединствен оквир помоћ 
државама кандидатима и потенцијалним државама кандидатима са јасним претприступним 
циљем за обе категорије корисника.  
 
ИПА се састоји од пет компоненти како би пружио циљану и ефикасну помоћ за сваку од 
земаља у складу са њеним потребама и проценом. Ових пет компоненти су: помоћ у процесу 
транзиције и изградњи институција; прекогранична сарадња; регионални развој; развој 
људских ресурса и рурални развој. 
 
Две од ових компоненти – општа изградња капацитета и прекогранична сарадња – доступне 
су свим државама корисницама. Остале три компоненте – регионални развој, развој 
људских ресурса и рурални развој – доступне су само државама кандидатима. Због 
тога што ове три компоненте ИПА врше посебну припрему за управљање структуралним 
фондовима ЕУ и подршку пољопривреди, потребни су им добро развијени административни 
капацитети и структуре. 
 
Ово помаже државама кандидатима да у потпуности спроведу законодавство ЕУ („Правна 
тековина ЕУ“) у време када постану државе чланице. Потенцијалним државама кандидатима 
такође се пружа помоћ да се њихови закони прогресивно усклађују са законима ЕУ. Србија 
тренутно није држава кандидат, већ потенцијални кандидат. Стога Србија може да има 
користи само од помоћи која је обухваћена првим двема компонентама. 
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Очекује се, међутим, да Србија постане кандидат за чланство у ЕУ до краја 2011. 
године115 те да ће тако моћи да користи ИПА.  
 
Пета компонента Инструмента претприступне помоћи за рурални развој (ИПАРД) дефинише 
спровођење мера за рурални развој у складу са три приоритетне осовине: 

 приоритетна осовина 1: унапређење тржишне ефикасности и спровођење стандарда 
Заједнице 

 приоритетна осовина 2: припремне активности за спровођење пољопривредно-
еколошких мера и LEADER плана 

 приоритетна осовина 3: развој руралне економије 
 
Развој руралних привредних активности према приоритетној осовини 3 треба посебно да 
помогне руралном становништву, а нарочито великом броју малих пољопривредника у 
Србији, да разгранају привредне активности (на газдинству и ван њега) и то на пример у 

области руралног туризма, у непољопривредним активностима и услугама, али и у области 
активности на самом газдинству као што су прерада примарних производа и 
занати/рукотворине, стварање извора прихода и прилика за запошљавање у руралним 
подручјима. Туристичке активности су једна од драгоцених опција, али оне такође треба да 
допринесу доношењу додатних вредности примарним производима локалне пољопривреде, 
као и да потпомогну вредновање руралних средина и њиховог природног и културног 
наслеђа као и локалне људске потенцијале. 
 
На основу додељивања средстава из ИПАРД програма државама кандидатима за чланство 
у ЕУ (Хрватска, Турска и БЈРМ), очекује се да би годишња додела средстава из ИПАРД 
фондова Републици Србији могла да износи 50 милиона евра за 2012. и 2013. годину. 
Претпоставља се да ће овај укупан износ бити подељен на различите приоритетне осовине 
и то на следећи начин: најмање 60% за приоритетну осу 1; максимално 5% за приоритетну 
осу 2¸најмање 20% за приоритетну осу 3. 
 
У складу са овиме, очекује се да ће ЕУ кроз своју ИПА помоћ моћи да обезбеди најмање 10 
милиона евра за финансирање мера у циљу развоја руралне економије (приоритетна оса 3). 
Те мере су: 

 унапређење и развој руралне инфраструктуре (нпр. инвестиције у локалне приступне 
путеве од нарочитог значаја за локални економски развој). 

 диверзификација и развој руралних привредних активности (нпр. инвестиције у стварање 
и развој микро и малих предузећа, руралног туризма и заната). 

 унапређење обука (нпр. обучавање младих људи вештинама које се односе на туризам, 
рекреацију, те еколошке услуге и квалитетне производе). 

 
Мере предвиђене за подршку путем ИПАРД помоћи, а које се односе на развој руралног 
туризма су: приоритетна осовина 2: Припремне активности за спровођење агро-еколошких 
мера и LEADER плана – пилот-мере за узгајање органских производа, аутохтоних и 
угрожених врста стоке и пашњака високе природне вредности (највише 5% од укупног 
износа средстава за доделу Србији по ИПАРД програму треба да буде додељено у циљу 
припреме за спровођење агро-еколошких мера и LEADER плана)116. 

                                                
115

 http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=91817. 
116

 Извор: ФАО. 



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 229 - 
 

 

4.9.5 Иницијативе за приватно финансирање 

Осим коришћења приватних финансијских средстава и лобирања за њихово добијање, 
приватни сектор такође треба имати у виду за потенцијалне будуће програме финансирања. 
Ово је нарочито важно у Програму центара за активности у којем инвестиције и управљање 
центрима за активности могу да обезбеде атрактиван пословни потенцијал за приватни 
сектор. Развој и покретање низа путујућих презентација (road show и састанака са 
потенцијалним финансијерима, представља проактиван начин за привлачење приватних 
извора финансирања. Овај метод се успешно примењује на међународном нивоу у земљама 
попут Шпаније, Белгије, Аустрије и Француске. 
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4.10  Прилагодљивост Плана спровођења 

 
Програми спровођења представљени у овом извештају дефинисали су кораке који су 
неопходни како би се спровео Мастер план за рурални туризам. Он дефинише како, када и 
ко треба да спроведе сваки од Програма, а и израчунава трошкове спровођења. Поред тога, 
Поглавље о праћењу и контроли у овом Извештају дефинише кључне показатеље које треба 
пратити како би се извршила процена успешности спровођења. 
 
Међутим, треба имати у виду да Мастер план руралног туризма треба да буде у стању да се 
прилагођава променама које ће се одиграти током спровођења програма. Стога, препорука 
је да се на Програме гледа као на оквир и основу за спровођење, које треба 
ревидирати и прилагођавати у складу са променама у окружењу. Ово укључује 
доступност средстава за финансирање и стварне резултате током спровођења пројекта. 
 

4.10.1 Програми динамичког спровођења 

 
Како би се осигурала дугорочна одрживост Мастер плана руралног туризма, од суштинске је 
важности да Национална стратешка радна група за рурални туризам (под вођством МЕРР) 
осигура праћење и контролу током целог процеса реализације плана спровођења. Треба 
вршити редовне прегледе спровођења самог плана, као што је дефинисано у Поглављу о 
праћењу и контроли. Годишња ревизија Програма треба да се користи као прилика за 
процену напретка пројекта, као и за идентификовање корекција које треба спровести у 
наредној години. 
 
Поред тога, лансирање пројеката који су у припреми, треба да одговара изворима 
финансирања који су у припреми. У том погледу, предложене акције у 12 кластера руралног 
туризма (КРТ) треба да буду предмет сталне процене како би се осигурало да се:  

 доступна финансијска средства примењују у КРТ, што ће донети највеће користи и 
поврат уложених финансијских средстава (као што је дефинисано у Извештају Стратегије 
описом плана за 12 кластера руралног туризма). 

 лобирање за нова финансијска средства обавља на начин који одговара развојним 
приоритетима дефинисаним у Извештају Стратегије. 

 

Спровођење Мастер плана се такође ослања на успешност „брзих успеха“ и непосредна 
позитивна искуства. Фокус приликом спровођења пројеката, од једног КРТ до другог, може 
да се мења у складу са факторима који утичу на само спровођење и његову успешност. 
Важно је да заинтересоване стране у пројекту на различитим нивоима, користећи структуре 
дефинисане у овом извештају, наставе да заједно размењују сазнања и да заједно раде на 
успешном окончању спровођења.  
 

4.10.2 Практичан пример одговора на ограничене изворе средстава финансирања 

 
Реалност ограничења у погледу финансирања мора се узети у обзир у примени Програма 
спровођења. Инвестициони модел је флексибилан и одговара реалности по питању датих 
ограничења у погледу средстава финансирања. Препоручује се следећи приступ у циљу 
процене и ажурирања инвестиционог модела, као последице ограничења у средствима 
финансирања. 
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Програми спровођења треба да се реализују у прве четири године. Чак и ако дође до 
смањења у износима инвестиција, важно је да се сваки од програма започне и у оквиру 
буџетских ограничења.  

 

Постоје неки Програми код којих треба уложити све напоре како се износ инвестиција 
уопште не би умањио, будући да они представљају кључне темеље на којима је развијен 
Мастер план руралног туризма. Ови програми представљају „меке“ инвестиције и тичу се 
организације и развитка људских ресурса који ће бити задужени за спровођење Мастер 
плана руралног туризма на стратешком и на оперативном нивоу. Будући да су у питању меке 
инвестиције, оне представљају релативно ниске инвестиционе захтеве током прве четири 
године овог пројекта, чинећи 2,5% од укупних инвестиција за овај период (11 милиона евра). 
Оне укључују следеће: 

 

 Програм система управљања: ово је темељ и костур целокупног Мастер плана 
руралног туризма и један од највећих приоритета јесте да буде започет у складу са 
препорукама и са пуним буџетом, као што је то представљено у овом Извештају. 

 

 Програм Организације управљања дестинацијама: као што је то случај са Програмом 
система управљања, ОУД програм је оперативни темељ Мастер плана руралног туризма 
и од највећег је приоритета да се исти спроведе као што је то дефинисано у овом 
Извештају. 

 

 Програм Услужног центра за развој људских ресурса: овом Програму треба дати 
највећи приоритет будући да он представља суштински део развоја људских капацитета 
у развоју руралног туризма у Србији. Као што је то случај са горе наведеним програмима, 
и овај треба да буде у потпуности спроведен као што је дефинисано у овом извештају. 

 

 Програм заштите животне средине: Програм заштите животне средине мора да се 
покрене од почетка спровођења. Он обухвата релативно низак степен од укупних 
инвестиција (приближно 1,1 милион евра током прве четири године). Међутим, уколико 
дође до смањења у обиму инвестиција за Програме центара за активности и смештаја, 
последична смањења могу се такође применити и у погледу Програма заштите животне 
средине. Најважнији принцип јесте да развој физичких елемената (као што су објекти и 
смештај) мора да буде удружен са истовременим инвестицијама у Програме заштите 
животне средине. То ће осигурати да спровођење буде одрживо и да изградња и развој 
руралних подручја буде у сагласности са бригом о природним областима у којима се 
одиграва развој, њиховим одржавањем и унапређењем. 

 

Остали Програми спровођења обухватају знатно веће буџете јер они представљају одраз 
инвестиција у „хардвер“ или другим речима у физичку изградњу објеката као што су центри 
за активности, смештај и инфраструктура. Ови програми обухватају 97,5% од укупног износа 
инвестиција у прве четири године пројекта (467 милиона евра). Промене у обиму 
реализације ових објеката имаће за последицу велики утицај на укупни буџет овог пројекта. 
У погледу приступа овим програмима, дате су следеће препоруке: 
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 Програм центара за активности: овај програм обухвата 48% од укупног износа буџета 
за прве четири године и заједно са Програмом смештаја обухвата највећи део 
инвестиција у оквиру целог пројекта. Имајући у виду високе инвестиционе захтеве, овом 
програму дати су додатни приоритети како би се узеле у обзир буџетске рестрикције. У 
погледу даљег давања приоритета идентификованим пројектима који су у припреми 
препоручује се следећи приступ:  

 главни потпорни објекти у циљним регионима треба да буду развијени као приоритет 
будући да они представљају главне атракторе, а то ће изазвати потражњу у сваком 
од циљних региона и креирати суштину датих руралних дестинација. Други главни 
потпорни објекти у КРТ од највишег приоритета, такође су добили највећи приоритет. 
Сваки главни објекат који је дефинисан као такав, мора да се развије у најмање 
једном од КРТ током прве четири године. 

 објекти руралног карактера од суштинске важности за развој јединствене особености 
дестинација руралног туризма, морају да се развију током прве четири године. Ово 
обухвата авантуристичке центре и центре за разне активности, као и пројекат 

ревитализације етно села.  

 приближно 50% инвестиција у центре за активности треба да буде реализовано у 
четири циљна региона овог пројекта, док ће се преостали објекти развијати у других 
осам КРТ. 

 
 

Доња табела приказује други сценарио за развој центара за активности који узима у обзир 
ограничену доступност извора финансирања. Он стога предлаже суштинске пројекте 
центара за активности који су у припреми. 
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 По овом алтернативном сценарију, 51 центар за активности предложен је за даљи развој у Србији током првог инвестиционог циклуса, 
од чега ће 29 бити изграђено у четири циљна региона овог пројекта.  

 Даље давање приоритета центрима за активности наставља да осигурава да ће се развој центара за активности реализовати широм 

целе територије, иако ће се степен развоја разликовати у односу на то да ли се дата област налази у оквиру четири циљна региона (на 
табели обележено наранџастом бојом), као и у складу са приоритетом који је дат КРТ. 

 

Дефинисани кластери сеоског туризма за приоритетно спровођење Мастер плана сеоског туризма

Центри Укупно

центара у 

Србији

КРТ1 

(Голија)

КРТ2 

(Златар

Златибор)

КРТ3 

(Копаоник)

КРТ4 

(централн

а Србија)

КРТ5 

(Доње 

Поду-

навље)

КРТ6 

(Јужни

Банат)

КРТ7 

(Сокобања

)

КРТ8 

(Источна

Србија)

КРТ9

(Југоисточ

на Србија)

КРТ10 

(Фрушка

Гора)

КРТ11 

(Горње 

Поду-

навље)

КРТ12 

(северна

Србија)

Центри у 

Србији

(без 4 

циљна

региона)

Центри у 4 

циљна

региона

Рангирање према приоритету 

дефинисано у стратегији
1 2 2 3 3 6 6 4 8 2 4 5

Пријемни центар 1 1 0 1

Центар за откривање 2 1 1 0 2

Центар за водене активности 2 1 1 1 1

Шумски и планински авантуристички

центар
5 1 1 1 1 1 4 1

Центар спортских и авантуристичких 

активности
1 1 0 1

Главна лука за бродове за крстарења 1 1 0 1

Мала лука за бродове за крстарења 2 1 1 1 1

Марина 3 2 1 0 3

Рибарско село са центром за 

риболов
2 1 1 0 2

Свет српског вина и гастрономије 3 1 1 1 0 3

Пројекат ревитализације етно села 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 3

Рурални центар за рециклажу и 

уметност
4 1 1 1 1 1 2 2

Дечији центар за забавно-едукативне 

активности
4 1 1 1 3 1

Школска фарма 3 1 1 1 1 2

Пројекти рехабилитације сеоских

школа
1 1 0 1

Уточиште за „споре покрете“ („slow

movement“)
4 1 1 1 1 3 1

Јахачки центар 1 1 0 1

Ловачки центар 1 1 0 1

Центар за активности у ваздуху 1 1 0 1

Укупно 51 3 4 3 7 10 5 2 7 3 2 3 2 22 29
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Захтеване инвестиције за пројекте центара за активности који су у припреми, у другом 
сценарију изгледају овако: 

 

Према другом сценарију пројекти центара за активности који су у припреми представљају 
инвестицију од 134 милиона евра током прве четири године пројекта. Од тога 52% се улаже 
у четири циљна региона, а 48% на осталом делу територије (коју представљају преосталих 8 
приоритетних кластера руралног туризма). Овај ажурирани буџет захтева 60 милиона евра 
финансијских средстава из јавног и 73 милиона евра из приватног сектора. Укупан износ ове 
инвестиције обухвата 60% од претходно предложеног износа за пуни Програм центара за 
активности. 

 

 Програм смештаја: овај програм обухвата 46% од укупног износа буџета за прве четири 
године и заједно са Програмом центара за активности обухвата највећи део инвестиција 
у целом пројекту. имајући у виду високе инвестиционе захтеве, овај Програм такође 
може бити даље смањен у складу са финансијским ограничењима. Међутим, свако 
смањење у погледу инвестиција треба начинити аналогно центрима за активности, 
будући да се очекује да ће изградња центара за резултат имати повећану потражњу, што 
ће заузврат имати за последицу потребу за повећаним смештајним капацитетима. У 
циљу смањења инвестиција неопходних у прве четири године у погледу смештаја, 
проценат туристичких смештајних капацитета који ће бити ажуриран, смањен је са 30% 
на 15% када су у питању општи и рурални туристички лежајеви (у Србији, а такође и у 
четири циљна региона). Поред тога, предвиђени број нових лежајева које треба развити 
у циљу стратешких циљева испуњења стопе попуњености, такође је смањен за 50%.  

Алтернативни програм центара за активности (у еврима)

Центар
Прве 4 

године

Година 0 

(2011.)

Година 1 

(2012.)

Година 2 

(2013.)

Година 3 

(2014.)

Центар за добродошлицу 400.000 400.000 0 0

Центар за откривање 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0

Центар за водене активности 1.900.000 1.900.000 0 0

Шумски и планински авантуристички центар 7.500.000 3.750.000 3.750.000 0

Центар спортских и авантуристичких

активности
1.500.000 1.500.000 0 0

Главна лука за бродове за крстарења 11.000.000 3.666.667 3.666.667 3.666.667

Мала лука за бродове за крстарења 8.000.000 4.000.000 4.000.000 0

Марина 1.800.000 900.000 900.000 0

Рибарско село са центром за пецање 10.000.000 3.333.333 3.333.333 3.333.333

Свет српског вина и гастрономије 3.600.000 1.800.000 1.800.000 0

Пројекат ревитализације етно села 50.000.000 16.666.667 16.666.667 16.666.667

Рурални центар за рециклажу и уметност 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0

Центар за забавну едукацију деце 3.000.000 3.000.000 0 0

Школска фарма 900.000 900.000 0 0

Пројекти рехабилитације сеоских школа 300.000 300.000 0 0

Уточиште за „споре покрете“ („slow 

movement“)
20.000.000 6.666.667 6.666.667 6.666.667

Јахачки центар 5.000.000 2.500.000 2.500.000 0

Ловачки центар 1.200.000 600.000 600.000 0

Центар за активности у ваздуху 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0

134.100.000 55.883.333 47.883.333 30.333.333



  
 

 
 

Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Србији 

- 235 - 
 

 

 
Инвестиције неопходне за повећање броја лежајева, у другом сценарију изгледа овако: 

 
 
Према другом сценарију пројекти који су у току у погледу смештаја, обухватају инвестицију 
од 110 милиона евра током прве 4 године пројекта. Ова инвестиција представља половину 
инвестиције која је претходно предложена за пуну реализацију Програма смештаја. 
 

 Програм инфраструктуре руралног туризма: иако представља једну од већих 
инвестиција међу наведеним програмима (17 милиона евра за прве четири године), 
треба уложити све напоре да се инвестиције за овај Програм не смање. Треба му дати 
највећи приоритет, поготово ако се узме у обзир да приступ објектима и доживљају 
руралних средина треба да буде омогућен путем предложене инфраструктуре руралног 
туризма. 

 
Коначно, укупан износ буџета може се умањити путем усмерења на развој центара за 
активности и смештаја само у четири циљна региона. Међутим, строго се препоручује да се 
овакав приступ не следи и да се спровођење Мастер плана реализује на целој територији 
(што је представљено давањем приоритета за 12 кластера руралног туризма). 

Укупан број лежајева које треба модернизовати и креирати

Почетна 

година

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва 

година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Доступни лежајеви (нулта година)

Србија

Општи туристички лежајеви које је могуће

искористити за рурални туризам
32.747

Специфично рурални лежајеви 10.657

Лежајеви које треба модернизовати

Србија

Општи туристички лежајеви које је могуће

искористити за рурални туризам
4.912 2.456 2.456 0

Специфично рурални лежајеви 1.599 799 799 0

Нови лежајеви

Србија

Општи туристички лежајеви које је могуће

искористити за рурални туризам
3.270 1.207 1.087 975

Специфично рурални лежајеви 701 0 282 419

Алтернативни програм смештаја (€)

Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Србија 110.600.043 43.904.532 46.276.611 20.418.900

4 циљна региона 42.358.030 18.892.716 16.610.490 6.854.823

% од укупног броја у Србији 38% 43% 36% 34%

Доње Подунавље 9.999.834 4.245.147 4.082.632 1.672.056

Јужни Банат 8.198.085 3.395.783 3.115.687 1.686.615

Источна Србија 14.073.170 7.023.783 4.848.615 2.200.771

Централна Србија 10.086.940 4.228.004 4.563.555 1.295.382
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4.10.3 Динамички план спровођења: други сценарио  

 
Други сценарио за Мастер план руралног туризма који би могао да буде спроведен у складу са ограничењима у погледу 
финансијских средстава, захтева укупне инвестиције од 273 милиона евра током четворогодишњег периода. Инвестиција је 
рашчлањена у доњем графикону. „Меке“” инвестиције, које обухватају Програм система глобалног управљања, ОУД програм, 
Услужне центре за развој људских ресурса и Програме за заштиту животне средине, чине 11 милиона евра (4% од укупног 
буџета). „Тврде“ инвестиције (физичка изградња) обухватају Програм центара за активности, Програм руралног смештаја и 
Програм инфраструктуре руралног туризма, што чини 261 милиона евра (96% од укупног буџета).   
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Ова инвестиција од 273 милиона у другом сценарију представља 57% буџета претходно предложеног за спровођење пројекта.

Алтернативни буџет за развој руралног туризма (у еврима)

Програми спровођења
Прве 4 

године

Нулта 

година 

(2011)

Прва година 

(2012)

Друга 

година 

(2013)

Трећа 

година 

(2014)

Укупни буџет за спровођење руралног 

туризма
272.791.054 1.115.025 108.860.602 103,084,667 59,730,760

Програм Глобалног система управљања 574.820 161.705 137.705 137.705 137.705

0% 15% 0% 0% 0%

Програм ОУД 6.197.600 471.900 2.041.900 1.841.900 1.841.900

2% 42% 2% 2% 3%

Програм центара за активности 134.100.000 55.883.333 47.883.333 30.333.333

49% 51% 46% 51%

Програм смештаја 110.600.043 43.904.532 46.276.611 20.418.900

41% 40% 45% 34%

Програм услужних центара за развој

људских ресурса
3.109.360 481.420 875.980 875.980 875.980

1% 43% 1% 1% 1%

Програм заштите животне средине у 

руралном туризму
1.141.631 327.952 379.938 433.741

0% 0% 0% 1%

Програм инфраструктуре руралног туризма 17.067.600 5.689.200 5.689.200 5.689.200

6% 5% 6% 10%
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Додатак 

Стручњаци који су учествовали у разради Заједничког програма УН „Одрживи туризам за 
рурални развој“ 

Технички тим експерата UNWTO сачињен је од Tourism&Leisure Advisory Services (T&L). 

Tourism & Leisure је консултантска кућа специјализована за сектор туризма и одмора која 
припада стратешкој консултантској групи EuroPraxis која је, пак, део Indra Групе (која се 
налази на списку на шпанској берзи). T&L нуди пет главних типова услуга својим клијентима 
и то у следећим кључним областима: развој туризма, стратешки и пословни консалтинг, 
управљање пројектима, управљање добрима и развој туристичких капацитета. Када је у 
питању развој туризма, T&L је специјализован за планирање туризма, формулисање 
политике и стратегије, развој туристичких производа и дестинација, туризма везан за 
баштину и културу, природни и одрживи туристички развој, развој туризма заснованог на 
заједници, руралним срединама и у корист сиромашних, развој малог и средњег бизниса, 
маркетинг у туризму, анализе утицаја туризма, управљање и ЈПП, изградња институција и 
потенцијала, законодавство и уређење индустрије.  

 

Тим T&L обухвата следеће међународне стручњаке: 

 Christophe De Bruyn, директор пројекта и вођа тима  

 Nanita Ferrone, менаџер пројекта 

 Alejandro Malet, виши међународни консултант 

 Erik Johansson, виши међународни консултант  

 

Осим главног тима који је горе наведен, T&L има подршку у виду тима истраживача, 
аналитичара и тима задуженог за продукцију.  

 

За сврхе овог пројекта, било је од виталне важности комбиновати међународно искуство са 
локалним знањем. Зато је T&L сарађивао са Факултетом за туризам и угоститељство 
Универзитета „Сингидунум“, који је у овај пројекат унео кључне локалне увиде и искуства. 
Факултет за туризам и угоститељство (ФТУ) основан је 2003. године на основу решења 
издатог од стране Министарства просвете Републике Србије. Од свог оснивања до данас, 
овај факултет је остао једина приватна високошколска установа у Србији, намењена 
образовању у области туризма и угоститељства. Факултет такође поседује акредитацију 
Министарства за науку Републике Србије да спроводи научне и истраживачке активности од 
јавног интереса. 

 

Главни тим Универзитета „Сингидунум“ чине следећи стручњаци: 

 професор Јован Попеску, вођа тима Универзитета „Сингидунум“ 

 професорка Марија Максин, виши консултант 

 професорка Весна Спасић, виши консултант 

 професорка Верка Јовановић, виши консултант 

 професорка Радмила Живковић, виши консултант 
 

Поред горенаведених чланова тима, Универзитет „Сингидунум“ има подршку у виду тима 
истраживача и аналитичара који су учествовали у истраживању тржишта. 


