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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА – АГРОТУРИЗАМ И УЧЕСНИЦИ У 
ЊЕГОВОЈ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  

 
 Агротуризам посматрано у глобалним размерама, постаје веома 

важан и све значајнији сегмент туристичке индустрије. Рурална подручја 
представљају основни ресурс за развој агротуризма, обзиром да већина 

становника из великих (урбаних) градова има све веће потребе за миром 

и отвореним простором на коме се могу упражњавати различити видови 
рекреације (Nickerson и сар., 2001).  Стојановиć (2007) наводи да је 

агротуризам део тзв. алтернативне врсте туризма, које су се појавиле 
1980-их као последица такозване "зелене" тренд потрошње, као и 

последица свести о путовању у складу са заштитом животне средине. 
Nilsson (2002) прави разлику између агротуризма и сеоског туризма. 

Према његовим наводима, агротуризам је саствани део сеоског туризма, 
имајући у виду да се сеоски туризам заснива на руралном окружењу 

уопште, док је агротуризам заснован на домаћинствима на селу и 
пољопривредницима. Агротуризам као појам се углавном користи за 

појмове који се односе на производе и услуге, који су директно у вези са 
аграрном средином, пољопривредним производима и самом фармом. 

Такве активности најчешће укључују боравак у сеоском окружењу, 
едукативне посете, разне врсте рекреативних активности и продају 

пољопривредних и домаћих производа на самом имању – директна 

продаја пољопривредних производа. Активности агротуризма 
подразумевају боравак у таквом окружењу, едукативне посете, 

рекреативне активности или продају пољопривредних и домаћих 
производа.  

 Најзначајнији учесник сектора агротуризма у Републици Србији (у 
даљем тексту РС) и Босни и Херцеговини (у даљем тексту БиХ) 

представљају пољопривредна газдинства у сеоским срединама 
(доминантан став интервјуисаних испитаника). Истовремено природни 

услови за развој ове гране туризма у РС и БиХ, су јако добри имајући у 
виду руралност обе државе. Наиме, око 61% укупне популације у БиХ, 

може се класификовати као популација која живи у руралним областима 
(УНДП, 2013, 9). Према незваничним подацима пописа спроведеног у БиХ 

2013. године, укупан број домаћинстава које се баве пољопривредном 
производњом у БиХ је 363.394, од чега је тек 56.609 или 16% тржишно 

орјентисано (МОФТЕР, 2016, 7).  
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 Укупно 104.635 домаћинстава је уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава, од чега 3.589 као правни субјекти, а 
остатак као породична домаћинства (МОФТЕР, 2017, 30). Према извештају 

УНДП (2013), половина свих газдинстава у руралним областима је мало 
или нимало ангажовано у пољопривреди, 36% газдинстава има “мала 

газдинства” која задовољавају највећи део сопствених потреба, док се 
мање од 1% газдинстава може класификовати као “комерцијално 

газдинство”.  
 Међутим стање на терену, у погледу промовисања или развоја 

агротуризма, односно руралног туризма у ширем смислу, или пак 
стратешки рад у овој области, још увек нема приоритет у односу на друге 

гране туризма. Мркоњић и сар., (2011) анализирајући тржиште 
Херцеговине, наводе да су природне карактеристике овог подручја 

превасходно веома погодне за развој већег броја грана туризма 
(планински, бањски, религијски...) међу којима агротуризам нема 

значајније место. 

 Слична ситуација је и у РС. За потребе Плана руралног развоја и 
поређења са статистикама ЕУ, рурална подручја Србије дефинисана су 

према критеријумима ОЕЦД-а, као општине са густином насељености 
испод 150 становника по 1 км2. Према овој дефиницији, 129 од 165 

општина у Србији карактерише се као руралне општине. На основу овог 
параметра, рурална подручја покривају до 85% целокупне територије 

Србије са 55% становништва које живи тамо. Рурални део Србије има око 
3.900 насеља. У руралним подручјима Србије, дефинисаних према ОЕЦД 

методологији, има 1.365.000 домаћинстава, што чини 54% укупног броја 
домаћинстава у РС (Ђорђевиć-Милошевић и Миловановић, 2012). 

 Свака врста привређивања са собом носи позитивне и негативне 
аспекте, на људе који је примењују, као и средину у којој се она 

реализује. Као и друге гране туризма, тако и агротуризам има специфичан 
утицај на локално окружење, са посебним утицајем на људе који живе и 

привређују у тим срединама. Ти утицаји се односе на животну средину, 

економске, социјалне и (чак) психолошке промене у средини у којој се 
реализује (Петровић и сар., 2017).  
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 Позитивни Негативни 

Економски 
аспекти 

- пружа могућност 
запошљавања у руралним 

крајевима 
- генерише обезбеђивање 

девизних прилива 
- повећава приход и бруто 

национални производ 
- унапређује 

инфраструктуру, објекте и 

услуге у руралним 
срединама 

- изазива повећање цена 
земљишта 

- увећава цену хране и 
осталих производа 

- утиче на сезонску 
запосленост  

Социјални 
аспекти 

- креира повољну слику 
сеоску слику сеоских 

средина 
- омогућава стварање 

рекреативних садржаја за 

становнике као и туристе 
- утиче на процес 

модернизације у урбаним 
срединама 

- пружа могућности за 

додатно образовање и 
едукацију 

- ствара незадовољство и 
антагонизам у вези са 

драматичним разликама у 
богатству 

- утиче на моралну 

деградацију која доводи до 
повеćања криминала, 

проституције, друштвених 
сукоба итд. 

- изазива конфликте у 

традиционалним срединама 
и традиционалним 

вредностима 

Аспекти у 

култури 

- подстиче развој локалне 

умјетности, заната и 
културно изражавање 

- утиче на очување 

културног наслеђа 
 

- губитак духовног и 

културолошког идентитета 
због прекомерне глобалне 
комерцијализације 

производа 
- напуштање аутохтоне 

културе и прилагођавање 
модерним, 
општеприхваćеним 

параметрима живота 

Аспекти 

животне 
средине 

- оправдава и подстиче 

заштиту животне средине и 
њено очување 

- подстиче образовање о 
вредности туризма 
заснованог на природим 

потенцијалима 

- подстиче загађење воде и 

ваздуха и стварање чврстог 
отпада 

- утиче на смањење 
диверзификације флоре и 
фауне 

 

 
 



 
РП.1.3. Анализа учесника агротуризма у Србији/Босни и Херцеговини 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... 

 

4 |Сљедећа дестинација Балкан: Развој агротуризма – LANDS (Eramus +) 

 

Петровић и сар., (2015) наводе да развој туристичких активности у 

селима Србије нема дугу традицију. Организованији проток посетилаца у 
овим областима почео је да се дешава око средине 1970-их. Међутим, на 

почетку није уследила адекватна мера стимулације, нити је добила 
одговарајуćи значај. То је било супротно расположивим ресурсима и 

сталном порасту потражње. То је основни разлог зашто нису постигнути 
значајни резултати  како у структури, тако и у квалитету туристичког 

производа, као и обиму промета и потрошње. Временом, подстакнуто од 
стране туристичких удружења и друштава, агротуризам добија масовни 

карактер. У циљу развоја агротуризма, туристичка друштва у селима као 
што су Девићи, Бранковина, Студеница и туристички савези општина 

(Косјерић, Ивањица и Кнић) основан. 
Евидентно је да за развој агротуризма, постоји потреба међусобне 

повезаности различитих учесника у сфери агротуризма, на свим нивоима, 
почевши од координације и креирање политика туризма а тиме и 

агротуризма, до саме имплементације агротуризма као пословне 

делатности. 
Анализа учесника у агротуризму у РС (са примером Златиборског 

округа - шема 1), показује изражену сложеност саме структуре и 
неопходност повезаности свих учесника у циљу остваривања жељених 

циљева. За креирање и координацију политика у области туризма 
задужено је Сектор за туризам Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација1. У оквиру овог министарства доносе се политике које 
утичу и на положај и развој агортуризма. 

Обзиром да се агротуризам реализује на пољопривредним 
газдинствима у руралним областима и законски прописи које доноси 

Министарство Пољопривреде водопривреде и шумарства, такође имају 
свог утицаја на развој агротуризма. Треба истаћи да и законска акта које 

доносе друга министарства (у области инфраструктуре, заштите животне 
средине итд.) такође могу имати утицај на развој агротуризма.  
 

 

                                                           
1  Министарство трговине труизма и телекомуникација Републике Србије. У Сектору за 

туризам обављају се послови који се односе на: спровођење Закона о туризму и Стратегије развоја туризма 
Републике Србије; праћење и анализу системских решења, правне регулативе и мера економске политике на 
пословање и развој туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера; предлагање мера за унапређење 
квалитета туристичких производа и услуга и конкурентности туристичке понуде; реализацију усвојених мастер 
планова; предлагање и предузимање мера за унапређење туристичког промета и девизних ефеката од туризма; 
истраживање и анализу стања, појава и кретања на туристичком тржишту по туристичким производима и 
туристичким кластерима, достављање и анализа података садржаних у Регистру туризма; спровођење 
поступака категоризације у складу са Законом о туризму; праћење развоја, предлагање мера и реализацију 
активности на образовању и обуци кадрова у туризму са циљем подстицања запошљавања; припрему плана, 
праћење извршења буџета у делу који се односи 
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Шема 1. Шематски приказ организације туристичког сектора Србије – регулаторни и  

– институционални оквир на различитим нивоима власти и организације  
(студија случаја Златиборског округа) 
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У Босни и Херцеговини, законски прописи и уредбе у области 

туризма (шема 2), па тиме и агротуризма, се креирају на нивоу ентитета 
Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта. 

На подручју ентитета Република Српска за израду законских и 
подзаконских аката је надлежно Министарство трговине и туризма 

Републике Српске које је самостални орган управе, непосредно потчињен 
Влади Републике Српске, а који законске прописе предлаже Влади и 

Народној скупштини Републике Српске. На подручју ентитета Федерација 
Босне и Херцеговине за израду законских и подзаконских аката је 

надлежно Федерално министарство околиша и туризма које законске 
прописе предлаже Влади, Дому Народа и Представничком дому 

парламента Федерације Босне и Херцеговине. На подручју Брчко 
дистрикта за израду законских и подзаконских аката је надлежно 

Одјељење за привредни развој, спорт и културу са пододјељењем за 
туризам у Влади Брчко дистрикта БиХ. Министарство вањске трговине и 

економских односа Босне и Херцеговине2 у оквиру Сектора за природне 

ресурсе, енергетику и заштиту природне околине и његовом Одјелу за 
туризам врши координацију политика ентитета и Брчко дистрикта.  

Туристичка организације Републике Србије 3  је задужена за 
промоцију и јачање сектора туризма у Србији, у БиХ за овај сектор су 

задужене две институције на ентитетском нивоу: Туристичка заједница 

                                                           
2  Министарство вањске трговине и економских односа – Одјељење за координацију управљања 

природним ресурсима. У оквиру одјељења нема директно запослених за послове туризма. Министарство је 
надлежно за обављање послова и задатака из надлежности БиХ који се односе на координисање политике, 
темељних начела, усклађивање делатности и планова ентитетских власти и институција на међународном 
плану у подручјима: пољопривреде,  енергетике заштите околине, развој и коришћење природних ресурса 
туризма.  

 
3 Законом о туризму из 1994. године основана јеТуристичка организација Србије (ТОС), као званични 
институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање 
других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике. Делатност 
ТОС-а је усмерена ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним тржиштима и 
туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, 
културни и природни идентитет. У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне 
делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке итинерере и јачање билатералне 
сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са 
другим националним туристичким организацијама и другим међународним, регионалним и струковним 
туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка комисија 
(ЕТЦ), Дунавска туристичка комисија (ДТЦ), Дунавски центар за компетенцију (ДЦЦ), Међународна асоцијација 
Трансроманика, Европско удружење туристичких аутобусера (РДА) и ИЦЦА. Поред деловања на међународном 
плану, ТОС у сарадњи са туристичким организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима 
ради на унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва према туризму 
Србије и њиховом окретању домаћим туристичким центрима, чиме се стварају основе за усмеравање и 
подстицање развоја туризма као дела друштвено-економског развоја Републике. 
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Федерације БиХ4 и Туристичка организација Републике Српске5, као и 

Кантоналне туристичке заједнице, које су углавном задужене за 
промоција туризма на кантоналном нивоу (шема 3). 

Вањско трговинска комора Босне и Херцеговине 6  је кровна 
институција овог типа у БиХ са својом Групацијом за туризам и 

угоститељство. У БиХ постоје и Привредна комора ФБиХ и Привредна 
комора Републике Српске које промоцију, јачање сектора  и заступање 

интереса реализују кроз Удружења за трговину и туризам. 
Сличан приступ у функционисању има и Привредна комора Србије7. 

И у РС и БиХ, постоји јако велики број организација и институција, које 
реализују пројекте на територији ових држава. Треба истаћи, да постоје 

организације које реализују пројекте у читавом региону или пак 
билатерално у РС и БиХ. Осим организација, које су регистроване на 

подручју РС и БиХ, присутан је и велики број међународних организација, 
као и пројектних активности, које својим активностима на директан или 

индиректан начин доприносе развоју различитих типова туризма, међу 

којима и агротуризма8.  

                                                           
4  Туристичка заједница Федерације Босне и Херцеговине има за циљ промоцију туризма Ф БиХ и 
привредних интереса правних и физичких особа у области угоститељства и туризма и с тим делатностима 
непосредно повезаних дјелатности. Делокруг рада ове институције представља: обједињавање свеукупне 
понуде Ф БиХ, спровођење и истраживање тржишта, израда програма и планова промоције, провођење и 
надзирање промоције, успостављање туристичко информативног система Ф БиХ, туристичко информативна 
делатност,  координирање рада свих ТЗ, оснивање туристичких представништва у иностранству  и надзирање 
њиховог рада, сарадња с националним ТО других земаља, мултинационална и регионална промоције, праћење 
и анализа рада ТЗ кантона/жупаније. 
 

5 Туристичка организација Републике Српске је јавна установа, основана од стране Владе Републике 

Српске са основним циљем промоције туристичких дестинација Републике Српске, путем домаћих и 
међународних сјамова туризма, туристичких берзи, манифестација, штампаног промотивног материјала, путем 
wеб презентације, директног контакта са медијима, сарадњу са локалним ТО, али и кроз бројне друге 
активности. Општи развојни циљ ТОРС-а је изградити имиџ Републике Српске као дестинације безбедне за 
туризам и улагања, те кроз промотивне активности се позиционирати као квалитетна дестинација за боравак 
туриста.  
 

6  Вањскотрговинска комора БиХ заступа интересе државних субјеката туристичко-угоститељске 

делатности. Делокруг рада је  праћење прописа UNWTO и ЕУ из области туризма, тумачење посебних прописа 
у угоститељству, пружање стручних информација својим члановима, јавна овлаштења и сл.  
 

7 Привредна комора Србије је самостална, невладина, пословно-стручна и интересна асоцијација правних 

и физичких лица која обављају регистровану привредну делатност. Функције коморе: интересна асоцијација 
привреде - заступа заједничке интересе предузећа и других привредних субјеката пред државним органима и 
организацијама, у креирању привредног система, мера економске политике, услова привређивања и 
пословања; место окупљања и договарања - усклађивање интереса и активности предузећа, утврђивање 
заједничких ставова, размена искустава, успостављање међусобних пословних веза, и др; пословно-стручна 
институција - својим чланицама даје одређене информације и пружа стручну помоћ и консалтинг услуге 
 

8 UNDP http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/sustainable-development-goals.html )  

ILO  http://www.partnerstvo.ba/   
GIZ  http://eu-prolocal.ba/   
USAID https://www.usaid.gov/news-information/frontlines/march-april-2017/dinarica-western-balkans-path-tourism   
SIDA  https://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Bosnia-Herzegovina/Our-work-in-Bosnia-and-Herzegovina-/   
RCC  https://www.rcc.int/   
JICA  https://www.jica.go.jp/english/our_work/index.html   

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.partnerstvo.ba/
http://eu-prolocal.ba/
https://www.usaid.gov/news-information/frontlines/march-april-2017/dinarica-western-balkans-path-tourism
https://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Bosnia-Herzegovina/Our-work-in-Bosnia-and-Herzegovina-/
https://www.rcc.int/
https://www.jica.go.jp/english/our_work/index.html
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Шема 2. Шематски приказ организације туристичког сектора Босне и 
Херцеговине – регулаторни оквир 

  
На регионалном нивоу, допринос социо-економском развоју (и 

агротуризму) дају и регионалне развојне агенције (у фусноти ради 
илустрације дат је приказ по једне РРА из БиХ и РС),, које реализују и 

имплементирају велики број пројектних активности и у БиХ9 и РС10. У РС 

                                                           
WWF  http://www.wwfadria.org/wwf/   
Market Makers http://www.marketmakers.ba/   
Helvetas  https://www.helvetas.org/en/bosnia-herzegovina  
WHAM USAID  https://www.whambih.org/  
GIZ  https://www.giz.de/en/worldwide/71939.html Support to Economic Diversification of Rural Areas in Southeast Europe 
(SEDRA) 2018-2021  
USAID  www.konkurentno.rs  
INTERREG IPA Bugarska Srbija - Prioritetna osa 1 . Održivi turizam http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/ 

INTERREG IPA CBC Croatia Serbia PA3 – Contributing to the development of tourism and preserving cultural and 
natural heritage  http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/ 
INTERREG IPA Hungary Serbia. Creation of commonly coordinated cross-border tourism destinations based on the 
complementary local assets in order to ensure sustainable development of tourism potentials  http://www.interreg-
ipa-husrb.com/ 
Serbia - Bosnia and Herzegovina IPA Cross-border Programme; Thematic priority 3 Encouraging tourism and 
cultural and natural heritage  www.mei.gov.rs 
IPA INTERREG Romania Serbia; Attractiveness for sustainable tourism  http://www.romania-serbia.net/ 

 
9 РЕДАХ је невладино, непрофитно и неовисно удружење основано од стране субјеката државног развоја из 

Херцеговине у сврху промовисања, координирања, планирања те спровођења развојних активности у регији. 
Рад РЕДАХ-а се темељи на партнерству јавног, приватног и невладиног сектора. РЕДАХ је једина организација 
на регионалном нивоу која активно покрива цело подручје Херцеговине. С обзиром да је туризма врло 
динамичан сектор, те је његово позиционирање кроз регионални приступ изузетно важно, утолико је важан 
значај и рад ове агенције. РЕДАХ се као регионална развојна агенција већ етаблирао кроз различите 
иницијативе и реализацију пројеката у подручју развоја туризма.  

 

10  Регионална развојна агенција “ЈУГ” (РРА ЈУГ) основана је августа 2009. године, као друштво са 
ограниченом одговорношћу Д.О.О, потписивањем уговора од стране представника Града Ниша, 11 општина 
Нишавског, Пиротског и Топличког округа, 3 привредна субјекта и 7 представника цивилног сектора. РРА ЈУГ је 
оформљена као потреба свих чинилаца да се активно укључе у решавање локалних проблема и поспешивање 
регионалног развоја. Као таква сачињена је од свих битних чинилаца који могу да утичу на друштвено-
економски развој најсиромашнијег региона у републици Србији, било да се ради о локалним самоуправама који 

http://www.wwfadria.org/wwf/
http://www.marketmakers.ba/
https://www.helvetas.org/en/bosnia-herzegovina
https://www.whambih.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/71939.html
http://www.konkurentno.rs/
http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/
http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/
http://www.mei.gov.rs/
http://www.romania-serbia.net/
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на овом нивоу организованости и рада постоји и Туристичка организација 

регије Западна Србија 11 , што би на нивоу БиХ била активност коју 
реализује туристичка организација кантона односно жупанија. 

 

 
 

 Шема 3. Шематски приказ организације туристичког сектора Босне и Херцеговине  
– институционални оквир (подршка промоцији и јачању сектора туризма) 

                                                           
су директно одговорне или о привредним субјектима и организацијама цивилног друштва које својим 
активностима у великој мери могу да дају свој допринос регионалном развоју.   
 

11 Туристичка организација регије Западна Србија основана је ради развоја и унапређења туризма и 

очувања туристичких вредности општина: Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Нова Варош, Пријепоље, Прибој, 
Сјеница, Косјерић, Пожега, Ариље и Ивањица. Регија је диференцирана као: природа и планине у креативном 
окружењу док имидз регије представља: забавна атмосфера, радост живота и иновативност. Главни задаци 
Туристичке организације регије Западна Србија су: промоција и презентација туристичких вредности и 
потенцијала овог краја (планинског,сеоског, здравственог, посебних интереса, конгресног и других видова 
туризма), доношење планова и програма промотивних активности у складу са националном Стратегијом развоја 
туризма као и са програмима и плановима Туристичке организацјие Србије, израда информативно-
пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности регије, прикупљање и прослеђивање свих 
врста туристичких информација, подстицање изградње туристичке инфраструктуре, спортско – рекреативних 
и других пратећих садржаја јавног карактера значајних за унапређење квалитета туристичке понуде. 
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 Када је реч о нивоу градова и општина, већина и у РС и у БиХ имају 

одељења или канцеларије, за привреду, пољопривреду или локални 
економски развој у оквиру којих се реализују активности везане за 

агротуризам. Неки од градова имају и сопствене агенције за локални 
развој. Њихов обим делатности у великој мери је условљен буџетским 

средствима и организационом струкутром, као и људским капацитетима за 
спровођење активности у области агротуризма. На овом нивоу у већини 

случајева постоје и градске туристичке организације, које у највећем 
обиму својих делатности промовишу туристичке капацитете на нивоу 

града (општине). 
Иако су туристичке агенције лоциране у појединим градовима и 

општинама, њихов рад није везан искључиво за локалне потенцијале, 
него се ослањају и на туристичку понуду у окружењу.  

 Велики значај на локалном нивоу имају и специјализована 
удружења, од којих је одређен број организационо и делотворно окренут 

према сеоској средини, посебним социјалним групама у таквим условима 

(најчешће жене) или у циљу промоције и пласмана неког специфичног 
(или групе) производа. Оваква удружења имају посебан значај у 

промоцији агротуризма и људи укључених у ову врсту делатности. 
 И како је већ речено на почетку, најбројнију групу учесника чине 

сами пружаоци услуга, са различитим нивоом организованости, степена 
обучености за пружање услуга,  легалног статуса и  спремности за 

непрестано унапређење своје пословне делатности.  
Посебан значај у овој групацији, чине домаћинства која су 

направила одређен искорак у области агротуризма и као таква постала 
препознатљива, јер могу бити добар пример осталима и свакако лидери у 

одређеној регији. 
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2. ЦИЉ СТУДИЈЕ 

 
Циљ студије „Анализа учесника агротуризма у Србији и Босни и 

Херцеговини“ представља сагледавање учесника у агротуризму, као и 
оцену њиховог доприноса развоју ове гране. Обзиром да је агротуризам 

саставни део и других облика туризма (рурални, културни, здравствени, 

гастрономски...) не постоје институције које се баве само и искључиво 
агротуризмом. Са друге стране и сами пружаоци услуга у агортуризму, у 

већини случајева, осим основних услуга (посета, исхрана, ноћење, 
активности у домаћинству) имају у својој понуди и друге врсте активности 

(јахање, лов и риболов, пешачке туре...). Ипак, студија има за циљ да на 
једном месту изврши анализу свих оних који имају додира са 

агротуризмом и да процени њихов индивидуални допринос развоју ове 
специфичне гране туризма.    

Највећи део налаза у овој студији базирано је на истраживању 
референтног узорка испитаника, састављеног од представника 

инстутуција и појединаца који на својствен начин учествују у појединим 
сегментима организованости или имплементације агротуризма у РС и БиХ.  
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3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА – ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДАТАКА 

  
При анализи учесника у агротуризму у РС и БиХ, примењен је већи број 

метода прикупљања података и информација, како би се што обухватније 
сагледали све институције које на одређен начин имају контакта са 

агротуризмом на различитим ниовима имплементације. Обухваћене су 
институције које се баве доношењем законских аката у овој области, 

институције које имплементирају разне пројекте у овој области, сами 
пружаоци услуга у агротуризму, као и институције посредници у овој 

области, као што су туристичке организације и разне агенције и невладин 

сектор. У циљу прикупљања података, коришћене су следеће методе: 
- фокус групе: на самом почетку реализације пројекта, одржане су 

2 фокус групе у оквиру радионице на Пољопривредном факултету у 
Бањој Луци (прилог 1. Водич за фокус групе) са представницима 

већег броја институција и појединаца – учесника у сектору 
агротуризма (представници ресорних министарстава, 

високошколских институција, туристичких организација, развојних 
агенција, пружаоца услуга у агротуризму...). Рад у овим групама је 

био добра прилика за сучељавање ставова и промишљања 
различитих група учесника у агротуризма, са посебним на освртом 

на потребе и препреке за длаји развој. Фокус групе су уједно 
допринеле и квалитетнијем формирању упитника за следећу фазу 

истраживања; 
- „on-line“ истраживање: у циљу квалитетније оцене доприноса 

појединих учесника у агортуризму обављено је „он-лине“ 

истраживање међу представницима великог броја институција и 
појединаца укључених у агротуризам. Истраживање је обављено у 

периоду од краја маја до краја јуна месеца, 2018. године. 
Истраживањем је обухваћен референтни узорак до 184 испитаника 

из РС и БиХ. У истраживању је учествовао и мањи број испитаника 
из земаља Европске Уније (партнерских земаља на пројекту), 

међутим због релативно слабијег одзива, њихови ставови нису 
уврштени и обрађивани, али су коришћени као основ за неке 

компаративне анализе. Ово истраживање је омогућило и формирање 
прелиминарне базе података учесника у агротуризму.  
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Испитианици су у оквиру овог истраживања, одговарали на питања, 

која су се односила на допринос појединих актера у развоју 
агротуризма, на степен упознатости са законским актима, 

туристичком понудом и низом других релевантних питања (прилог 
2. Листа питања која се однсе на оцену анализе учесника у 

агротуризму у РС и БиХ). При реализацији овог дела истраживања, 
испитаници су разврставани у различите групе учесника, тако да су 

у складу са тиме била делегирана и одговарајућа питања. На 
одређени број питања одговарали су сви учесници, без обзира којој 

групи припадају. Од укупног броја институција и појединаца (табела 
1), који су учествовали у истраживању, доминантни број одговора 

добијен је од стране непосредних учесника у агротуризму, што 
свакако доприноси самој валидности спроведеног истраживања, као 

и реалнијем сагледавању стања у овој области.  
 

Табела 1. Дефинисање типа учесника у агротуризму 

1 Доносиоци одлука у области туризма на ентитетском и државном нивоу  

(министарства на државном, ентитетском и кантоналном ниову)) 
2 Доносиоци одлука у области туризма на локалном нивоу (општинске/градске службе) 
3 Регионалне туристичке организације 
4 Локалне туристичке организације 
5 Регионалне развојне друштвене организације и агенције (НВО-и, привредна друштва, итд.) 
6 Локалне развојне друштвене организације и агенције (НВО-и, привредна друштва, итд.) 

7 Домаћинства (пружаоци услуга у агротуризму - пољопривредна газдинства и сл.) 
8 Предузетници (пружаоци услуга у руралном туризму - предузетници, пољопривредна газдинства, 

итд.) 

9 Привредна друштва (пружаоци услуга у руралном туризму - д.о.о., а.д., итд.) 
10 Друга врста организације доносиоца одлука 
11 Друга врста туристичке организације 
12 Друга врста развојне организације 

13 Друга врста пружаоца услуга у руралном, сеоском или агротуризму 
 

У БиХ (графикон 1), највећу заступљеност у структури испитаника 

чине директни пружаоци услуга у агротуризму (30,9%) без обзира на 
њихову формалну регистрацију (домаћинства - пољопривредна 

газдинства и предузетници). Високо учешће међу испитаницима имају и 

туристичке организације (14,8%) и развојне организације (13,2%). 
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Графикон 2. Графички приказ заступљености учешћа појединих типова 

учесника  

агротуризма у БиХ (%) 

Интересантно је констатовати, да велики број испитаника у БиХ 
(16,2%), декларише себе као групу других врста пружаоца услуга у 

руралном, сеоском или агротуризму, што захтева додатну анализу 
испитаника у прецизном дефинисању осталих учесника у агротуризму. 

Слична структура испитаника, забележена је и у РС, где скоро уједначено 

учешће међу испитаницима имају туристичке организације (32,0%) и 
пружаоци услуга у агротуризму (31,9%). 

 

 
Графикон 2. Графички приказ заступљености учешћа појединих типова 
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Учешће доносиоца одлука у укупној структури испитаника у обе 

државе је доста уједначен (нешто мање од 10%). Уједначеност 
испитаника омогућује реално сагледавање добијених резултата, као и 

начелну компарацију стању у области агротуризму у РС и БиХ. Добијени 
резултати су приказани интегрално, без обзира на групу испитаника, 

изузев код поједних анализа, које су подразумевале одговоре различитих 
групација. 

Резултати одговора на питања генерисани су аутоматски са 
израчунавањем просечних вредности за одговоре на одређена питања. 

Сагледавање једног сегмента агротуризма са аспекта већег броја 
разнородних учесника, омогућава квалитетнију процену његовог значаја; 

- интервјуи са домаћинствима – осим учешћа у електронском 
истраживању, носиоци агротуризма су посебно били анкетирани са 

освртом на најзначајнија питања за њихове ставове везане за даљи 
развој агротуризма и значајности појединих учесника у том процесу. 

Анкетирање је обављено у периоду крај августа до крај септембра 

месеца 2018. године. У анкетирању је учествовало 24 домаћинства 
из РС и БиХ, која су давала своје одговоре на постављена питања 

(прилог 3. Упитник за интервјуисање домаћинстава); 
- анализа секундарних извора – од секундарних извора 

коришћени су различити типови званичних докумената (стратегије, 
правилници, упутства..), публикације настале као резултат 

различитих пројектних активности у сфери руралног туризма, 
научни и стручни радови са одговарајућом тематиком, као и завршни 

радови студената на свим нивоима студирања; 
- анализа компаративних показатеља земаља ЕУ (партнера на 

пројекту) – имајући у виду да је сектор агротуризма боље 
организован и више развијен у земљама ЕУ, вршена је компаративна 

анализа са примерима позитивне праксе, са посебним освртом на 
стање у земљама у окружењу (Словенија); 

Имајући у виду да је највећи део секундарних извора доступан свим 

заинтересованим корисницима, тежиште дискусије у оквиру ове студије, 
стављено је на резултате добијене кроз прве три методе истраживања, 

базирано на ставовима испитаника и директних учесника у агротуризму, 
као оригиналан допринос реализације самог пројекта и основа за 

дефинисање смерница и препорука за даљи развој агротуризма. За 
поједине сегменте истраживања, вршена су и комапративна поређења са 

доступним литературним наводима, како би се одређена тврдња додатно 
аргументовала или се пак указало на другачије налазе од тренутно 

доступних. 
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Подаци добијени кроз истраживања су обрађени, рачунањем 

процентуалне заступљености појединих одговора и њиховим графичким 
предстаљањем, ради једноставнијег приказа. Компаративно су приказани 

подаци за РС и БиХ, како би се и визуелно могле евидентирати сличности 
и разлике у појединим сегментима истраживања.  
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4. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 
4.1. Организациони услови и познавање законског оквира за 

бављење агротуризмом 
 

Бављење агротуризмом, као релативно новијом (и специфичном) 
граном туризма веома често се доводи у везу са постојањем сопственог 

објекта, могућношћу да се у њему приме гости и послужи домаћа храна. 
Међутим, бављење агротуризмом је много комплекснија и захтевнија 

активност, која од самог пружаоца услуга подразумева познавање већег 
броја вештина и умећа како би се реализовала успешно. Веома често 

пружаоци услуга који улазе у посао бављења туризмом немају никакво 
(или врло мало) искуство у овој привредној делатности. 

Иако искуства земаља у окружењу, као што је Словенија (персонална 
комуникација), показују да је за потребе развоја агротуризма, од посебног 

значаја постојање особе у домаћинству која ће се највећим делом (или 

искључиво) бавити само агротуризмом, не само у административном 
(менаџерски део посла) већ и оперативном смислу (рад и комуникација са 

гостима), испитаници у БиХ (графикон 3) су навели да у већини случајева 
(63,2%) немају особу задужену за агротуризам, док је у РС (графикон 4) 

већина испитаника навела да има особу задужену за агротуризам 
(63,9%). Наведена разлика се може тумачити, нешто дужом традицијом 

бављења агротуризмом у РС и вероватно самом спознајом да је врло тешко 
бавити се агротуризмом као споредном активношћу.  

 

  

Графикон 3. Графички приказ одговра 

испитаника на питање "Да ли Ваша 

институција има особу задужену за 

агротуризам?"у БиХ (%) 

Графикон 4. Графички приказ одговра 

испитаника на питање "Да ли Ваша 

институција има особу задужену за 

агротуризам?" у РС (%) 
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Оно што би свакако, допринело бољем разумевању стања у овој 

области је одређивање степена образованости (формалног и 
неформалног) и типа образованости људи који су укључени у 

агротуризам. Искуства из Словеније, такође показују да је веома тешко 
очекивати од особа укључених у директну пољопривредну производњу на 

селу, да се након напорног рада укључе и у анимацију туриста. Веома 
често особе укључене у агротуризам, имају искуства или експертизу, само 

у једној одређеној области (менаџерски део посла, вођење домаћинства…) 
и постоји објективна потреба за ангажовањем и особа другачијег профила 

или додатна обука постојећег кадра кроз одређене обуке, ради подизања 
сопствених капацитета. Ово се односи, не само на домаћинства и 

предузетнике као крајње пружаоце услуга, већ и друге субјекте у сфери 
агротуризма. Истовремено, мали број других институција уклучених у 

сектор агротуризма, има особу која је посвећена само овом типу туризма, 
што је и разумљиво обзиром на ниво развијености ове туристичке гране. 

Међутим, даље унапређење аготуризма и његов развој би подразумевао и 

јачање људских капацитета и специјализацију за бављење агротуризмом. 
У прилог овој констатацији иду и подаци о познавању законске 

процедуре, која дефинише услове рада учесника у области агротуризма. 
Наиме, чак 50% испитаника у РС из групе доносиоца одлука (графикон 6) 

је навело да нису усвојени такви законски акти. У БиХ, нешто већи број 
испитаника (66,7%) је навело да су таква законска акта донешена 

(графикон 5).  
 

  

Графикон 5. Графички приказ одговора 

испитаника из групе доносиоца одлука, 

на питање "Да ли  су у Босни и 

Херцеговини усвојени законски и 

подзаконски акти којима се регулишу 

услови рада учесника у области 

агротуризма?" (%) 

Графикон 6. Графички приказ одговора 

испитаника из групе доносиоца одлука, на 

питање "Да ли  су у Србији усвојени 

законски и подзаконски акти којима се 

регулишу услови рада учесника у области 

агротуризма?" (%) 
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Иако је познавање законске регулативе основа за рад у области 

агротуризма (и обавеза испитаника из групе доносиоца одлука) стиче се 
утисак да законски прописи који регулишу ову област, нису дефинисани 

као посебни, већ да представљају интегрални део неких других 
уопштенијих закона и правилника, те на тај начин нису у потпуности 

препознати12. Резултати одговора испитаника из групе пружаоца услуга 
на питање о познавању законске регулативе као основе за рад у области 

агротуризму приказани су на графиконима 7 и 8. Наиме у РС (графикон 8) 
преко 50% испитаника није упознато са постојањем такве законске 

регулативе, док је БиХ (графикон 7) тај број значајно већи (80%).  
У БиХ се објашњење за овакво стање, делимично налази и у чињеници 

различите организованости државе и различитих нивоа власти, задужених 
за доношење закона и правилника по различитим областима. Међутим, 

одговори испитаника из РС, такође указује на то да постојећа законска 
регулатива није довољно позната. Имајући у виду наведено може се 

констатовати да је потребно: 

a. постојећу законску регулативу која третира питања из области 
аготуризма груписати као целину и учинити лакше доступну 

корисницима и 
b. интензивније радити на промовисању свих законских аката и тиме 

их учинити видљивијим за кориснике посебно у домену измена и 
допуна, а које могу имати утицаја на пружаоце услуга у агротуризму. 

 

  

Графикон 7. Графички приказ одговора 

испитаника из групе пружаоца услуга, на 

питање "Да ли су у Босни и Херцеговини 

усвојени законски и подзаконски акти 

којима се регулишу услови рада учесника 

у области агротуризма?" (%) 

Графикон 8. Графички приказ одговора 

испитаника из групе пружаоца услуга, 

на питање "Да ли  су у Србији усвојени 

законски и подзаконски акти којима се 

регулишу услови рада учесника у 

области агротуризма?" (%) 
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Недостатак особља које је ангажовано у институцијама у области 

туризма, може се одразити и у недостатку тумачења одређених законских 
аката, који понекад могу бити недовољно јасни пружаоцима услуга, 

посебно онима који се по први пут сусрећу са оваквом врстом прописа. 
Њихово додатно тумачење је у таквим случајевима неопходно. Љутић 

(2013) у својим истраживањима домаћинстава која се баве руралним 
туризмом наводи података да је само 40% испитаника упознато са 

стандардима који се морају испоштовати у области њихове активности. 
Стандарди за бављење агротуризмом су такође саставни део закона и 

пратећих законских аката. 
 

 
4.2. Допринос учесника у агротуризму његовом развоју  

 
Структура учесника у агротуризму, као комплексној привредној 

делатности је доста хетерогена. Међутим, међу испитаницима 

преовладава став, да је развој туризма у великој мери завистан од њихове 
усаглашености и сарадње и да се значајна унапређења стања у овој 

области могу постићи на овај начин.  Свакако да су ставови испитаника 
по питању доприноса појединих учесника у развоју туризма доста 

разноврсна, али ипак указују на представнике који су у овом тренутку 
значајни за агротуризам и свакако његов даљи развој.  

Испитаници у БиХ, су поприлично доследни када је у питању 
државни (регионални) ниво и њихов значај за развој туризма (графикон 

9). Наиме, они сматрају да је тај допринос веома низак, јер је највећи 
проценат њих (39,7%) оценио допринос доносиоца одлука у области 

туризма на регионалном и државном нивоу са оценом 2, што заједно са 
онима који су дали најнижу оцену (16,2%) чини више од пола. 
 

 

Графикон 9. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на 

питање "Колики је 

допринос доносиоца 

одлука у области туризма 

на регионалном и 

државном нивоу у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

16,2    

39,7    17,6    

17,6    
8,9    
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Графикон 10. Графички 

приказ одговора 

испитаника у РС на 

питање "Колики је 

допринос доносиоца 

одлука у области туризма 

на регионалном и 

државном ниову у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

 

Највећи број испитаника у РС (графикон 10) је допринос доносиоца 

одлука у области туризма на регионалном и државном нивоу оценио 
оценом 3 (36,1%), а више од половине са оценама 4 и 5, што се може 

сматрати релативно позитивном оценом. Према испитаницима улога 
доносиоца одлука у области туризма на локалном нивоу 

(општинске/градске службе) је нешто већи и значајнији, што има 

упоришта у чињеници да поједине локалне структуре интензивно раде и 
потпомажу развој агротуризма у свом окружењу.  

 
 

 

Графикон 11. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на питање 

"Колики је допринос 

доносиоца одлука у области 

туризма на локалном нивоу 

у развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

 

5,6    5,6    

36,1    

26,4    

26,3    

1 2 3 4 5

17,6    

20,6    

32,4    
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У БиХ (графикон 11) највећи број испитаника је допринос ових 

служби оценио оценом 3 (32,4%), са нешто већим процентуланим 
учешћем нижих оцена (38,2%). 

 

Графикон 12. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос доносиоца одлука 

у области туризма на 

локалном нивоу у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

 

Испитаници у РС (графикон 12) су са више од половине (55,6%) 
допринос ових институција оценили оценама 4 и 5, што потврђује 

чињеницу да је рад локалне заједнице од пресудног значаја за развој ове 

делатности, имајући у виду специфичности сваке локалне заједнице 
понаособ, бројност и структуру становништва које се баве агротуризмом, 

али  и другим потенцијалима у окружењу (природни, културно-историјски, 
верски…) који могу употпунити понуду у агротуризму и на тај начин је 

учинити атрактивнијом за посетиоце. 
Регионалне туристичке организације требају имати основну 

функцију у промовисању туристичке понуде појединачних региона, као 
целине, а тиме и сегменте агротуризма.  

Допринос регионалних агенција у развоју агротуризма је 
позитивније оцењен од стране испитаника у РС (графикон 14) у односу на 

испитанике у БиХ (графикон 13). 
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Графикон 13. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на 

питање "Колики је 

допринос регионалних 

туристичких организација 

у развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

 

Графикон 14. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос регионалних 

туристичких организација у 

развоју агротуризма на скали 

од 1 до 5?" (%) 

  

У обе државе највећи број испитаника допринос регионалних 
агенција је оценио средњом оценом (3), док се мале разлике могу уочити 

у проценту заступљености осталих оцена. Регионални ниво у БиХ је 

заступљенији у дијелу Федерације Босне и Херцеговине, јер је она 
административно подијељена на 10 кантона/жупанија, за разлику од 

Републике Српске која је једна регија у административном смислу.  
Са друге пак стране, утврђене су значајне разлике у ставовима 

испитаника о значају локалних туристичких агенција и њиховом 
доприносу у развоју агротуризма у БиХ (графикон 15) и Србији (графикон 

16). 
 

14,6    

22,1    

30,9    

25,0    
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Графикон 15. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на 

питање "Колики је 

допринос локалних 

туристичких агенција у 

развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

  

 

Графикон 16. Графички 

приказ одговора 

испитаника у РС на 

питање "Колики је 

допринос локалних 

туристичких агенција у 

развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

  

Испитаници у РС су у највећем проценту (30,6%) оценили највишом 

оценом допринос ових институција, а са чак 23,6%, оценом 4, што указује 
на висок значај које ове агенције имају у развоју агротуризма, према 

мишљењу испитаника. Локалне туристичке агенције (које се најчешће 
односе на градове и општине) су углавном сконцентрисане на промоцију 

локалних туристичких понуда, па самим тиме имају и бољи контакт са 

свим облицима туристичке понуде на локалном нивоу.  
Са друге стране, промоција агротуризма, за локалне туристичке 

агенције има посебну улогу јер је локално специфична, те ствара 
претпоставку за јединствену промоцију одређене области.  
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17,6    

29,4    
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11,8    

1 2 3 4 5
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За испитанике у БиХ, скоро да не постоје разлике у ставовима о 

значају регионалних и локалних туристичких организација, што отвара 
питање о томе каква је сарадња ових агенција са једне стране и какве су 

“надлежности” и да ли долази до њихове испреплетаности у 
функционисању. У БиХ, већи градови и места имају своје локалне 

туристичке агенције, чији рад прожимају агенције на нивоу ентитета (и 
кантона у Федерацији БиХ). Питање усаглашености ових агенција, има 

посебну важност у области агротуризма, као релативно новог облика 
туризма у БиХ и потребе да се промовише на исправан и ефикасан начин.  

Ставови испитаника о доприносу регионалних и локалних развојних 
друштвених организација и агенција у развоју агротуризма у БиХ и РС 

(графикон 17,18,19 и 20) су доста уједначени и релативно позитивни, 
обзиром да је највећи проценат испитаника њихову улогу и значај оценио 

оценом 3 и 4 (средњом вредношћу). Нешто већи значај имају у БиХ, према 
ставовима исптианика.  
 

 

Графикон 17. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на 

питање "Колики је 

допринос регионалних 

организација и агенција у 

развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 
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33,8    
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Графикон 18. Графички 

приказ одговора 

испитаника у РС на питање 

"Колики је допринос 

регионалних организација и 

агенција у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5? (%) 

 

Генерално би се могао извести закључак, који се може приментити 
на обе државе да су регионалне организације препознате као фактор 

развоја агротуризма, са релативно великом улогом (вероватно имајући у 

виду велики обим пројеката који се преко ових организација најчешће 
реализује). Доста велико учешће одговора са средњом оценом о значају 

ових организација, упућује на потребу њиховог јаснијег афирмисања кроз 
квалитетније представљање својих активности.  

 

 

Графикон 19. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на питање 

"Колики је допринос 

локалних организација и 

агенција (НВО, привредна 

друштва...) у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

  

12,5    
9,7    

29,2    
36,1    

12,5    

1 2 3 4 5

10,3    

16,2    

36,8    

30,9    

5,8    

1 2 3 4 5
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Графикон 20. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос локалних 

организација и агенција 

(НВО, привредна друштва...) 

у развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

 
Улога домаћинстава која се баве агротуризмом, је најважнија за 

његов развој што је и логично, имајући у виду њихову директну 
повезаност и условљеност. Ставови испитаника о улози домаћинстава у 

развоју агротуризма у БиХ (графикон 21) и РС (графикон 22), показују да 
већина овај допринос оцењује доста високо (преко 65% испитаника 

оценило је оценом 4 или 5). Испитаници у РС, са преко 40% оцењују овај 
допринос са највећом оценом, за разлику од испитаника у БиХ, где је тај 

проценат нешто нижи (26,4%). Разлог за овакав став, треба тражити у 
чињеници да су домаћинства у Србији последњих година постала прави 

носилац развоја агротуризма и све су више препозната као основа 
агротуризма. Истовремено број домаћинства, која пружају услуге овог 

типа у Србији расте и пружа све комплетнију услугу. Према последњим 
промотивним активностима туристичке организације (Каталог сеоских 

домаћинстава Србије, 2018), преко 220 домаћинстава широм РС, су 
промовисана са различитим садржајима које нуде туристима. Иако постоје 

одређене разлике у броју домаћинстава у различитим деловима Србије, 

скоро све области су заступљене, што даје једну комплетнију слику 
понуде ових домаћинстава потенцијалним корисницима њихових услуга. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12,5    
9,7    

31,9    

36,2    

9,7    

1 2 3 4 5



 
РП.1.3. Анализа учесника агротуризма у Србији/Босни и Херцеговини 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... 

 

28 |Сљедећа дестинација Балкан: Развој агротуризма – LANDS (Eramus +) 

 

 

Вила “Бабин зуб”-Домаћинство 
Надице Ћирић, Балта Бериловац, 
општина Књажевац, Србија 
Вила „Бабин зуб“се налази на Старој 

планини у прелепом окружењу Парка 
природе ’’Стара Планина”, у селу Балта 
Бериловац, на 35км од Књажевца и 15 км 
од снежних стаза ски центра “Стара 
Планина”. Окружена је ливадама, 
пашњацима и воћњацима, а покрај куће 
протиче Трговишки Тимок. Ово 

агротуристичко домаћинство 
препознатљиво је по квалитету услуга 
које пружа посетиоцима током целе 

године. Гостима су на располагању три 
савремено опремљене простране собе са 
купатилима (двокреветна, трокреветна и 

четворокреветна, са могућношћу 
додавања додатног лежаја), и заједничка 
чајна кухиња. Објекат поседује 
централно грејање, па одговара и 
љубитељима скијања на Старој Планини 
и онима који траже место за освежење 
током врелих летњих месеци. Заштитни 

знак Виле “Бабин зуб” је домаћица 
Надица Ћирић која госте осваја својом 
непосредношћу и гостопримством, али и 
врхунским специјалитетима домаће 
кухиње које припрема од намирница из 
сопствене еколошке производње.   

Бака Наца нуди својим гостима богат избор домаћих традиционалних јела старопланинског 
краја: белмуж са домаћим киселим млеком, старопланински сир, гологлавку, трљаницу… 
Домаћини узгајају своју башту, живину, јагањце, козе и пчеле, а нуде и друге разне оригиналне 
старопланинске производе-домаћи мед, ракију, лековито биље, чајеве и природне препарате. 

Вредни домаћини су и успешни организатори различитих забавних садржаја који посебно 
пријају гостима: шетње Старом Планином, пастирске игре са пикником у природи, свирање на 
традиционалним инструментима, певање и играње у старопланинском стилу, брање воћа, поврћа 
и лековитог биља, радионице традиционалног кулинарства (Фотографије-Приватна архива 
Славише Ћирића, Вила “Бабин зуб”). 
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21. Графички приказ 

проценталне структуре 

одговора испитаника у БиХ 

на питање "Колики је 

допринос домаћинстава 

(пружаоца услуга у 

агротуризму – 

пољопривредних 

газдинстава) у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

  

 

Графикон 22. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос домаћинстава 

(пружаоца услуга у 

агротуризму – 

пољопривредних 

газдинстава) у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

 

Испитаници у БиХ у највећем проценту сматрају, да је допринос 
домаћинстава у развоју туризма висок (41,2%), док скоро подједнак 

проценат њихов допринос оцењује оценама 3 и 5. Важно је истаћи да је 
проценат оних који сматрају да је допринос домаћинстава мали и у БиХ и 

у РС испод 13%. Осим пољопривредних домаћинстава и предузетници 
имају, по мишљењу испитаника, значајан допринос у развоју агротуризма, 

како у БиХ (графикон 23) тако и у РС (графикон 24). За разлику од 

домаћинстава, испитаници допринос предузетника рангирају скоро 
подједнако (са одређеним одступањима) на скали оценама од 3 до 5. 

Разлог овакве дистрибуција одговора, у односу на домаћинства, може 
бити у самом појму предузетника и њиховом активностима у сектору 

агротуризма. Углавном се предузетници баве и неким другим 
активностима, док је сектор агротуризма један од сегмената, па понекад 

није довољно јасно презентован и видљив, што свакако не умањује 
квалитет њиховог рада у овој сфери туризма. 

1,5    10,3    

20,6    

41,2    

26,4    

1 2 3 4 5

5,6    6,9    

22,2    

25,0    

40,3    

1 2 3 4 5
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БЕЛИНО СОКАЧЕ – Ужице  

Брвнара Белино Сокаче налази се у 
Ужицу, на Мендином брду, на 27 км од 
Златибора, 45 км од Мокре Горе и 
планине Таре, туристичких бисера 
Западне Србије. Кућа стара преко 100 
година, са аутентичним унутрашњим 
гредама, добила је недавно потпуно нови 

изглед. Педестих година прошлог века 
пренета је са Златибора на Мендино 
брдо, одакле се пружа најлепши поглед 

на град Ужице. У домаћинству са великим 
двориштем, њивом, воћњаком  и домаћим 
животињама, пружа се могућност 

истинског одмора и релаксације у 
приороди. Уз то, прави ужитак пружа и 
домаћа трпеза препуна традиционалних 
јела као из бакине кухиње, која буде 
најлепше емоције и сећање на 
детињство. Белино сокаче располаже са 
7 лежајева и ресторанским простором за 

30 гостију, тако да је за само 4 године 
рада угостило преко 1000 посетилаца не 
само из земаља региона, већ и госте из 
Немачке, Италије, Турске, Кубе, Кине, 
Јапана, Велике Британије, Бугарске, 
Русије и других земаља  

У Белином сокачету су организована и 2 Еко-арт кампа за децу узраста од 5-12 година, која су 

у природном амбијенту, окружена пажњом и љубављу домаћина, имала прилику да се друже, 
уче и сликају (Аутор фотографије: Владана-Буба Ракић 
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ГОСТОЉУБЉЕ – село Мионица, 
Косјерић 
Гостољубље је сеоски-туристички 

комплекс који се налази на обронцима 
планине Маљен у селу Мионица (јужна 
страна Дивчибара) на надморској висини 

од 600м, а прво веће насеље је варош 
Косјерић удаљено 13 км. Комплеx се 
простире на 12 хектара површине где су 

у делу од око 2 хектара груписани сви 
објекти. Гостољубље располаже са 7 
вајата, од којих је 6  апартманског типа 
(по 35м2),  грађених у традиционалном 
стилу, а седми има 3 зесебна апартмана 
укупне површине 115м.  Заједнички 
простор за госте је ресторан са салом од 

60 места и терасом од 30 места. Исти 
простор често се користи за семинаре, 
прославе, презентације, конференције и 
друге догађаје.   

Храна која се служи претежно је домаћа, производи се у домаћинству или у селу, јер је 
Гостољубље успоставило сарадњу са  околним пољопривредним домаћинствима од којих се 

снабдева свежим пољопривредним производима. У оквиру домаћинства налази се фарма са 

већином домаћих животиња типичних за ово планинско подручје (краве, овце, козе, свиње, 
кокошке..) Домаћинство располаже са око 800 стабала шљива, а у понуди се поред домаће 
ракије и пекмеза од шљива могу наћи и мед, сокови, слатка.. У оквиру комплеxа налази се и 
кампинг центар са објектом опремљеним по стандардима за кампове. Од  2018. године  у понуди 
Гостољубља је и  нови објекат за захтевније стране госте који резервишу смештај преко портала 
БОКИНГ и АИРБНБ, издвојен од осталих објеката са укупних 136 м2.  Од пратећих садржаја, 

издваја се отворени базен , дечији парк за игру, излетиште Обрежак са видиковцем и простором 
за роштиљ, а свакодневне пољопривредне активности често су атрактиван садржај првенствено 
за децу из већих градова (Аутор фотографије: Жељко Средић) 
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Домаћинство Пансион Умољани – 
село Умољани, Бјелашница 
Село Умољани је смјештено на јужним 
падинама планине Бјелашнице на 1.350 
метара надморске висини. Изузетном 
љепотом очарава у сваком годишњем 

добу, како случајног посјетиоца тако и 
бројне туристе, који  све чешће овдје 
навраћају. Много је легенди о 

Умољанима и његовим знаменитостима, а 
таква је и легенда о имену села. Из 
оближњег кањона ријеке Ракитнице 

удаљеног од села три километра изашла 
је неман-аждаха и прошла кроз Студени 
Поток вијугајући са намјером да пождере 
становнике. Преплашени мјештани су 
побјегли на брдо Пошиљак, посматрајући 
у огромном страху аждаху како се 
приближава и молећи се. Неман је била 

врло близу, али њихове молитве су 
уродиле плодом и она се окаменила.   

Свако онај који данас види са Градине нестварно вијугање Студеног потока кроз долину, 
чудесни одсјај залазећег сунца и окамењене обрисе аждахе у стијени брда Пошиљак, тешко да 
не повјерује у ту легенду. Остатци камене немани и данас се могу видјети на том мјесту 
Пансион се налази у лијепом и мирном подручју, а изванредан зрак и особити мир пружају 

угодну климу за одмор. У руралном је стилу са игралиштем за дјецу. Имање је смјештено на 

очаравајућим обронцима Бјелашнице, у селу Умољани, недалеко од скијашких стаза. Укусна и 
добро припремљена храна, удобне собе, као и топла атмосфера учинит ће Вас сретнима (Извор: 
Неџад Елезовић, власник) 
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Графикон 23. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на питање 

"Колики је допринос 

предузетника (пружаоца 

услуга у агротуризму) у 

развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

  

 

Графикон 24. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос предузетника 

(пружаоца услуга у 

агротуризму) у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 
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4.3. Туристичка понуда повезана са агротуризмом 

 
Домаћинства и предузетници, свој рад у агротуризму добрим делом 

базирају на постојећој повезаности са сеоским срединама и поседовањем 
(или куповином) објеката у којима се након реконструкције и 

прилагођавања пружају услуге различитог карактера. На жалост, без 
обзира на напоре који се последњих година чине како би се понуда у 

агротуризму повећала или повезала са неким другим облицима туризма, 
врста услуге која се пружа у оваквом типу објеката је релативно 

ограничена, што највећи број учесника и препознаје као један од 
потенцијала на коме је потребно радити у наредном периоду. Испитивање 

ставова представника туристичких организација, о заступљеност објеката 
различите намене на подручју њихвог деловања (табела 2), је доста 

хетерогена када су у питању објекти који се налазе у понуди (графикон 
25). И у БиХ и РС међу објектима преовладавају рурална домаћинства, као 

доминантан тип објеката који се може наћи у понуди туристичких услуга. 

У РС високо учешће у понуди имају и објекти сличне намене, као што су 
пољопривредна газдинства (фарме, салаши) и куће и собе у природи за 

одмор, што није тако изражен случај у БиХ. 
 
Табела 2. Листа објеката у понуди туристичких услуга (туристичке организације) 

1 Рурална домаћинства 

2 Пољопривредна газдинства (фарме, салаши) 

3 Куће и собе у природи за одмор 

4 Мали породични хотели у сеоском амбијенту  

5 Ловачки дом 

6 Планинарски дом 

7 Винарије и виногради у мапи винских путева 

8 Етно села и етно центри 

9 Еколошки комплекси 

10 Друге категорије 

 

Куће и собе у природи за одмор и мали породични хотели у сеоском 
амбијенту  су у БиХ скоро подједнако заступљени. Интересантно је 

констатовати да су у обе државе значајно заступљени планинарски 
домови (нешто више у БиХ), што се може довести у везу са заступљеношћу 

планинских масива и погодности за туризам. Вински туризам (кроз посете 
виноградима и винаријама) је последњих година у све већем замаху. У РС, 

у скоро свим регијама вински туризам се развија захваљујћи својим 
посебностима и специфичностима локалних сорти. Производња вина, 

последње две декаде је скоро у потпуности премештена из друштвеног 

сектора, великих капацитета у мање производне погоне, чија се 
производња базира на квалитету и смишљеној промоцији вина.  
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Са друге стране у БиХ, регија Херцеговине је одувек била позната 

по квалитету вина које се производило, пре свега захваљујући аутохтоној 
сорти за производњу белих вина (Жилавка). 

Етно села и етно центри су такође објекти који се налазе у понуди 
туристичких објеката. Последњих година овакви комплекси објеката су 

најчешће конципирани као комплекси у којима се осим посете и 
упознавање са начином живота у ранијим епохама, нуде и други садржаји 

(конгресни туризам) који овакве локације чине веома успешним обликом 
туристичке понуде (http://www.etno-selo.com/ ).  

 

 
Графикон 25. Заступљеност појединих објеката у структури туристичке понуде 

према одговорима представника туристичких организација у БиХ и РС (%) 
 
За разлику од туристичких организација, пружаоци услуга у 

агротуризму, углавном као основне објекте у туризму препознају 
индивидуалне објекте за смештај (рурална домаћинства, пољопривредна 

газдинства, куће и собе у природи за одмор). Ово је посебно изражено у 
РС и у нешто мањем обиму у БиХ. За пружаоце услуга у агротуризму у БиХ 

и објекти типа винарија и винограда у мапи винских путева. Ово је 
посебно важно у југоситочном делу БиХ, где су услови за гајење винове 

лозе и производњу вина одувек повољни, а отварање оваквих типова 
објеката омогућава бољи и сигурнији пласман производа. У РС су винарије 

такође важни објекти у којима се реализује значајна туристичка понуда. 

Осим винарија у РС су етно села и етно центри, такође објекти у којима 
се према ставовима пружаоца услуга реализује значајна туристичка 

понуда. 
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Испитивања туриста у регији Златибора (Родин и Милетић, 2014) су 

показала да туристи који долазе на одмор у ову регију, углавном бораве 
у приватном смештају (32,0%) и апартманим (32,0%)а  затим у хотелиман 

(12,0%). При боравку, туристи (72,0%) се углавном одлучују за смештај 
у објектима са 3 или 4 звездице, што потврђује чињеницу да су туристи 

спремни да током боравка издвоје и значајна средства за свој комфор. 
 

 
Графикон 26. Заступљеност појединих објеката у структури туристичке понуде 

према одговорима пружаоца услуга у агротуризму у БиХ и РСи (%) 
 

Уопштено, на основу ставова испитаника може се закључити да је 

понуда објеката који се налазе у туристичкој понуди пруажаоца услуга 
нешто разноврснија у РС, него што је то случај у БиХ, посебно када је реч 

о објектима који нису само намењени за ноћење и боравак.  
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4.4. Капацитет, потенцијали и положај пружаоца услуга у 

агротуризму 
 

Стање у погледу могућности боравка у објектима у туристичкој понуди, 
везано за долазак гостију (табела 2), њихов боравак и целокупну 

организацију (графикон 27), недвосмислено показује, да је агротуризам у 
највећем обиму још увек за највећи број испитаника није основна 

делатност.  
 

Табела 2. Могућност посете објекту 
1 посјета могућа само уз предходну најаву 
2 посјета могућа свакодневно, без најаве у дефинисаном периоду 
3 посјета је могућа уз мањи број гостију 
4 посјета је могућа за групе са већим бројем гостију 

 

Наиме, преко 65% испитаника у БиХ и више од 55% испитаника у РС 
је навело да је посета могућа уз претходну најаву, док је само нешто више 

од 30% њих спремно да туристе прими без претходне најаве.  
 

 
Графикон 27. Статови пружаоца услуга у агротуризму у БиХ и РС на питања о 

карактеру услуга које пружају у свом домаћинству (%) 
 

Ова констатација, захтева и додатну анализу, како би се појаснило да 
ли се ограничења која наводе испитаници односе на услуге исхране у 

објектима, смештајним капацитетима или пак сама организација боравка 
туриста у домаћинствима.  
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У БиХ је такође релативно низак проценат домаћинстава (31,4%) који 

је спреман да прими већи број туриста, што само потврђује чињеницу да 
је реч о мањим капацитетима. Ограничавање броја гостију капацитетима 

објекта у значајној мери може утицати на маркетнишку промоцију, 
обзиром да савремени (масовни) туризам углавном подразумева 

организоване посете већег броја туриста. 
Испитаници сматрају, да без обзира на све доприносе различитих 

учесника у агротуризму, лични приступ у раду, као и залагање за сам 
посао, најважнији допринос укупном развоју агротуризму и у РС и у БиХ. 

У БиХ, чак 45% испитаника је залагање предузетника и улагање 
сопствених средстава оценило највишом оценом за допринос развоја 

агротуризма (графикон 28), док је 38,2% овај допринос оценио оценом 4. 
У РС испитаници су у још већем проценту (52,8%) оценили допринос 

самих предузетника највећом оценом. Без обзир на велики број пројеката 
који за циљ имају унапређење агротуризма, као и активности ресорних 

институција на различитим нивоима власти, још увек је ангажман самих 

учесника и сопствено инвестирање најважније оцењен ресурс за развој 
ове гране туризма.  
 
 

 

Графикон 28. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на питање 

"Колики је допринос личног 

залагања предузетника и 

улагања сопствених 

средстава у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 
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Графикон 29. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос личног залагања 

предузетника и улагања 

сопствених средстава у 

развоју агротуризма на 

скали од 1 до 5?" (%) 

 

Сопствене инвестиције су вероватно и један од најсигурнијих 
показатеља да је домаћинство решено да се бави агротуризмом. Не мали 

број пројектних активности различитог типа, се углавном завршава 

неспешно када има донаторски карактер и када се од учесника не захтева 
кофинансирање.   

Истовремено, ова констатација само потврђује потребу да се и кроз 
овај пројекат, али и у наредном периоду пуна пажња посвети првенствено 

носиоцима агротуризма, њиховим потребама у стицању нових знања и 
вештина, као и дефинисање институционалне и других видова подршке у 

складу са њиховим реалним потребама.  
У реализацији агротуризма (или појединих сегмената), учешћа имају 

и одређена привредна друштва, која нису значајније заступљена у 
структури и за испитанике нису препозната као субјекти који имају неки 

значајнији допринос унапређењу агротуризма. Испитаници у БиХ 
(графикон 30) и РС (графикон 31), њихов значај оцењују релативно 

уједначено. 
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Графикон 30. Графички 

приказ проценталне 

структуре одговора 

испитаника у БиХ на питање 

"Колики је допринос 

привредних друштава 

(пружаоца услуга у 

агротуризму) у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

  

 

Графикон 31. Графички 

приказ одговора испитаника 

у РС на питање "Колики је 

допринос привредних 

друштава (пружаоца услуга 

у агротуризму) у развоју 

агротуризма на скали од 1 

до 5?" (%) 

 

 Истраживање ставова испитаника указују на то да су потенцијали 

агротуризма значајни и у РС и у БиХ, посебно у сегменту лепоте природе, 
различити стилови у архитектури, културно-историјско наслеђе, 

манифестације, стил живота и типични производ (WП 1.1.). Међутим 
пружаоци услуга су такође свесни да активности у агротуризму, могу бити 

значајан потенцијал даљег развоја, али да подразумева значајнији обим 

рада на његовом унапређењу и диверзификацији понуде. 
 Структура туристичких услуга (табела 4), које пружаоци услуга 

имају у својој понуди (генерално посматрано) је разноврсна (графикон 
32). Структура услуга које се нуде потенцијалним туристима су 

поприлично уједначене по својој заступљености и у РС и у БиХ.  
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Табела 4. Врсте туристичких услуга постоје у структури понуде 
1 Оброци и дегустације хране и пића 

2 Смјештај капацитета 1-3 собе 

3 Смјештај капацитета 4-10 соба 

4 Смјештај са више од 10 соба 

5 Пасивни одмор (у агро амбијенту) 

6 Активни одмор (у агро амбијенту) 

7 Рекреативне и спортске активности 

8 Кулинарски програми 

9 Посјета културних центара 

10 Посјета религиозних центара 

11 Посјета историјски важних места 

12 Локалне манифестације  

13 Чување традиције  

14 Продаја сувенира и специјалитета 

15 Упознавање са архитектуром 

16 Истицање аутентичности 

17 Друго 

 

 
Графикон 32. Графички приказ одговора пружаоца услуга агротуризма у БиХ и 

РС о врсти туристичких услуга које постоје у структури њихове понуде (%) 
 

Без обзира на релативно велики број услуга које пружаоци услуга 

имају у својој понуди, према заступљености, оне се условно могу сврстати 
у следеће категорије: 
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 услуге за највећом заступљеношћу (оброци и дегустације хране 

и пића); 
 услуге са високом заступљеношћу (активни одмор у агро 

амбијенту, рекреативне и спортске активности, кулинарски 
програми, продаја сувенира и специјалитета); 

 услуге са средњом заступљеношћу (пасивни одмор у агро 
амбијенту, посета историјски важних места, локалне 

манифестације, чување традиције); 
 остале услуге. 
Међутим, без обзира на чињеницу да пружаоци услуга имају велику 

расноврсност услуга у понуди, при одабиру максимално три услуге по 

којима су препозатљиви као аутентични (лидери) у региону (табела 5), 
резултати показују значајно другачију слику стања у агротуризму 

(графикон 33). 
 
Табела 5. Максимално три услуге по којима сте препознатљиви као аутентични (лидери) 

у региону 
1 Оброци и дегустације хране и пића 

2 Смјештај  

3 Пасивни одмор (у агро амбијенту) 

4 Активни одмор (у агро амбијенту) 

5 Рекреативне и спортске активности 

6 Кулинарски програми 

7 Посјета културних центара 

8 Посјета религиозних центара 

9 Посјета историјски важних места 

10 Локалне манифестације  

11 Чување традиције  

12 Продаја сувенира и специјалитета 

13 Упознавање са архитектуром 

14 Истицање аутентичности 

15 Друго 

 

 Оно што је карактеристично за пружаоце услуга у агротуризму и у 
РС и БиХ, је да се они препознају као аутентични првенствено по свом 

смештају и исхрани. У прилог овој констатацији иде и чињеница, да се 
највећи број носиоца туристичке понуде у овом сегменту и промовише 

путем специфичне исхране коју нуди, као и аутентичним начином градње 

објеката у којима се смештају и одседају туристи. 
 Интересантно је истаћи став испитаника из БиХ, да су рекреативне 

и спортске активности оно по чему се сматрају аутентичним, што свакако 
намеће потребу додатне анализе у погледу броја таквих испитаника, као 

и саме структуре и садржаја такве врсте услуга. 
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Све остале услуге су у много мањој мери заступљене да би поједине 

пружаоце услуга чиниле лидером у њиховој понуди. Пружаоци услуга у 
БиХ, препознају себе као лидере у нешто већем обиму у пасивном одмору 

у агроамбијенту и кулинарским спцијелитетима (који се на неки начин 
везују за исхрану и пиће).  

Љутић (2013) је радећи анкетирања са око 30 породица у 3 регије 
Босне и Херцеговине (Мостар - Херцеговина, Горажде - Подрински регион 

и Влашић - регион централне Босне) дошла до сличних показатеља. За 
већину испитаника, примарна делатност је смештај (90%) и производња 

и продаја хране (80%). Значајно учешће као примарна деланост има 
продаја сувенира (90%) и упознавање флоре и фауне (90%). Значајно је 

још напоменути и планинарење као примарну активност (80%), као и 
риболов и планинанрски бициклизам (70%). Остале врсте услуга углавном 

се карактеришу у највећем проценту као секундарна делатност. 
Интересантно је приметити да у истом истраживању, испитаници у 

великом проценту наводе да са посетиоцима проводе пуно времену у 

комуникацији са туристима и презентовању локалних обичаја, локалних 
природних ресурса, опасности за локалну флору и фауну, културу и 

историју регије и да активно раде на унапређењу сопственог знања о 
наведеним карактеристикама. 

 

 
Графикон 33. Графички приказ пружаоца услуга агротуризма у БиХ и РС при 

одабиру три врсте туристичких услуга које постоје у структури њихове понуде а 
по којима су препознатљиви као аутентични (лидери) у региону (%) 
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Евидентно је да обим услуга које се нуде утичу на опредељеност 

туриста за њиховом посетом. Добијене резултате у БиХ, поткрепљују и 
наводи Ровер (2018), која је радила истраживање са туристима у сфери 

руралног туризма. Наиме, према њеним резултатима, најчешће коришћен 
производ руралног туризма је убједљиво конзумација хране и пића јер је 

ово најдоступнији производ (54%).  
Након тога туристи наводе рекреацију у природи (активан одмор) са 

19%, у чествовање у традиционалним манифестацијама (10%), 
учествовање у активностима на газдинству (5%), посета етно селу (5%) и 

неке друге активности (7%). Туристи у регији Златибора, најчешће бирају 
само услугу ноћења (47%), а за услугу пансиона или алл инцлусиве се 

опредељује 20% туриста. Туристи који долазе и лети и зими имају веома 
сличне жеље по питању врсте смештаја, нивоа и врсте услуга (Родин и 

Милетић, 2014).  
У РС треба истаћи да се пружаоци услуга нешто значајније 

препознају као лидери у пружању услуга везаних за локалне 

манифестације, чување традиције и упознавања са архитектуром. 
 Напред изнесени ставови, недвосмислено потврђују чињеницу, да 

пруажоци услуга уа гротуризму нису довољно развили понуду различитих 
услуга којим би могли постати много атрактивнији за посетиоце. Стиче се 

утисак да су и сами свесни тога, што је свакако добра основа за 
унапређење. 
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5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Имајући у виду да се агротуризам у највећем обиму базира на 
пружаоцима услуга (без обзира на њихову величину или формалну 

организованост) проблем постојања особе која би се бавила само овим 
аспектом изражен је како у БиХ тако и у РС (иако у нешто мањем обиму). 

Неопходност специјализације у овом погледу потребно је не само због 
бављења агротуризмом у административном већ и оперативном смислу. 

Отежавајућа околност је и што већина институција, без обзира на ком 
новоу организованости је реч, нема особу која се бави само питањима из 

области агротуризма, што додатно усложњава реализацију активности у 

овој привредној делатности. Веома често законска регулатива из ове 
области није доступна и довољно позната пружаоцима услуга у области 

агротуризму, што подразумева изналажење нових модалитета за 
једноставнији приступ и њено разумевање.  Имајући у виду наведено 

може се констатовати да је потребно постојећу законску регулативу која 
третира питања из области аготуризма груписати као целину и учинити 

лакше доступну корисницима и интензивније радити на промовисању свих 
законских аката и тиме их учинити видљивијим за кориснике посебно у 

домену измена и промена, а које могу имати утицаја на пружаоце услуга 
у агротуирзму. 

Оцена доприноса појединих актера развоју агротуризма у БиХ и РС је 
релативно добро оцењена, са акцентом на рад локалних институција и 

њихов допринос укупном развоју агротуризма. Регионалне туристичке 
организације требају имати основну функцију у промовисању туристичке 

понуде појединачних региона, као целине, а тиме и сегменте агротуризма. 

Развојне друштвене организације у обе државе су препознате као фактор 
развоја агротуризма, са релативно великом улогом (верованто имајући у 

виду велики обим пројеката који се преко ових институција најчешће 
реализује).  

У сваком случају улога домаћинстава која се баве агротуризмом, је 
најважнија за његов развој што је и логично, имајући у виду њихову 

директну повезаност и условљеност. 
 

 
 



 
РП.1.3. Анализа учесника агротуризма у Србији/Босни и Херцеговини 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... 

 

46 |Сљедећа дестинација Балкан: Развој агротуризма – LANDS (Eramus +) 

 

Значај домаћинства за развој агротуризма је боље оцење у РС, него у 

БиХ, што се може тумачити чињеницом су домаћинства у Србији 
последњих година постала прави носилац развоја агротуризма и све су 

више препозната као основа агротуризма. Истовремено број домаћинства, 
која пружају услуге овог типа у Србији расте и пружа све комплетнију 

услугу.  
Без обзира на напоре који се последњих година чине у агротуризму 

како би се понуда у агротуризму повећала или повезала са неким другим 
облицима туризма, врста услуге која се пружа у агротуризму у БиХ и РС 

је релативно ограничена, што највећи број учесника и препознаје као 
један од потенцијала на коме је потребно радити у наредном периоду. 

Иако се у туристичкој понуди кроз концепт агротуризма нуди велики и 
разноврсни број објеката, њихова реална заступљеност у практичном 

смислу је доста ограничена и скучена. У великом броју случајева, посета 
овим објектима је могућа само уз претходну најаву. 

Без обзира на релативно велики број услуга које пружаоци услуга 

имају у својој понуди, према заступљености, оне се условно могу сврстати 
у следеће категорије: 

 услуге за највећом заступљеношћу (оброци и дегустације хране 
и пића); 

 услуге са високом заступљеношћу (активни одмор у агро 
амбијенту, рекреативне и спортске активности, кулинарски 

програми, продаја сувенира и специјалитета); 
 услуге са средњом заступљеношћу (пасивни одмор у агро 

амбијенту, посета историјски важних места, локалне 
манифестације, чување традиције); 

 остале услуге. 
 Оно што је карактеристично за пружаоце услуга у агротуризму и у 

РС и БиХ, је да се они препознају као аутентични првенствено по свом 
смештају и исхрани. У прилог овој констатацији иде и чињеница, да се 

највећи број носиоца туристичке понуде у овом сегменту и промовише 

путем специфичне исхране коју нуди, као и аутентичним начином градње 
објеката у којима се смештају и одседају туристи. 
 
 
 
 
 
 
 


