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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА – ТУРИЗАМ И АГРОТУРИЗАМ
Последњих година туризам се све више развија и добија нове појавне и организационе
облике, чиме се и навике туриста као крајњих
конзумента мењају, те они постају захтевнији
у погледу задовољавања својих туристичких
жеља и потреба. Овакав развој туризма намеће
потребу обликовања туристичког производа, како би потребе савремених туриста биле
задовољене. Имајући у виду позицију туриста
и њихове захтеве, туристичко тржиште се све
више сегментира према захтевима туриста, те
на тај начин настају и посебни облици туризма (Хајдињак, 2017). Посебност туристичког
тржишта огледа се у томе да се потрошач
(туриста) мора померити из сталног места
пребивалишта (мора путовати) и тиме у месту
боравка задовољити своје потребе и жеље.
Ова чињеница условљава директан сусрет
понуде и потражње, али само и искључиво на
месту пружања услуга, иначе у супротном нема

активности туристичког тржишта (Андрлић,
2011.). За туристичку услугу се може рећи да
је статична и чека потрошача, који мора допутовати да би ту услугу конзумирао и након
тога платио за добивено. Туристичка понуда
је повезана с туристичком потражњом путем
специфичних путева и начина, при чему је
важно споменути улогу туристичких посредника који повезују те две стране на тржишту
и омогућавају успешно функционисање
тржишта те задовољење потреба обеју страна (Хајдињак, 2017). Велики број елемената
дефинише туризам као грану привређивања,
тако да је и туристичка понуда подложна
сталним променама. Управо захваљујући тим
константним променама, пружаоци услуга
у туризму су примерени да модификују свој
начин пословања и прилагођавају се савременим трендовима (Хендија, 2014).

Туризам у прошлости

Савремени туризам

Унифицирани масовни туризам

Диференцирани
(сегментирани) туризам

Преовладава једна врста одмора

Различите врсте путовања

Туриста као опуштен,
инертан доколичар

Динамичан и активан турист

Одмарање, купање, сунчање као
главне туристичке активности

Доживлјаји и учење као
главне активности

Немаран однос према
природном окружењу

Туриста постаје
еколошки освешћен

Одмор једном годишње

Краћи и чешћи одмори
више пута годишње

Унифициран пакет аранжман

Аранжмани кројени
по мери туриста
Хендија, 2014
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Наведене промене у великој мери су између
осталог утицале и на профилисање агротуризма, као гране туризма која се последњих
година значајно развила. Анализа литературних извора, показује да се појмови “рурални
туризам” и “агротуризам” често поистовећују,
а у новије време је присутан тренд да се појам
агротуризам – у стратешком поимању развоја
– замени ширим појмом “рурални туризам”,
чији је он саставни део, те да се у том контексту и развој агротуризма сагледава с аспекта
развоја руралног туризма (Хајдињак, 2017).
Крајиновић (2011), наводи да за овакав став
постоји већи број аргумената:

•

•

•

агротуризам се у страној стручној литератури назива “Farm Based Tourism”
(ФБТ) и обухвата само један сегмент
руралног туризма,
законска регулатива у неким земљама
(Италија), користи појам агротуризма као
туризам на сеоским домаћинствима те га
у великој мери везује уз пољопривреду, што представља уједно и сам његов
смисао. Укључивањем агротуризма у
шири појам руралног туризма вероватно и сам појам агротуризма добија нову,
развојну конотацију, те се на тај начин
у већој мери (у легислативи, концептуално, у пословној пракси) везује како
уз туризам, тако и уз стратешки развој
заједнице;
стратешки документи развоја у иностраној литератури користе појам и
концепт руралног туризма као релевантан појам, при чему значајну улогу има
туризам на фармама – пољопривредним
домаћинствима, као његов, у правилу
најзначајнији, сегмент.

Исти аутор, констатује да научна истраживања
и практична искуства указују на нужност холистичког поимања и приступа појму руралног
туризма. Према његовим наводима ограничења агротуризма се огледају у томе што је
то преуски сегмент да би се могао самостално
стратешки планирати, “маркетирати” и самостално развијати.
Са друге стране Ћатовић и Мешковић (2011)
наводе да се под појмом рурални туризам
налазе различити називи као што су: еко-туризам, сељачки туризам, агро-туризам, сеоски
туризам, туризам у сеоским домаћинствима,
еко-рурални туризам и слично. Аутори констатују да је рурални туризам, концепт туризма
на сеоским домаћинствима, који се темељи
на коришћењу руралног простора у контексту
туристичке понуде. Упоришне тачке су сеоска
домаћинства која своју егзистенцију темеље
на пољопривреди, а вишак својих производа
пласирају кроз нови продајни канал - туризам. Значајно је да допунску зараду сеоско
домаћинство остварује у свом властитом
дворишту, те разумева активно укључивање
целе породице. Осим продајом властитих
производа приход се остварује и пружањем
услуге смјештаја, прехране, те неким другим
садржајима (непосредан контакт с домацим
животињама, учествовање у пољопривредним
радовима, “печење” ракије, јахање и слично).

Фотографија Ales Krivec - Unsplash
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Према дефиницији Европске Комисије, рурални туризам се односи на све туристичке
активности које се врше у руралном простору.
Према томе, појавни облици руралног туризма
се могу објаснити на следећи начин:
a)

b)

c)

рурални туризам је најшири појам, укључује сеоски, вински, гастро туризам,
ловни, риболовни, вјерски, културни,пустоловни туризам, као и туризам
у националним парковима и парковима
природе;
сеоски туризам је ужи појам од руралног
туризма и подразумева амбијент села и
његову ужу околину. Ту припадају агротуризам, излетишта, рурална кућа за одмор,
рурални породични хотели, етно-села,
фолклор, сеоске манифестације;
агротуризам је ужи појам од сеоског
туризма, представља термин за све
туристичке активности у руралном подручју. Он подразумијева услуге ноћења,
храну, пиће као и остале услуге одмора на туристичком сеоском газдинству
(Ровер, 2018).

Агротуризам је веома важан сегмент руралног туризма (Попеску, 2010), који са осталим
сегментима руралног туризма (еко-туризам,
културни туризам, активности у природи,
остали комбиновани облици руралног туризма…) доприноси квалитету руралног туризма
и његовој комплексности.

Агротуризам је једна од форми одрживог
туристичког развоја. Реализује се око пољопривредних имања и активности везаних за
пољопривредна имања, као што су, на пример, пољопривредни радови, прерада хране
и шишање оваца. Агротуризам је био популаран крајем 19. века, а до краја 20. века
постао је још атрактивнији као могућа опција
за пољопривредне произвођаче, којима је
била потребна допуна и повећање прихода
са имања. Користи од агротуризма обухватају
продужетак живота пољопривредног имања,
јер се помаже пољопривредном произвођачу
и његовој породици да се задрже на имању
(Ангелкова, 2012).
Агротуризам представља специфично искуство у сеоском подручју које туристи пружа
уживање и упознавање са традиционалним
наслеђем села, природним знаменитостима,
као и могућност активног учешћа у делатностима пољопривредног/сеоског газдинства.
Иако се агротуризам често користи да опише
све туристичке активности у руралним пределима (нпр. фестивали, музеји, занатске
изложбе и друге културне манифестације),
термин се ипак чешће користи или за термине који се односе на туристичке производе
који су „директно везани за пољопривредну/
аграрну средину и пољопривредне производе
или за видове боравка, као што су: боравак
на фарми, било у соби или у виду камповања,
образовне посете, рекреативне активности и

продаја пољопривредних производа и ручне
радиности“ (Лазић, 2005).
Према неким истраживањима, агротуризам
пружа читав низ потенцијалних добробити за
локалну заједницу:
•

•

•

•

•

•

може генерисати могућности диверзификације пословних активности локалне
привреде за постизање већих прихода,
може послужити као средство едуковања
јавности о значењу пољопривреде као
делатности и њеном доприносу развоју
привреде локалне заједнице и квалитета живота у њој,
може остварити економске подстицаје и
умањити диспаритете између урбаног и
руралног дела локалне заједнице,
може одиграти значајну улогу у креирању имиџа и препознатљивости
локалних производа и стварању додатне вредности, као и омогућити директни
маркетинг локалне заједнице, што све
заједно доприноси стимулацији.
Са друге стране, истраживања су показала да су туристи заинтересовани за
овај облик туризма, у највећој мери
градско становништво чији су примарни
разлози избора оваквог облика туризма
следећи (Оу и Схих, 2002):
јачање породичних веза – бити изолован
од свакодневице са својом породицом,
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•
•
•
•
•
•
•
•

побољшати здравствено стање – боравак у природи и физичка активност,
одмор и релаксација – мир,
авантура – потреба за новим доживљајима и искуствима,
бежање од свакодневице,
учење о локалној руралној култури,
посебно о храни и прехрани,
специјални догађаји, прославе;
уштеда новца и времена у односу на
друге облике одмора;
носталгија – чести корисници агротуристичких услуга су људи који потичу са
села, али више немају породичних веза
и додира с њим.

Агротуризам представља реалну шансу за
оживљавање села путем њиховог развијања
као туристичке дестинације и као места
пријатног за живот, рад, посету и инвестирање. Бренд високог квалитета у области
агротуризма треба да постану и други производи (органска храна, лековито биље,
аутохтоне врсте, сир, занатски производи...) који би се нудили током целе године,
користећи предности разноликости, јединствености и аутентичности њених природних
и културних ресурса. Ове услуге и производи
треба да буду понуђени локалном, националном, регионалном и међународном тржишту и
туристима који се понашају одговорно према
природи и који подржавају заштиту природе,

очување биолошкеразноврсности и културног
наслеђа (Ангелкова, 2012).
Евидентно је да је оштро разграничење агротуризма у односу пре свега на сеоски (па
донекле и рурални) туризам тешко изводљиво и да у пракси се он значајно наслања и
на друге облике туризма у близини домаћинства које пружа услуге, а које не морају нужно
да буду и сегмент руралног туризма (верски
туризам, култруно-историјски туризам...).
Имајући у виду наведене чињенице, као и
потребу да сеоска домаћинства која се баве
агротуризмом, проширују своју понуду услуга
према туристима, неопходно је шире сагледавање потенцијала које у том смислу могу
у погледу даљег развоја агротуризма, могу
користити домаћинства у Србији и Босни и
Херцеговини.

Фотографија Nadine Shaabana - Unsplash
7

Мапирање развојних потенцијала агротуризма у Србији и Босни и Херцеговини

2. ЦИЉ СТУДИЈЕ
Циљ студије „Мапирање развојних потенцијала
агротуризма у Србији и Босни и Херцеговини” је
анализа стања појединих садржајних сегмената туризма, чијим се развојем може значајније
допринети даљем развоју агротуризма у
наредном периоду. Осим основних елемената
који одређују агротуризам у његовом најужем
смислу (гостопримљивост пружаоца услуга, здравствени аспекти хране који се нуде у
домаћинству, гастрономија, смештајни капацитети, пратеће активности на домаћинству...)
студијом су обухваћени и други сегменти, који
нису директан сегмент агротуризма (пратеће
манифестације, лепоте природе, архитектура,
аутентичност, типични производи...) који нису
директно укључени у понуду агротуризма,
али могу значајно, на комплементаран начин,
допринети бољој афирмацији агротуризма у
укупној понуди једне регије.

Поред анализе развојних сегмената који могу
допринети даљем унапређењу агротуризму, у
оквиру студије анализирана су и основна ограничења која утичу на изостанак (или потпуно
одсуство) даљег развоја ове гране туризма.
Највећи део налаза у овој студији базирано је на
истраживању референтног узорка испитаника, састављеног од представника инстутуција
и појединаца који институционално или појединачно учествују у појединим сегментима
организованости или имплементације агротуризма у Србији и Босни и Херцеговини.

Фотографија Jaromír Kavan - Unsplash
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3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА – ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОДАТАКА
У циљу што квалитетније анализе развојних потенцијала агротуризма у Србији и Босни и Херцеговини, примењен је већи број метода у раду,
које су за циљ имале прикупљање информација и података о стању и потенцијалима за развој агротуризма:
•

фокус групе: током 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...).
Резултати рада у оквиру фокус група
су уједно допринели и квалитетнијем
формирању упитника за следећу фазу
истраживања;

•

„on-line“ испитивање (анкетирање)
ставова учесника у агротуризму: у
циљу оцене значаја најважнијих потенцијала за развој агротуризма обављено
је „on-line“ истраживање међу представницима великог броја институција
и појединаца укључених у агротуризам
(Прилог 2. Изглед платформе за истраживање). Испитивање је обављено у
периоду од краја маја до краја јуна месеца,
2018. године. Исптивањем је обухваћен
референтни узорак до 174 испитаника из Србије и Босне и Херцеговине.
Ово истраживање је омогућило и формирање прелиминарне базе података
учесника у агротуризму. Испитаници су
у оквиру овог истраживања, одговарали на 18 питања (највећи број питања

је био затвореног типа), која су се односила на потенцијале, као и ограничења
развоја агртуризма (Прилог 3. Листа
питања која се односе на оцену потенцијала за развој агротуризма у Србији и
Босни и Херцеговини). Резултати одговора на постављена питања обрађени
су одређивањем просечних вредности
за појединачне одговоре. Сагледавање
појединачних
развојних
потенцијала агротуризма, са аспекта већег броја
разноврсних учесника, омогућава квалитетнију процену њиховог значаја;
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•

интервјуи са домаћинствима – осим
учешћа у електронском истраживању,
носиоци агротуризма су посебно били
анкетирани са освртом на најзначајнија питања за развој агротуризма.
Анкетриање је обављено у периоду
од краја августа до краја септембра
месеца, 2018. године. У анкетирању је
учествовало 24 домаћинства из Србије
и Босне и Херцеговине, која су давала
своје одговоре на постављена питања
(Прилог 4. Упитник за интервјуисање
домаћинстава);

Имајући у виду да је највећи део секундарних
извора јавно доступан свим заинтересованим
корисницима, тежиште дискусије у оквиру ове
студије, стављено је на резултате добијене
кроз прве три методе истраживања, на основу
ставова испитаника, као оригиналан допринос
реализације самог пројекта и допринос даљем
дефинисању смерница и препорука за развој
агротуризма. За поједине сегменте истраживања, вршена су и компаративна поређења са
доступним литературним наводима, како би се
одређена тврдња додатно аргументовала или
се пак указало на другачије налазе од тренутно доступних.

•

анализа секундарних литературних
извора – у циљу додатног појашњења
и компарације резултата добијених
кроз истраживање, коришћени су и
доступни секундарни извори - различити типови званичних докумената
(стратегије, правилници, упутства..)
публикације настале као резултат различитих пројектних активности у сфери
руралног и агротуризма, научни и стручни радови са припадајућом тематиком,
као и завршни радови студената на свим
нивоима студирања.

Подаци добијени кроз истраживања су обрађени, рачунањем процентуалне заступљености
појединих одговора и њиховим графичким
представљањем, ради једноставнијег приказа.
Компаративно су приказани подаци за Србију
и Босну и Херцеговину, како би се и визуелно могле евидентирати сличности и разлике у
појединим сегментима истраживања.

Фотографија Gabriel Jimenez - Unsplash
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4. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
4.1. ОГРАНИЧЕЊА КОЈА
ОТЕЖАВАЈУ РАЗВОЈ АГРОТУРИЗМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ

Дефинисање стратегије развоја агротуризма,
треба да буде базирано на реалним потребама
учесника у овој области, како би доношење
одлука и њихова реализација у пракси, допринела унапређењу свих сегмената агротуризма.
У циљу сагледавања реалних потреба и
потешкоћа у овом сектору, анализиран је став
испитаника у погледу постојећих ограничења,
чијим се унапређењем односно решавањем, по
њиховом мишљењу, може највише допринети
даљем развоју агротуризма. Испитаници су
имали могућност, да од 10 најчешће присутних
потешкоћа које се јављају у обављању делатности агротуризма (табела 1), одаберу по њима
три најважније, чије решавање (унапређење)

може значајније утицати на унапређење стања
у агротуризму у Републици Србији (у даљем
тексту РС) и Босни и Херцеговини (у даљем
тексту БиХ).
Рангирање ограничења чијим би се унапређењем, односно чијом би се бољом и
ефикаснијом реализацијом могло утицати на
побољшање стања у агротуризму, одраз је
процене хетерогене групе учесника у овој
привредној делатности. Без обзира на структуру, за највећи проценат испитаника први
најзначајнији приоритет за даље унапређење
агротуризма је недостатак финасијских средстава (графикон 1 и графикон 2).
Недостатак финансијских средстава је, према
мишљењу анкетираних најзначајније ограничење и у РС и у БиХ, иако је његов значај у
РС нешто израженији, обзиром да чак 43,06%
испитаника сматра да би нове инвестиције (без
детаљнијег улажења у структуру) допринеле даљем развоју агротуризма. Интересантно

Табела 1. Листа ограничења која отежавају
развој агротуризма у БиХ и РС
1

Недостатак финансијских средстава

2

Одсуство јасних и једноставних процедура за
регистрацију и категоризацију објеката

3

Недовољна подршка надлежних институција

4

Недовољна сарадња свих актера

5

Недостатак времена и знања пружаоца
услуга за менаџерски део посла

6

Недовољно интересовање предузетника (поготово младих)

7

Неадекватна дефинисаност туристичке понуде
(пакет аранжмана) њихове цене и садржаја

8

Лоша прилазна инфраструктура (локални путеви,
сигнализација, умреженост у навигацији)

9

Неадекватне промотивне активности на
локалном и међународном тржишту

10

Слабо ангажовање локалних туристичких агенција
11
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је истаћи, да испитаници у РС ово сматрају
израженијим фактором развоја у односу на
испитанике у БиХ, што се донекле може тумачити и нешто дужом традицијом у сфери
агротуризма у РС, али и вероватно тренутно
већим потенцијалима, за чији се даљи развој
очекују нова финансијска средства.

свега због комплексности самог програма и
недостатка имплементирајућих процедура.

Оно што се кроз ово анкету није могло детаљно утврдити, јесте у које сврхе би се нова
средства требала користити, односно каква
би била структура нових инвестиција (што би
било важно дефинисати у наредном периоду). Ипак на основу дела одговора добијених
кроз квалитативну анализу у индивидуалним
упитницима за домаћинства, може се рећи да
испитаници потребу за новим финансијама
виде превасходно у форми капиталних инвестиција, али и кроз неке друге активности.
Истраживања о стању агротуризма у Србији
(Петровић и Терзић, 2015) показују да су за
даљи развој руралног туризма од великог
значаја структуралне и оперативне мере (едукација, инфраструктура...) за које су свакако
потребна материјална средства.

Они сматрају да учесници у руралном труизму не могу генерисати довољно сопствених
финансија, како би финансирали своје
активности. Према њима постојећи извори
(су) финансирања или нису адекватни или
нису довољни и постоји оправдана потреба у изналажењу иновативних модалитета
финансирања у наредном периоду. То свакако
подразумева усвајање нове стратегије, која би
се бавила питањима финансирања активности
у руралним подручјима у транзиционом периоду са могућим увођењем нових институција
у домаћем финансијском систему (као што су
микро-кредитне организације или специјализована банка за пољопривреду), али и неких
других облика организованог финансирања.

Стантич (2011) наводи да предприступна
подршка за пољопривреду и рурални развој (ИПАРД) остаје као најважнији ресурс за
финансијску подршку у руралном развоју.
Већина држава којима су ова средства намењена, на жалост има пуно проблема у усвајању
постојећег модела ЕУ за рурални развој, пре

Радовић и сарадници (2018), сматрају да је
недостатак финасијских средстава највећи
лимитирајући фактор за будући развој руралног туризма у Србији.

Заступљеност осталих приоритета након
финансија, је доста уједначена у обе државе уз уважавање одређених специфичности.
Наиме, евидентно је да се и у БиХ (13,24%) и
у РС (12,5%) недовоља сарадња актера у овој
области, сматра доста значајним ограничењем
за унапређење агротуризма. Ово потврђује и
чињеница, да у обе државе не постоје јасна

Графикон 1. Рангирање ограничења чијим би се
уклањањем могло унапредити стање у агротуризму у БиХ
(%) – прворангирано ограничење

Графикон 2. Рангирање ограничења чијим би се
уклањањем могло унапредити стање у агротуризму у РС
(%) - прворангирано ограничење
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видљивост и транспарентност свих учесника
у сфери агротуризма, као и чињеница да се
поједини актери веома тешко (или скоро никако) увезују при реализацији неких активности.
Родин и сарадници (2014) су испитивали ставове туриста на подручју Златибора, Таре и
Златара о квалитету туристичке понуде. Као
највећи недостатке туризма у овој регији
туристи (сем односа услуга и цена) наводе
урбанистичко уређење (14%), капацитети за
активни туризам (12%), саобраћајна инфраструктура (12%), комунални проблеми (14%),
понуда културних и забавних активност (6%).
Љутић (2013) наводи податак да од анкетираних пружаоца услуга у руралном туризму у БиХ
на подручју Херцеговине, чак 54% домаћинстава није задовољно сарадњом са локалним
властима у реализацији својих активности.
Интересантни су и наводи да је 50% анкетираних домаћинстава успоставило сарадњу са
другим домаћинствима, која се баве сличним
активностима и да је 75% њих задовољно тако
оствареном сарадњом.
У БиХ1, посебан приоритет представља и
комплексна процедура за регистрацију и
1 Законска регулатива о туризму у БиХ не постоји на
државном нивоу. Најважнији закони и регулације које се тичу
руралног туризма у БиХ су: Федерација Босне и Херцеговине
(ФБиХ): Закон о заштити околиша ФБиХ (Службене новине

категоризацију објеката (13,24%), што у РС2,
према ставовима испитаника није приоритет
од великог значаја (5,56%). Овај налаз указује
да на територији БиХ још увек постоји јасна
потреба за поједностављење процедура које
би олакшале регистрацију малих бизниса као
што је агротуризам.
О сложености процедура и уопште о њиховом постојању и доступности, говоре и
ФБиХ, број 33/03, 38/09); Закон о органској производњи
ФБиХ (закон није донесен), Закон о угоститељству ФБиХ
(Службене новине ФБиХ, број 32/09). Република Српска
(РС): Закон о заштити околине РС (Службене новине РС,
број 28/07), Закон о органској храни (Службене новине РС,
број 75/04, 71/09), Закон о угоститељству РС (Службене
новине РС, број 15/10).
2 Кровни пропис који регулише агротуризам у Републици
Србији је Закон о туризму (Службени гласник бр. 36/09,
88/10 и 99/11 – закон 93/12 и 84/15). На основу овог
закона донето је неколико подзаконских аката: Правилник
о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за
смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016), Правилник
о минималним техничким и санитарно хигијенским
условима за пружање услуга у домаћој радиности и у
сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник
РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник), Правилник
о условима и начину обављања угоститељске
делатности, начину пружања угоститељских услуга,
разврставању угоститељских објеката и минимално
техничким условима за уређење и опремање
угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број
48/2012 и 58/2016), Правилник о садржини, облику и
вођењу евиденције о гостима у сеоском туристичком
домаћинству. Општине и градови доносе своје Одлуке о
висини боравишне таксе.

Графикон 3. Рангирање ограничења чијим би се уклањањем
могло унапредити стање у агротуризму у БиХ (%) –
другорангирано ограничење

Графикон 4. Рангирање ограничења чијим би се уклањањем могло
унапредити стање у агротуризму у РС (%) – другорангирано ограничење
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подаци испитаника да одређеном броју њих
није било тачно познато, које процедуре
регулишу одређене поступке регистрације у
овој области, односно да ли уопште постоје.
Љутић, (2013) наводи податак да 60% анкетираних домаћинстава у регији Херцеговине,
која се баве активностима у руралном туризму, нису упознати са стандардима које требају
задовољити. Анкетирана домаћинства такође
наводе да у 90% случајева нису консултовани при доношењу нових законских решења, а
чак 60% анкетираних види постојећи законски оквир као веома лош (Љутић, 2013).
Активно укључивање пружаоца услуга у креирању законских решења је веома важно,
како би имплементација имала оправданост и
успешност.
Надлежне институције би морале пружати
већу подршку развоју агротуризма, како у БиХ
(8,82%), тако и у РС (12,5%). Ова констатација је у корелацији и са првим приоритетом,
обзиром да су надлежне институције највећим
делом повезане и са финансијским подршкама
у овом сектору.
Од осталих приоритета, треба истаћи проблем са лошом прилазном инфраструктуром
(локални путеви, сигнализација, умреженост
у усмеравању итд.) који је значајан како у РС
(9,72%), тако и у БиХ (11,76%).

Неадекватна дефинисаност туристичке понуде
(пакет аранжмана) њихове цене и садржаја, у
оквиру ове анкете нису препознати као ограничења (БиХ - 2,94% и РС - 4,17%), иако анализа
учесника у агротуризму (Р.П. 1.2), указује да
је тренутне понуда у сектору агротуризма
веома сужена и да постоји велики простор за
унапређењем нивоа услуга које домаћинства
могу пружати гостима. Питање специјализованих високошколских институција у БиХ, које
би могле да активније учествују у овој врсти
активности и дају свој допринос је од посебног значаја. Поједини факултети (државни
и приватни) обрађују проблематику агротуризма у склопу појединих модула постојећих
усмерења и студијских програма, што у овом
тренутку може допринети даљем развоју ове
гране туризма.

Графикон 5. Рангирање ограничења чијим би се уклањањем могло
унапредити стање у агротуризму у БиХ (%) – трећерангирано
ограничење

На крају, интересантно је истаћи чињеницу да
оваквим начином рангирања, ангажман туристичких агенција у БиХ није констатовано као
ограничење.
Осим најважнијег ограничења, у оквиру
истраживања испитаници су рангирали и следећа два ограничења за која сматрају да би
се њиховим унапређењем могло унапредити
стање у агротуирзму у РС и БиХ (графикон 3,
графикон 4, графикон 5 и графикон 6).

Графикон 6. Рангирање ограничења чијим би се уклањањем могло
унапредити стање у агротуризму у РС (%) – трећерангирано ограничење
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Наиме, за разлику од БиХ, где и по питању
другог приоритета за даљи развој агротуризма постоји изражен став да су недовољна
подршка надлежних институција (25,0%) и
недостатак финансија (22,06%) преовлађујући
фактори, испитаници у РС указују на равномернији значај и осталих фактора (изузев
финансијских средстава) који могу допринети
даљем развоју туризма.
Анализа другог фактора од значаја за унапређење агротуризма, може бити један од
показатеља који указују на различит степен
развијености агротуризма у РС и БиХ. Иако
и у РС постоји евидентна потреба за финасијским средствима, структура одговора на
други фактор по важности, индицира на нешто
уједначенију заступљеност и неких других
фактора које је потребно унапредити, како
би се дошло до укупног унапређења сектора
аготуризма. У прилог наведеним констатацијама иду и показатељи ставова испитаника,
на питање који је трећи најважнији фактор
који може утицати на унапређење агротуризма (графикон 5 и графикон 6). Евидентно је да
испитаници у БиХ, недовољну подршку надлежних институција сматрају и даље веома
важним елементом унапређења агротуризма
(уз релативно велико процентуално учешће
недостатка финансија). Истовремено испитаници, доста високо као трећи фактор котирају
општу сарадњу свих учесника, где можемо

подвести и неадекватне промотивне активности на локалном и међународном нивоу, али
и слабо ангажовање локалних туристичких
агенција.
У БиХ туристичке агенције су установљене
на нивоу државе, ентитета, као и кантона, уз
напомену да већина градова има своје туристичке агенције (које се могу подвести под
категорију локалних).
Велики број туристичких агенција подразумева постојање синхронизованих активности
како би се остварили одређени циљеви. На
жалост у БиХ агротуризам, још увек није на
листи приоритета рада туристичких агенција,
што се може тумачити слабијом понудом у овој
области, па самим тим и промоцијом таквих
објеката. Са друге стране испитаници у РС, као
трећи приоритет за развој агротуризма виде
недовољну сарадњу свих фактора, праћену
недовољним интересовањем предузетника
(посебно младих), али и недостатком времена и знања пружаоца услуга за менаџерски
део посла, што само потврђује потребу обуке
људи укључених у ову привредну делатност
са једне стране и израду одговарајућих курсева и имплементацију таквих курсева како
би се унапредиле вештине ангажованих у
овој делатности, али и тренера који ће бити
у стању да обављају перманентну едукацију у
овој области (РП1 и РП2).
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Иако предходни подаци (графикон 1 - 6)
показују одређене разлике када је у питању
редослед приоритета за унапређење агротуризма у БиХ и РС, сумирање и интегрално
рангирање приоритета за даљи развој (графикон 7 и 8) указује на доста уједначене ставове
испитаника у обе државе. Наиме евидентно је
да недостатак финансијских средстава, према
ставовима испитаника представља најзначајнији приоритет за развој агротуризма, са
значајно већом заступљеношћу (БиХ – 23,53%
и РС – 23,15%) у односу на било који други
приоритет. Осим у значајнијем одступању када
је у питању неадекватна дефинисаност туристичке понуде (пакет аранжмана) њихове цене
и садржаја као приоритета, сви остали приоритети имају доста уједначену заступљеност.
Условно, сви приоритети за даље унапређење
агротуризма у БиХ и РС, према ставовима
испитаника, по свом значају би се могли сврстати у три групе (табела 2).
Приоритети првог нивоа (П1.1 - П1.4) према
ставовима испитаника су недостатак финансијских средстава, недовољна подршка
надлежних институција, недовољна сарадња
свих актера и свакако лоша прилазна инфраструктура (локални путеви, сигнализација,
умреженост у навигацији). Недостатак финасијских средстава је веома комплексан
приоритет и као такав захтева додатну анализу, а која се свакако не може уопштавати,

јер агротуризам подразумева низ специфичности у зависности од регије и краја у коме се
развија. Истовремено, питање финансија прожима и друге приоритете које су испитаници
навели у својим одговорима, од којих су неки
везани за унапређење услова за реализацију
агротуризма (без обзира да ли је реч о финансирању у инфраструктуру - лоша прилазна
инфраструктура, или пак промотивне активности - промотивне активности на локалном и
међународном тржишту). Истовремено питање
недостатка времена и знања пружаоца услуга за менаџерски део посла, подразумева и
потребу одређених финансијских средстава
за додатно обучавање људи који би управљали пословима у агротуризму. Искуства неких
европских земаља у окружењу (Република
Словенија – персонална комуникација) су
показала, да је веома тешко ускладити рад на
фарми и рад у агротуризму. Наиме, особе које
су ангажоване током читавог радног времена
на фарми, немају довољно времена (а често
ни потребних вештина) да управљају посетама на фарми или да организују адекватно
време туриста који их посећују и осмишљавају њихове активности (чиме се знатно
сужава понуда пружаоца услуга). Веома често
људи који су директно везани за рад на фарми
немају довољно вештина и знања неопходних
за промовисање своје понуде путем савремених метода комуницирања, као ни капацитет за
комуникацију са потенцијалним гостима, што
све додатно усложњава реализацију оваквих

Графикон 7. Рангирање ограничења чијим би се уклањањем могло
унапредити стање у агротуризму у БиХ (%) – интегрална оцена

Графикон 8. Рангирање ограничења чијим би се уклањањем могло
унапредити стање у агротуризму у БиХ (%) – интегрална оцена
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активности у домаћинствима. Евидентно је да
постоји недостатак адекватних инструмената
подршке за развој агротуризма, укључујући и
финансијску подршку за оснивање делатности
у области агротуризма. У предходном периоду на територији БиХ, је постојала подршка у
оквиру аграрног буџета у РС и ФБиХ. Међутим
након преузимања надлежности над регистрацијом туристичке делатности у руралном
туризму од стране Министарства трговине и
туризма, ова област туризма је утопљена у
опште мере подршке и није препознатљива,
као таква, што само потврђује став о неадекватној институционалној инфраструктури.
Проблем неадкеватне инфраструктуре у
агротуризму, може се посматрати са аспекта
потребе доградње (или адекватне изградње)
инфраструктуре која би омогућила бољи приступ пружаоцима услуга с једне стране и
адекватног означавања начина проналажења
пружаоца услуга. Сигнализација и умрежавање су сегменти на којима се последњих
година доста ради у појединим областима
туризма.
Доста резултата и добар пример могу да
буду пројекти сигнализације и означавања у
сектору винског туризма како у РС (https://
vinskiputevi.com/?portfolio=vinski-vodic) тако и
БиХ (посебно регији Херцеговине, где је узгој
грожђа и производња вина део традиције

ht tp://w w w.her cegovinа.bа/index.php/bs/
citluk-bs/item/300-vinskа-cestа).
Недовољна подршка надлежних институција
као и недовољна повезаност свих актера могу
се посматрати као посебна група приоритета,
јер су надлежне институције сигурно у врху
листе актера који могу (и морају) допринети
развоју агротуризма. Веома често се улога
надлежних институција посматра кроз законодавну улогу и финансијску подршку развоју
одређених програма, као и друге активности у којима надлежне институције активно
учествују (доношење законских регулатива, правовремено информисање о домаћим и
страним фондовима и другим активностима,
повезивање са другим актерима, промотивне
активности) понекад и значајније и важније од
самог финансирања. Повезаност других фактора у области агротуризма је можда много
израженији проблем. Овај проблем се посебно
истиче јер веома често није транспаранентно
које све институције су активни учесници у
овој области и које су њихове редовне (или
ванредне активности) у овој области.
Веома често сем формалне информисаности о
раду појединих институција, не постоји јасна
представа о њиховим активностима, стратешким плановима што веома често доводи до
различитих приступа сличним активностима
и потпуној неповезаности у њиховој реализацији. Недостатак сарадње између карика
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у ланцу јавног пословног и цивилног сектора прилагођавање. У циљу олакшавања процеприсутна је управо из разлога што је агроту- дура регистрација значајно би било да се сви
ризам као посебан обилк туризма утпољен у нови законски акти или пак измене постојећих,
општу правну регулативу и није препознат као додатно појасне заинтересованим групама,
специјални тип туристичке делатности. Чак и кроз врсту интерактивних радионица или пак
у појединим ЕУ земљама и политици рурал- округлих столова на ту тему.
ног развоја, ова област се третира искључиво
као вид диверзификације у пољопривреди и Трећи ниво, чине више међусобно испреплетаруралном развоју а не као део туризма као них приоритета, међу којима прва два (П 3.1
привредне делатности. У том погледу недоре- – П 3.2) који недвосмислено указују на то да
чена подела надлежности између министарства је релативно мали број младих људи укључен
пољопривреде и министарства трговине у у бавјење агротуризмом. Ова констатација се
овој области - ко прописује правила и ко даје може довести у везу са претходно изнесеном
подршку, условила је да се ова делатност раз- чињеницом недостатка циљаних инструмената
вија спонтано а не плански (“туризам нам се подршке за оснивање бизниса у области агродогађа”). У наредном периоду је неопходно туризма, односно већих средстава подршке за
учинити ефикаснију повезаност свих учесни- диверзификацију ђелатности у руралним подка у сектору агротуризма, чиме би се постигли ручјима. Последњих година и у РС и БиХ све
вишестуки ефекти њиховог заједничког рада. више је пристуан тренд смањеног интересовања младих за бављење пољопривредном
Приоритет другог нивоа представља постојање производњом. Бављење пољопривредном
јасних и једноставних процедура за регистра- производњом свакако није високо на листи
цију и категоризацију објеката (П2). Треба приоритета младих, ни код нас па ни у свету.
напоменути да је овај проблем нешто изра- Бављење агротуризмом као допунском (или
женији у БиХ у односу на Србију, што је већ у појединим случајевима и основном) делати поменуто у претходном делу текста, а што ношћу доприноси диверзификацији, којој
донекле можемо тумачити другачијом про- директан контакт са пољопривредом то омоцедуром у регистрацији, имајући у виду гућава. Комбиновање пољопривреде са
различиту организованост државе и ресор- туризмом може учинити пољопривреду прине институције које се баве тим пословима. влачним бизнисом за младе људе јер им
Овде свакако треба истаћи и чињеницу да отвара могућности за примјену иновација, за
постојање једноставнијих процедура не под- отварање према новим тржиштима, за интеразумева нужно њихово ново креирање или ракцију са различитим корисничким групама

Табела 2. Груписање приоритета за даљи развој
агротуризма
П 1.1

недостатак финансијских средстава

П 1.2
П 1.3
П 1.4

недовољна подршка надлежних институција,
недовољна сарадња свих актера,
лоша прилазна инфраструктура (локални путеви,
сигнализација, умреженост у навигацији),

П2

одсуство јасних и једноставних процедура за
регистрацију и категоризацију објеката,

П 3.1
П 3.2

недовољно интересовање предузетника (поготово младих),
недостатак времена и знања пружаоца
услуга за менаџерски део посла

П 3.3
П 3.4
П 3.5

неадекватне промотивне активности на
локалном и међународном тржишту,
слабо ангажовање локалних туристичких агенција,
неадекватна дефинисаност туристичке понуде
(пакет аранжмана) њихове цене и садржаја
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укључујући међународне клијенте, за модеран
on-lаjn бизнис и кориштење вјештина којима
млади углавном данас располажу а то су знање
страних језика, on-lаjn маркетинг, комуницирање преко друштвених мрежа, рекреативне
активности и др. Нажалост, позитивних (или
уопште) примера о агротуризму је још увек
недовољно, да би се млади определили за
интензивније бављење овом делатношћу.
Такође без адекватне кампање која је праћена
адекватним инструментима подршке у оквиру
јавне политике у којој је агротуризам препознат
као специфичан облик туристичке ђелатности али и специфичан облик диверзификације
ђелатности на газдинству, и који је провођен
од стране јавних институција, не можемо очекивати значајан искорак у овој ђелатности.
Веома је битно овакве активности промовисати и као саставни део наставног процеса међу
средњошколцима и високошколцима пољопривредне, туристичке, угоститељске или
друге сродне струке, као и међу потенцијаним
предузетницима који имају намеру да се баве
агротуризмом у наредном периоду.
Осим информисања потенцијалних предузетника, потребно је учинити напоре како би се
они правовремено обучили за вођење таквог
бизниса и истовремено радити на обукама
постојећих пружаоца услуга за менаџерски
део посла. Руковођење агротуризмом, захтева
од пружаоца услуга стицање додатних вештина, које имају за циљ не само руковођење

домаћинством, већ и комуникацију са потенцијалним гостима пре доласка, током боравка
и након одласка. Менаџерски део посла пружаоца услуга подразумева и ефикасну
комуникацију са окружењем у којем се активност спроводи. У ову сврху израда различитих
курсева (у оквиру РП2) и њихова доступност
пружаоцима услуга, може имати великог значаја. Истовремено законско уређивање ове
области, кроз законско прописивање минималног нивоа знања и обучености људи
укључених у сектор агротуризма, такође може
допринети подизању квалитета пружања
услуга у области туризма али и њиховом ефикаснијем пословању.
Развој агротуризма и његово промовисање су
повезане активности и у складу са тим су и
потенцијали за даљи развој, које су испитаници навели, а који се према својој сродности
могу сврстати у приоритет четвртог нивоа.
Сва три потенцијала: неадекватне промотивне активности на локалном и међународном
тржишту, слабо ангажовање локалних туристичких агенција и неадекватна дефинисаност
туристичке понуде (пакет аранжмана) њихове
цене и садржаја, су међусобно испреплетани и представљају једну целину – креирање
одговарајуће туристичке понуде и њено промовисање. Испитаници у Србији сматрају да је
потреба проширења туристичке понуде, или
дефинисање адекватне понуде веома важни,
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док у БиХ то није приоритет од посебно великог значаја (бар не у овом тренутку).

1.

Туристичка понуда, кроз одговарајући пакет
аранжман је од посебног значаја и за саму анализу агротуризма, тако да је овај приоритет
мора бити посебно узет у разматрање. Наиме,
пакет аранжман у агротуризму би требало
развијати на четири различита нивоа, који би
требали да се надопуњују у сваком наредном:

2.
3.
4.

посета домаћинству и упознавање са
карактеристикама организованости и
начином функционисања;
могућност конзумирања хране и пића
(обедовања) на самом домаћинству;
могућност ноћења у домаћинству;
додатне активности које труисти могу
реализовати на домаћинству а које
могу бити повезане са основним пољопривредним активностима којим се
домаћинство бави (берба воћа, кошење
траве, брига о домаћим животињама)
или представљати додатан вид туристичке понуде у складу са могућностима
(шетња, вожња бицикла, пецање, обилазак културно-историјских или других
споменика у близини...).

Питање даљег промовисања постојећих
пакет аранжмана, односно понуде локалних
домаћинстава је део заједничке стратегије
наступа, пре свега туристичких организација,
самих домаћинстава, али и туристичких агенција које се појављују као понуђачи таквих
пакет аранжмана на тржишту.

Фотографија Jacqueline O’Gara - Unsplash
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4.2. ОЦЕНА ВАЖНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧКЕ
ПОНУДЕ У РС/БИХ

Кањон Тијесно. Пробијајући свој пут кроз крашке стене, река Врбас је вековиа стварала непоновљиве природне пејзаже који инспиришу
и најзахтевније посетиоце. Кањон Врбаса одликује се богатим и разноликим биљним и животињским светом, културно-историјским
споменицима, те природним реткостима. Својим слаповима, буковима, стрмим стенама, изворима, спелеолошким објектима, културноисторијским споменицима, богатим биодиверзитетом, те добром саобраћајном комуника-цијом, простор кањона Врбаса је идеалан за све
активности активног туризма, риболовног и излетничког туризма (аутор фотографије: Младен Шукало)

Шта је то што се сматра типичним обележјем
туристичке понуде у РС и БиХ и шта може бити
од утицаја на доношење одлуке туриста да
посете неке од регија у РС и БиХ? Шта је то
што ће утицати на одлуку туристе да оно што
види и доживи у нашем окружењу, препоручи и другима? Који су аргументи на којима се
заснива туристичка понуда и на шта се рачуна као озбиљан потенцијал у будућности?
Учесници су на ова питања одговарали оценом понуђених карактеристика на Ликертовој
скали, оценом од 1-5, тако да је највећи значај
оцењен оценом 5, а најмањи оценом 1.

I.

Лепота природе и окружења

Лепота природе окружења у коме треба да
бораве туристи, је веома важна као потенцијал
који може допринети развоју агротуризма, али
сигурно није и пресудан елемент за боравак.
Наиме, највећи број испитаника је ову карактеристику туристичке понуде оценио оценом
4, како у БиХ (33,8%), тако и у РС (37,4%), док
је релативно висок проценат испитаника, који
је ову карактеристику оценио оценом 3 (РС –
29,2%; БиХ – 27,9%).
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Оцене су поприлично уједначене, што се могло донекле и очекивати,
обзиром на релативно сличне карактеристике природних ресурса обе
државе (планински предели и равнице, реке, шумски предели...). Ипак,
чињеница да у обе државе, више од 13% испитаника оцењује да лепоте
природе нису карактеристика која може бити од значаја за туристичку
понуду, намеће потребу озбиљније анализе овог сегмента туристичке
понуде у циљу боље промоције природних богатстава са једне стране
и стратегијом њиховог стављања у општу туристичку понуду сваке
регије, па самим тим и у сегменту агротуризма. Да су природна богатства недовољно искориштена у промоцији туристичке понуде, односно
да нису сегмент других облика туристичких активности, говори и
чињеница да веома мали број домаћинстава које се баве агротуризмом има у својој понуди и обилазак природних лепота у окружењу,
без обзира на њихово постојање, чему разлог може бити и недовољно познавање карактеристика лепота природе у окружењу. Родин и
сарадници (2014) су анализирајући ставове представника хотелско-угоститељског сектора Златибора, Таре и Златара дошли до податка,
да чак 23% испитаних, види природне погодности као одличан потенцијал за развој туризма у тој регији. Када је у питању лепота природе
на простору РС и БиХ, велики значај има биодиверзитет и висок степен
ендемичности и реликтности. Према акционом плану заштите животне средине Босне и Херцеговине, Република Српска по разноликости
природних вредности спада у сам европски врх. По изворима Светског
центра за праћење заштите природе у Босни и Херцеговини, постоји 21
заштићено подручје.
Међу њима су два национална парка („Сутјеска“ и „Козара“) два пејзажна парка, два природна резервата, три прашуме итд. (Љубојевић и
Марчета, 2007).
Код сагледавања туристичких вредности према својој генези (природни
и антропогени) потребно је констатовати да је основно својство природних туристичких вредности њихово рекреативно својство. Међутим,

Водопад на реци
Швракава. Швракава је
десна притока Врбаса, а
у њега се улива у месту
Карановац. Са својим
водопадима, слаповима
те моћним 300 м дугим
кањоном и тзв. речним
“казанима” представља
изврсно место за
цанyонинг (екстремно
савладавање кањона)
(Аутор фотографије: Младен
Шукало)
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Видиковац Бањска стена на Тари –
налази се 6 км од Митровца и представља
најпопуларнији видиковац на Тари.
Назив видиковца Бањска стена, потиче
од назива Бањског врела који избија
у подножју видиковца. Врело је било
крашког порекла са температуром воде од
4 степена целзијуса. Видиковац се налази
на надморској висини око 1065 м и са њега
се пружа леп поглед на вештачко језеро
Перућац, кањон реке Дрине и подручје
Осата у БиХ (аутор фотографије: Љиљана
Ђуричић).

Меандри Увца – специјални резерват природе Увац је заштићено природно
добро од изузетног значаја и представља једну од најимпресивнијих
природних лепота Србије. Налази се у југозападној Србији, између планине
Златар и Јавор, на територији општина Нова Варош и Сјеница. Увачко
језеро, једно од 3 златарска језера која су саграђена на реци Увац, лежи на
надморској висини од 985 м и издваја се по лепоти атрактивних укљештених
меандара, на које се најлепши поглед пружа са видиковаца Молитва, Велики
врх и Лопиже. Љубитељи природе овде могу посматрати и Белоглавог
супа, врсту лешинара која је била пред изумирањем, али је захваљујући
активностима Специјалног резервата Увац колонија обновљена и сада је
највећа у Европи (аутор фотографије: Туристичка организација Златар).
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то не значи да су све туристичке вредности са рекреативним својствима и природни. Јер, као што је познато, вештачка језера, канали и
паркови, нису природне туристичке вредности али имају своја рекреативна својства. Такође, пећине и вулкани иако су природне туристичке
вредности, немају рекреативна својства. Из овог произлази да ни све
природне туристичке вредности, нису рекреативни, као да ни све
антропогене туристичке вредности (створене туристичке вредности)
нису културне вредности (Вукоја, 2011.).
Туристичке вредности су подељене на самосталне, као туристичке вредности које саме представљају вредност за туристичке посете
(атрактивна планина, река и сл.), комплексне туристичке вредности
одликују се са више атрактивних атрибута и могу задовољити више
туристичких потреба (река: веслање, пливање, риболов и сл.), док
комплементарне туристичке вредности, у правилу, својим особинама
појачавају вредност самосталних туристичких вредности. Због тога је
потребно активирати потенцијалне туристичке вредности у погледу
природног окружења.
Графикон 9. Графички приказ оцене значаја лепоте природе у окружењу, као карактеристике туристичке
понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)
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II.

Људи и гостопримство према туристима

Испитаници сматрају да је гостопримство људи (домаћина) у РС и БиХ
један од највећих потенцијала за даљи развој агротуризма. Наиме
86,8% испитаника у БиХ је ову карактеристику оценило оценом 4 и 5,
док је у РС тај проценат чак 97,25% (графикон 10).
Само незнатан број испитаника ову карактеристику је оценило оценом
3, с тим да је то нешто више изражено у БиХ (13,2%). Традиционална
гостољубивост ових подручја је неопходна, она се подразумева, гости
то очекују. Стиче се утисак да је гостопримство људи са ових простора
већ постала познато и страним туристима, посебно када је реч о првом
контакту са непознатим гостом (Semplicini and Boccia, 2011). Значају
гостопримства се посвећује посебна пажња и у материјалима, који
едукују пружаоце услуга на који начин се треба опходити са гостима
(Водич за сеоско домаћинство, 2014). Према упутствима за бављење
агротуризмом, када гости дођу, треба им пожелети и приредити добродошлицу коју ће да памте, по могућству на традиционалан начин. У
нашим селима задржао се обичај послужења, ту су слатко и вода на
послужавнику прекривеном хекланим миљеом, погача и со, ракија или
домаћи ликер уз кафу, ако неко жели, можда неки специјалитет који
има везе са сезонским дешавањима. Веома је важно да од самог почетка комуникација између домаћина и гостију буде добра. Она почиње
од првог контакта, разговора телефоном или путем мејла, одвија се
током резервације смештаја, наставља се доласком у сеоско домаћинство, траје током боравка туриста, подразумева одговарајући испраћај,
евентуалну размену контаката и честитање празника и рођендана када

гост отпутује кући. Такође, уколико гости и домаћини размене телефоне или мејлове, онда домаћин може да обавештава госте о евентуално
новим услугама које нуди, новим производима или погодностима.
Знање страног језика је посебна предност посебно уколико долазе
гости из иностранства. Последњих година, реализују се активности
које за циљ имају стицање елементарног познавања енглеског од стране пружаоца услуга, или се пак креирају посебни приручни материјали
(„Да се разумемо“, 2012), чијом се употребом на веома практичан начин
може остварити основна комуникација између домаћина и госта и тиме
боравак учинити пријатнијим на обострано задовољство. Овакав вид
едукативног материјала је много практичнији за носиоце домаћинства,
посебно ако је реч о старијим особама, које најчешће немају ни времена ни предуслова за учење страних језика.
Без обзира на промене које се дешавају и које су присутне у свим
сферама друштва и у РС и БиХ, људи са овог простора и даље велики
значај придају неформалном дружењу чак и током трајања различитих
састанака или пројеката.
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III. Смештајни капацитети

Смештајни капацитети, према ставовима испитаника нису сегмент који
представља значајнији потенцијал туристичке понуде ни у РС ни у БиХ.
Чак 50% испитаника у РС је овој карактеристици дало оцену 3 и мање,
док је у БиХ то случај са 34,7% испитаника. Испитаници у БиХ позитивније оцењују ову карактеристику туристичке понуде, што свакако
отвара простора за даљу анализу. У наредном периоду би било од
посебног интереса направити додатну анализу, на пилот домаћинствима у РС и БиХ са циљем да се детаљније утврди шта је то што се може
сматрати предностима код смештајних капацитета (22,2 – 23,6%), а на
чему се треба радити у наредном периоду како би се стање смештајних капацитета поправило, односно унапредило. Питање реалне оцене
смештајних капацитета је неопходно сагледатих и са других аспеката
(минимум хигијенских услова и опремљености у складу са условима
категоризације) како би се добила реалнија слика.
Тодоровић и Бјељац (2009), наводе да су минимални захтеви за почетак бављења туризмом у сеоским срединама у Србији: кућа (зграда
која се изнајмљује) је у селу, има редовно снабдевање електричном
енергијом, има обезбеђено одговарајуће купатило, најмање једна једнокреветна соба (најчешће са могућносшћу додатних лежајева) са
сопственим улазом и до објекта се стиже путем задовољавајућег квалитета. Исти аутори, наводе да се број домаћинстава у Србији, које
могу да пружају услуге у агротуризму повећава из године у годину,
као и да се ниво услуга у таквим објектима повећава. Гости и домаћин
имају одвојене објекте или пак одвојене улазе. Најчешће постоји по
једно купатило на две собе, али повећава се и број објеката који су
„de luxe“ опремљени у смислу да свака соба има своје купатило. Многе
куће, такође поседују и базене за пливање и „jаcuzzi“ каде, сателитски
програм и приступ интернету. Овакви објекти са различитим видом
додатних услуга у Србији, по регионима заступљености презентовани

Етно село Тарабића колибе – налази се у
селу Кремна, познатом по пророцима Митру
и Милошу Тарабићу. Има 12 етно кућа са 60
лежаја апартманског типа, етно ресторан са 100
места за седење, галерију покућства старих
српских кућа са овог простора, игралиште
за мали фудбал, кошарку, одбојку и базен за
купање (аутор фотографије: Љиљана Ђуричић)
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су у каталогу сеоских домаћинстава (Туристичка организација Србије,
2018).
Родин и сарадници (2014) су анализом ставова туриста који посећују
регију Златибора, Таре и Златара, дошли до података да чак 47%
анкетираних одседа у приватном смештају, што свакако иде у прилогу
подизању нивоа смештајних капацитета. Мркоњић и сарадници (2011),
наводе да туристи који су привучени културно-историјском баштином
у туристичким валоризацијама вреде за туристе веће платежне моћи,
па је за такав вид туриста потребан квалитетан смјештај, било да је
реч о хотелском смјештају или малим породичним хотелима. Туристи
привучени природним богатствима траже смештај који не нужно, али
би требао бити у природном окружењу, било да је реч о хотелском
смештају, етно селу, или приватном смештају опремљеног за ту намену.
У складу са оценом смештајних капацитета, веома је важна и анализа
просечног броја лежајева које одређени објекти нуде, јер то у великој
мери одређује и карактеристику посетилаца, односно туриста које је
одређено домнаћинство у стању да пружи. Смештајни капацитети су
огроман потенцијал за даљи развој агротуризма у наредном периоду
на чијем је развоју неопходно значајније радити.
Графикон 11. Графички приказ оцене смештајних капацитета, као карактеристике туристичке понуде у
Србији и Босни и Херцеговини (%)
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IV.

Здравствени квалитет хране у понуди (безбедна храна)

Безбедност хране је важна, јер се годишње у свету отрује храном око
76 милиона људи, а 5% оболелих мора да посети лекара, 325.000 оболелих се лечи у болници, док 5.000 људи годишње умре (14 сваки дан
од нечега што је појело). Нажалост, овакав тренд је присутан и у РС
и БиХ (Михољчић, 2008). Здравствени квалитет хране као карактеристика туристичке понуде, је скоро идентично оцењена и од стране
испитаника у РС и испитаника у БиХ (јако високо). Наиме скоро 90%
испитаника у обе државе, овај потенцијал туристичке понуде оцењује
оценама 4 и 5 (графикон 12).
Разлог овоме треба тражити у чињеници, да се на просторима РС и БиХ
(генерално простору Балкана) појам “здраве хране” углавном доводи
у везу са природним пореклом сировине од које се припремају производи, контактом који у процесу примарне производње и дораде (још
увек) постоји са селом и из кога се набавља добар део намирница који
се конзумира, као и начином на који се храна припрема. Истовремено,
појам “здраве хране” који постоји у перцепцији већине становника
и потрошача на овим просторима, још увек на прво место не ставља
здравствени утицај који конзумација хране може да има на човеково здравље (иако треба констатовати одређене промене последњих
година). У основи, квалитет хране са здравственог аспекта треба да се
посматра кроз њену безбедност за чување и конзумирање3.

Графикон 12. Графички приказ оцене здравственог квалитета хране у понуди (здраве хране), као
карактеристике туристичке понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)

3 Безбедна храна се може конзумирати без последица карактеристичних органолептичких
својстава (боје, мириса, укуса, густине), ако је упакована, у року употребе је и декларисана
(назив производа, произвођач, састав, рок употребе, услови чувања, а по потреби и начин
коришћења). Храна се мора чувати по предлогу произвођача у неоштећеној амбалажи, а
припремати и служити у прописаним санитарним условима. Прописани санитарни услови
подразумевају одређен број чистих просторија одговарајуће висине и површине, које су
функционално повезане и прате технолошки процес припреме, употребу прибора, опреме
и уређаја од материјала који не утиче на својства намирница. Храну припремају лица која
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Храна, произведена без употребе пестицида или уз њихову смањену
употребу је последњих година на цени и ствар престижа. Предност
сеоских средина је још увек незагађена природа и могућност да се
храна произведе на начин да има већи квалитет. Уколико се домаћинство бави производњом хране на овај начин, то би свакако било добро
и промовисати пред туристима. За домаћинства која се баве производњом на овако одговаран начин препорука је да на видном месту,
у заједничким просторијама, ходнику и слично имају полицу, витрину,
креденац на којем ће бити изложени лепо упаковани производи на
којима треба да буде видно истакнута и цена (Водич за сеоско домаћинство, 2014). Задовољан гост ће купити и понети са собом намирнице
за које зна да су здраве, укусне и квалитетне, а самим тим штеди
време и новац произвођача који би морали да путују у град, плаћају
превоз и тргују на градским пијацама. Са аспекта развоја агротуризма, посебно производње хране високог квалитета, од непроцењивог је
значаја квалитет земљишта. У вези са тим пожељне су мере у области
пољопривредне производње, који подразумевају производњу без (или
уз редуковану) употребу вештачких ђубрива, пестицида и осталих
хемијских средстава. Обуке, које носиоцима производње пружају неопходне информације о исправној и контролисаној употреби заштитних
средстава и вештачких ђубрива (видети радни пакет Р.П. 1.2.) су такође
од значаја, како би се осигурала производња квалитетног производа.
Истраживања која су спроведена међу потрошачима хране у БиХ и
РС (www.focusbаlkаns.org) показују да су њихови ставови по питању
здравственог статуса хране која се конзумира, поприлично стереотипни. Наиме, потрошачи као један од најважнијих синонима здравља
наводе здраву исхрану, са релативно различитим поимањем овог појма.

Графикон 13. Графички приказ оцене кулинарских специјалитета и локалних производа, као карактеристике
туристичке понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)

су здрава и имају санитарну књижицу, носе радну одећу и поседују знања о безбедном
спремању, чувању и служењу хране. Неисправна храна је храна која може довести или је
довела до болести људи, најчешће има промењену боју, укус и мирис, или јој је истекао
рок употребе или је припремана и чувана у нехигијенским условима (прљаве просторије,
опрема, уређаји или оболело лице је припремало) (Михољчић, 2008).
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Иако сматрају да то подразумева разноврсност намирница које користе у исхрани и донекле динамику конзумирања током дана, већи број
потрошача овај појам везује за конзумирање домаће хране, односно
оне која се производи на селу. Улога воћа у истраживању се појављује
кроз разноврсност намирница с једне и као значајан извор витамина са
друге стране. Уз овај појам се донекле може везати и употреба чисте
воде, која је за највећи број њих (они који су поменули) то вода која
се природно може наћи у њиховом животном окружењу с извора. Овде
има и потпуно супротних мишљења заснованих на информацијама о
штетном утицају који може имати употреба ове чисте, али неконтролисане воде. Ставови потрошача показују сличности између БиХ и РС,
када је реч о мотивима за одабир хране.
Наиме када су у питању мотиви за одабир хране у РС то су: укус, цена,
здравље, природност састојака, погодност за употребу, расположење и
познатост произвођача. У БиХ најзначајнији мотиви су: укус, здравље,
природност састојака, цена, погодност за употребу, расположење и
познатост произвођача. У складу са наведеним, можемо констатовати
да су и одговори испитаника у оквиру овог истраживања у складу са
стереотипом који преовладава о квалитету хране који се конзумира на
овим просторима. Без обзира на то, од великог је значаја чињеница да
испитаници имају висок и позитиван став о здравственој безбедности
хране која се конзумира на овим просторима, што је свакако значајан
потенцијал за даљи развој агротуризма. Од великог је значаја подизање нивоа знања домаћих произвођача о начинима производње и
манипулације храном, како би имала карактер здравствено исправне
или безбедне хране.

Планински доручак Златибор – Тара - Златар - је жиг гаранције квалитета којим се
обележавају традиционални производи и услуге. Настао је као одговор на препознате
потребе посетилаца западне Србије, као најпопуларније туристичке дестинације. Савремени
туристи траже аутентично туристичко искуство и желе да конзумирају производе који су
типични за ову туристичку дестинацију, па је тако последњих година гастрономија постала
један од кључних елемената туристичке понуде западне Србије. А Златиборски крај
има много тога да понуди – од сувомеснатих специјалитета – Ужичке пршуте, сланине и
кобасице, Ужичког кајмака, Златарског сира, преко добре капљице, меда, лековитих трава
и чајева, до грнчарског посуђа, вунених чарапа, прслука и капа, који су обележени жигом
гаранције Планински доручак. (Аутор фотографије: РРА Златибор)
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V.

Кулинарски специјалитети и типични производи

Производња хране је веома напредовала у последњих пола века.
Велики број производа који су имали своје утемељење у традиционалној производњи, прилагођен је индустријским захтевима у погледу
величине серије, стандардизације квалитета и уједначавања укуса,
независно од места производње. Међутим, савремени потрошачи суочени са глобализацијом и унификацијом производа и укуса, све више
желе да конзумирају храну која долази са одређеног подручја, желе
већу разноврсност и теже да упознају део културне традиције у производњи и спремању хране одређеног подручја, земље и региона.
Данас су у свету веома цењени и тражени типични производи са одређених географских подручја у чији састав улазе сировине карактеристичне
за територију са које потичу, који се припремају на специфичан начин
и носе специфичан квалитет. Потрошачи широм света препознају и
желе да конзумирају швајцарски сир, француско вино, руски кавијар,
индијски кари, мексички чили, јапански саке итд. Међутим, интерес за
повећаним профитом створио је и многобројне сурогате таквих производа. Због тога се јавља потреба за њиховом заштитом, како би
потрошач био сигуран да купује храну која има гарантован квалитет и
познато порекло. У последње време све је више типичних производа
који улазе у процедуру заштите, чиме се са једне стране додатно промовишу и штите од злоупотреба, а са друге стране шаљу купцима јасну
поруку о квалитету и својој специфичности условљеној географским
пореклом (Живановић и сарадници, 2012).
Кулинарски специјалитети и типични производи су високо оцењени
као карактеристика туристичке понуде (графикон 13), иако нешто
ниже него што је то случај са здравственим квалитетом, што може

Херцеговачки уштипци
су најједноставнији од
свих уштипака на свету,
припремљени само од
брашна, соли, воде и лозе.
Будући да су толико прости,
можете их послужити уз
добар сир и сухомеснате
нареске, пршут, сланину,
кулен или једноставно
уз јогурт. Тесто с јајима
или без јаја, с квасцем
или с прашком за пециво,
с млеком, сурутком,
млаћеницом или јогуртом,
с додацима или без
додатака. Пржени, топли,
умочени у милерам или
премазани младим сиром.
Ретки им могу одолети, а
они су – уштипци (Аутор
фотографије: Ивица Сиврић)

Буњгур. Аутентично јело
са подручја северозападне
Босне које се прави од
пшеничне крупице, кајмака
и сира. Јело се служи
топло или хладно уз прилог
(млеко или млади кајмак
или млади сир). Прилог се
може служити појединачно
или као комбинација
набројаних састојака (Ауто
фотографије: Младен
Шукало).
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бити помало изненађујуће, имајући у виду велико богатство и кулинарских специјалитета и типичних производа, како у РС, тако и БиХ4.
Кулинарски специјалитети и локални производи у РС и БиХ, одраз су
специфичности локалитета у коме се спремају, начина (традиционалног) припреме, веороисповести, али и вековног мешања становништва,
као последица сталних миграција и досељавања становништва.
Постојање типичних производа представља и одређену везу са прецима и пређашњим начином живота, превасходно исхране. Ранија
истраживања о ставовима потрошача према традиционалним (локалним) производима (www.focusbаlkаns.org) показују, да сталне миграције
и измене у већим градским срединама имају негативан утицај на очување кулинарских специјалитета и типичних производа.
У већим градовима БиХ, са великим изменама у структури становништва, веома тешко је утврдити шта је типични (традиционални)
производ, као и начин на који се он припрема.
Међутим, у регији Херцеговине (где је миграција становништва била
мање изражена) веома јасна је улога традиционалних производа не
само у кулинарству, већ и начину живота и специфичним (посебним)
приликама, за које се такви производи најчешће и припремају.
Ангелкова (2012) за погранична места Републике Србије и Македоније
наводи велики број типичних производа међу којима посебно издваја
млечне производе: старопланински (пиротски) качкаваљ, масло, урда,
4 „...разнолики гастрономски акварел у Херцеговини саздан је од десетине различитих,
скромних, али укусних јела изнад којих доминира крв Херцеговине, њезина изврсна вина.”
Ту, гдје човјек камену краде земљу, гдје љети испуцана земља вапи за водом, све је некако
посебно наглашено. И природа и људи и вино. Као што се мијењала њена повијест и
смјењивали њезини освајачи, тако се у Херцеговини мијењала, надопуњавала, обогаћивала,
или осиромашивала и херцеговачка традицијска кухиња, саздана од брашна, сира, меса,
рибе, вина…” (Рурална Херцеговина, Редах)

„Белмуж“ је традиционални старопланински
специјалитет, припремљен од младог
пуномасног несланог сира са мало
кукурузног или пшеничног брашна. Млади
сир се оцеди у крпи и тако процеђен
отапа на тихој ватри док се не постане
течан. Растопљеном сиру додаје се шака
кукурузног или пшеничног брашна и
непрекидно меша док не пусти масло и
почне да се развлачи. То је знак да је
„белмуж“ готов. Служи се одмах уз овчије
кисело млеко (аутор фотографије: Славиша
Ћирић-Вила Бабин Зуб, Балта Бериловац).

Ужичка комплет лепиња - најпознатији
гастрономски специјалитет ужичког краја,
у прошлости познат и као Лепиња са све.
Главни састојци су јаје, кајмак и претоп,
који је углавном мешавина јагњеће и
прасеће масти која настаје у процесу
печења. Прави ужитак и препорука је да
се комплет лепиња једе рукама, тако што
се прво поклопац лепиње умаче у средину,
а затим те се затим прелази на главни
део. Знак да сте правилно јели комплет
лепињу јесу замазане руке и брада. Иако
је ову енергетску бомбу најбоље појести
за доручак, пракса у ужичкој чаршији каже
да је најслађа по поноћи, после добре
журке, концерта или кафанске свирке.
Ако не верујете, прођите поред ужичких
пекара у то време! (Аутор фотографије: РРА
Златибор)
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овченик, бели сир – кришка, вурда, кисело млеко; као и производња
јагњећег меса и производња вуне за израду пиротског ћилима.
Старопланински регион је познат по својим млечним производима,
печуркама и воћу: јабукама, крушкама, боровницама, малинама, купинама, што даје могућности за развој кулинарског туризма.
Питање кулинарских специјалитета је од посебне важности обзиром да
се у структури трошкова по врстама услуга, на примеру средњобосанског кантона у БиХ (Хоџић, 2011), највећи промет остварује управо на
храни (46,9 %), напицима (6,7 %), пиву (6,1 %), и осталим безалкохолним
пићима (5,6 %). Истовремено босанско-херцеговачка традиционална
кухиња је врло богата и свака регија крије гастрономске посебности.
Ћатовић и Мешковић (2011), сматрају да би сваки крај у БиХ требао
бити препознатљив по неким специјалитетима. Наводе да би било
добро развијати кулинарску баштину и посебно типичне прехрамбене
производе. На жалост највећи број таквих производа немају стандардизовану и организовану производњу и понуду. Истовремено све је
већи број туриста вегетаријанаца који посебно поздрављају и цене
јела припремљена за њих.
Аутори такође наводе да би за развој кулинарске баштине и гастрономског идентитета било обавезно ангажовати Угоститељско туристичке
школе и Технолошке школе, факултете као носиоце таквих пројеката,
а резултате спроводити у самом туризму.
Да би један пољопривредно-прехрамбени производ добио карактер
типичног, тај производ мора да карактеришу јединствени атрибути квалитета као одраза специфичности неке територије (окружења). Типични
производ је производ специфичног квалитета, који поприма властиту
специфичност из блиске повезаности са територијом на којој се производи (Бајрамовић, 2010). Веза са територијом и територијално порекло
производа, често истакнуто и наглашено на етикетама, поприма све

Јагње на ражњу је традиционални начин припреме
меса. Укусна и сочна печена јагњетина са ражња
може се добити у сваком угледнијем ресторану. Али
сасвим је другачији доживљај када се уместо за
столовима у сали ресторана гозба уприличи тако
да поприми известан ритуал у који сваки учесник
окупљене дружине уграђује и нешто од свог скромног
знања и у коме ће равномјерно поделити тренутке
уживања. Некада се нешто од романтике у вези
са припремом печене јагњетине доживљавало на
путу према мору, у долини Неретве, где се јагње
вретело на ражњу уз шум бучне реке, чија је
механичка снага искоришћена за окретање ражња,
а њено термичко својство – да би се охладило пиће.
Ипак су многобројни сладокусци облапорни на
печену јагњетину прогласили најбољом ону која се
припремала у Бусовачи на домаку Лашве и у Отоки на
Уни код Босанске Крупе (Аутор фотографије: Ивица
Сиврић)

Пиротска пеглана кобасица
је специјалитет произведен од
најквалитетнијих комада „посног“ меса
(козијег, овчијег, јунећег, магарећег,
коњског) са зачинима. Порекло рецепта
води још из турског доба. У припреми, месо
се одваја од свих нежељених примеса,
меље се и меша за зачинима, везује у
карактеристичан потковичаст облик и
суши на ваздуху. Током периода сушења,
кобасице се „пеглају“ сваких неколико
дана, на традиционалан начин- стакленом
флашом, како би се избацила вода и
обезбедила дуготрајност јер не садрже
конзервансе и адитиве. Специфичност
пеглане кобасице је и њен благо љут или
љут укус (аутор фотографије-Сања Ђукић,
Крагујевац, приватна архива).
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већи значај за потрошача (туристу) јер окупља низ информација о
специфичним факторима производног процеса који се примењују на
одређеном подручју као и специфичности атрибута самог производа.
Типични пољопривредни производ је резултат колективног и локализираног историјског процеса акумулирања знања и вештина које се
заснива на комбинацији територијалних ресурса, како физичког тако и
антропичког карактера из којих произилази једна снажна непоновљива веза са којег потиче.
Бајрамовић (2010) је на подручју три долине у БиХ (Уна-Сана, Неретва и
Дрина) идентификовао бројне пољопривредне производе који би потенцијално могли бити предмет даљих активности у циљу њихове заштите,
очувања и свеукупне валоризације. Ипак, уважавајући научно-стручне квалификације и дефиниције о типичности неког производа, аутор
издваја мањи број производа који имају основу за заштиту: брашно од
бундевиних семенки , баса – млечни производ, крушка црница (долина
река Уне и Сане), херцеговачки сир из меха, кукуруз десеторедац, мед
од магиње, сухо месо од подвелешке праменке (долина реке Неретве),
џем од дрењине, слатко од шљиве пожегача и ријечанка - љута паприка (долина реке Дрине).

Ливањски сир почео се производити
у 19. веку у околини Ливна по узору на
технологију производње француског сира
гројера на породичним газдинствима, а
технологију производње је увела АустроУгарска. Првотно се производио искључиво
из овчег, а данас углавном из мешавине
овчег (60-70%) и крављег (30-40%) млека,
или само крављег мека. Зрије просјечно
60 - 66 дана у контролисаним увјетима.
Мирис сира је изразит и својствен кршким
сиревима. Окус је пун и угодан, а код
старијих сирева помало пикантан. Ливањски
би се сир сажето могао описати као тврди
сир, глатке жућкасте коре на којој је могуће
наићи на неравнине од сирне мараме,
жућкасте или жуте боје теста с правилно
распоређеним сирним окашцима средње
величине, чији је мирис карактеристичан
за овчје тврде сиреве, а окус пун или
пунији, специфичан за овчје сиреве и добро
изражен. Одступања, односно варирања
димензија и масе сира уочљива су код
сирева који се производе у домаћинствима
(Аутор фотографије: Ивица Сиврић).

Потенцијал типичних производа је сигурно велик и уједно прилика за обогаћивање туристичке понуде у агротуризму. Оно на чему је
потребно радити у наредном периоду је управо изналажење типичних производа, који чекају неоткривени у неприступачним крајевима
(Semplici аnd Bocciа, 2011) или су пак доступни само мањем броју њихових уживалаца.
Без обзира на велики потенцијал који ова група производа има за развој туризма уопште, па тиме и агротуризам, стање на терену показује
да се он не користи у пуном обиму.
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Мркоњић и сарадници (2011) радећи маркетиншко истраживање и
анализу тржишта на Требитажу (регија Херцеговине) констатују да
у садашњој гастрономској понуди у туристичким и угоститељским
објектима ТХТ пројекта и његове околине, ретко се могу наћи традиционална, типична и аутохтона јела Херцеговине.
Жели ли се херцеговачка кухиња представити као део туристичког
доживљаја Херцеговине, истраживаног подручја, интензивно се мора
радити на подизању свести угоститељских привредника о значају
изворне гастрономске понуде и њеном утицају на укупан туристички
развој. Аутори констатују и да што се тиче ширине понуде и квалитета
идентификованих јела, а поготово узимајући у обзир однос цена/квалитеа, гастрономска понуда пројектног подручја и околине оправдано
се може сматрати перјаницом будудег туристичког производа.

Шкија је колоквијални
назив за дуван Равњак
сађен на ширем
херцеговачком подручју.
Имотска крајина и
Херцеговина су од
најстаријих времена
постојбина ове врсте
дувана, чији врхунац
у откупу и узгајању
доживљава крајем 80-тих
година. Током рата дувана
је на херцеговачком
подручју готово нестало,
ђубрење природним
ђубриво потребно је
како би дуван био добар,
међутим, с нестанком
говеда, нестало је и
природног ђубрива, а
тиме и овог популарног
дувана којег данас узгаја
тек понеко херцеговачко
домаћинство. Шкија је
постала култни дуван
домаћих људи, уживајући је
међу породицом, друштвом
и у свакој прилици домаћег
херцеговачког човека.
Ганга, гусле и добро вино
били су карактеристични
реликти уз херцеговачку
шкију (Аутор фотографије:
Ивица Сиврић).
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VI. Програми и активности у понуди

Програми и активности у понуди, су према оценама испитаника много
значајнији потенцијал развоја агротуризма понуде у РС, него што је то
случај у БиХ (графикон 14).
Највећи проценат испитаника у РС, је ову карактеристику оценио оценом 4 (40,3%) односно оценом 5 (38,8%), за разлику од испитаника у
БиХ, где највећи број испитаника ову карактеристику вреднује оценом
3, а приближно уједначен број оценама 4 и 5. Постојање дефинисаних
програма и активности у туристичкој понуди у великој мери утицати
на тржишну позицију укупне понуде коју одређено домаћинство нуди.
Веома често, иако за то постоје реални и не превише захтевни услови, домаћинства у својој понуди немају понуду додатних програма
и активности и тиме је у значајној мери чине мање атрактивном за
потенцијалне туристе. Хоџић (2011) наводи податак да је на подручју
средњобосанског кантона поред осталих карактеристика туризма,
постојећа понуда туристичких производа спорадична и неразвијена.
Ангелкова (2012) за погранична места Републике Србије и Македоније
констатује велико богатство типичних (пре свега млечних) производа
и наводи да би постојање оваквог богатства типичних производа могло
бити одлична основа за активности које би могле да буду понуђене
туристима: часови кулинарства за традиционална јела и производе:
(качкаваљ, белмуж, урда и сл.), као и промоција бакиних тајних старих
рецепата у локалним ресторанима (Hаwkins, 2006).
У новије време гости из урбаних средина, у којима се брзо живи а дани
су испуњени бројним обавезама, долазак у рурална подручја готово
да условљавају могућностима за активан одмор. Мапиране планинарске, пешачке и бициклистичке стазе готово да постају неопходност.
Туристима су привлачни и рафтинг, параглајдинг, јахање, истраживање
пећина, па и напуштена рударска окна. Посебну групу посетилаца
представљају ловци и риболовци. Већина њих заинтересована је и

Графикон 14. Графички приказ оцене програма и активности у понуди, као карактеристике туристичке
понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)
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за посете околним манастирима и културно историјским споменицима.
Истовремено, домаћини треба да познају све локалитете у свом крају и
буду водичи гостима, а друга могућност је да туристи сами планинаре,
пешаче, возе бицикл, прошетају до оближњег извора, али уз прецизна
упутства и евентуална упозорења на небезбедан терен и потенцијалне опасности које вребају (Водич за сеоско домаћинство, 2014). Лов и
риболов су специфични видови туризма. Њихове активности најчешће
су усклађене са календаром одстрела и риболова. У том случају било
би добро укључити локална удружења ловаца и риболоваца пошто
је реч о специфичним видовима спортског туризма. Брање лековитог
биља, шумских плодова и печурака, такође може да буде атрактивно посетиоцима. Што се печурака тиче, само лица која су стручна да
одвоје јестиве од отровних печурака могу да буду водичи и било би
добро да се ове активности организују у сарадњи са удружењима гљивара (Водич за сеоско домаћинство, 2014).
Програми и активности су велики потенцијал за развој агротуризма у
РС и БиХ, али са већим бројем ограничавајућих елемената:
•

•

највећи број програма и активности подразумева активно учешће
једног (или више) члана домаћинства, са предиспозицијама да
може ефиксано (и на стручан начин) да ради са туристима на
конкретној активности;
одређен број активности подразумева и додатно инвестирање у набавку неопходне опреме и реквизита, како би се она
реализовала;

•

•

•

•

неке активности се успешно могу реализовати само у одређеном периоду године – односно имају сезонски карактер (ово се
посебно односи на радове на сеоском газдинству, због чега организација пратећих активности мора бити добро испланирана и
понуђена туристима у зависности од доба године);
за неке активности је потребно ангажовати и друге појединце
или пак организације, које нису нужно у систему пружања услуга у агротуризма;
све активности захтевају додатне припреме и едукацију у погледу начина комуникације са туристима, припремних радњи и саме
реализације;
домаћинства веома често нису ни свесна могућности које могу
пружити у погледу услуга и активности током боравка туриста,
што подразумева детаљнију анализу могући у складу са реалним капацитетима самог домаћинства (људски, организациони и
финансијски).

Без обзира на напред наведено, домаћинства која желе бити успешна
у агротуризму морају активно размишљати о својој понуди и посебностима које ће их учинити атрактивнијим за туристе. Неке од обука за
пружање услуга (Р.П. 1.2.) које су развијене у оквиру овог пројекта,
могу бити добар основ за њихово активно укључивање у понуду заинтересованих домаћинстава.

37

Мапирање развојних потенцијала агротуризма у Србији и Босни и Херцеговини

VII. Локалне манифестације

Локалне манифестације пружају одличну прилику за промоцију
одређеног производа, краја у којима се реализују, део баштине регије
и отварају додатне услове за успешнију промоцију самих домаћинстава
у том крају (најчешће кроз краткотрајни боравака током организације
саме манифестације). Локалне манифестације последњих година су
све више присутне и у РС и БиХ. Искуства земаља у окружењу указују
на то да локалне манифестације представљају прави начин промоције одређене регије и специфичности производње која се реализује
у њој. Незванични подаци, показују да је Република Словенија држава са највише манифестација посвећених вину по глави становника у
свету. Интересантно је истаћи да се манифестације посвећене вину у
Словенији организују као типичне винске манифестације (http://www.
vipаvskаdolinа.si/en/splosno/festivаl-vinа-zeln), или се веома често комбинују са промоцијом и неког другог производа (https://vinoo.co/events/
si-portorose2-2018).
Испитаници у Србији, локалне манифестације оцењују нешто боље
као карактеристику туристичке понуде, за разлику од испитаника у
БиХ (графикон 15). Разлог овоме треба тражити и у чињеници да су
локалне манифестације у нешто већем броју (и са нешто дужом традицијом) заступљене у Србији у односу на БиХ. Интересантно је истаћи
да скоро 15% испитаника у БиХ, не сматра да локалне манифесатације
могу допринети развоју агротуризма у наредном периоду, односно да
нису потенцијал за развој.

Графикон 15. Графички приказ оцене локалних манифестација, као карактеристике туристичке понуде у
Србији и Босни и Херцеговини (%)

Са аспекта аготуризма, све манифестације могу бити веома значајне, али
је сигурно да највећи допринос имају специјализоване манифестације,
које у први план стављају одређени пољопривредни или прехрмабени производ, чиме доприносе додатној промоцији одређене регије
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управо у сегменту производње специфичном за ту регију (сланинијада,
бостанијада, купусијада...). Одређене манифестације су специфичне
и јединствене за само једну регију, док се поједине са сличним садржајима и тематиком одржавају у различитим (географским) регијама.
Манифестације могу допринети развоју агротуризма, чак и када нису
директно ослоњене на пољопривреду и прехрану, јер анимирају већи
број туриста да посећују одређену регију. Куртовић (2011) сматра да је
манифестациони туризам (посете разним манифестацијама), друштвено-економски феномен, који свакодневно добија све већи значај, јер
се све већи број особа директно укључује у овај вид туризма, интензивније у посљедњим деценијама протеклог века. За манифестациони
туризам битно је да су учесници у највећем броју особе са високим
платежним могућностима, па стог аспекта треба посматрати ефекте
манифестационог туризма. Говорити о профиту оствареном по основу
манифестационог туризма, веома је тешко, с обзиром да се непредвиђено појављују нови мотиви туристичких кретања, а они имају знатне
утицаје на туристички промет. Тако се током трајања неке манифестације, туристи који су у месту одржавања исте, укључују у обиласке
културно историских споменика, праве излетничке туре а већина се
тих учесника определи да свој боравак у граду у коме учествују на
одређеној манифестацији, продужи за један или више дана, по завршетку манифестације. Најпознатије манифестације које су у Босни и
Херцеговини одржавају су: “Сарајевска зима”, „Башчаршијске вечери“,
“Вишеградска стаза”, “Љето на Врбасу“, “Грмечка корида” “Дучићеве
вечери поезије” и др. Све ове туристичке манифестације, током свог
трајања, постају места повезана једном стваралачком акцијом-отварања културних ризница за све путнике намернике из земље и света,
за сваког грађанина. Из овога произилази да су туристичке манифестације настале као израз целине културних потреба живљења у
савременом центру, граду који по њима постаје препознатљив.
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Бајрамовић (2010) је на подручју три долине у БиХ (Уна-Сана, Неретва
и Дрина) идентификовао бројне културне манифестације, који би
потенцијално могле бити предмет даљих активности у циљу њихове
заштите, очувања и свеукупне валоризације.
Специфичне културне манифестације имају карактеристична обележја
за подручје у коме се одвијају, те се издвајају по неким елементима који чине јединствену туристичку понуду, а у контексту одрживог
туризма и свих осталих елемената од значаја за заштиту.
Аутор као културне манифестације од значаја за регију у којој су
идентификоване издваја следеће: Дани унских лађара, Дани басе и
кромпира, Регата на Сани, Дани дрварске дријењине (долина река Уне
и Сане), Херцеговачки плодови Медитерана, Коњички скокови у Казан,
Међународни летњи карневал (долина реке Неретва), Регата Дрински
слалом, Дани малине, Скокови са ћуприје, Фестивал окуса Устиколина
(долина реке Дрине).
Мркоњић и сарадници (2011) наводе да цела регија Требитажа
(Херцеговина) обилује различитим догађањима, фестивалима и/или
светковинама претежито локалног и регионалног, али поједине и
националног значења који се одржавају у готово свим местима у тој
регији и то током читаве године, од којих је већина фокусирана на
домаће становништво и захтева развој у сврху туристичке пожељности. Уз манифестације које се налазе на проматраном подручју, у
местима из њиховог окружења налази се мноштво етаблираних културних, државних и спортских манифестација, као и различитих
манифестација ниског нивоа туристичке развијености. Аутори наводе
да манифестације и догађања у значајној мери стварају друштвено
позитивну и опуштену атмосферу, придоносе добром расположењу
гостију те једнако тако могу употпунити укупни доживљај, туристима
током туристичког боравка. Уз услов даљњег тржишног профилирања
и професионализације, већина тих догађања, без обзира на то јесу ли

Традиционална манифестација „Ђурђевдански сусрети-Молитва под Миџором“ одржава се око Ђурђевдана
у селима Вртовац и Балта Бериловац код Књажевца. Први део манифестације представља „заветну
молитву“- спој хришћанских и паганских обичаја, обредних ритуала, којима се преноси снага природе и
пролећа на становништво, стоку и усеве. Други део манифестације чини „етно фестивал“, у селу Балта
Бериловац, са богатим културно-уметничким програмом и такмичењима у бројним категоријама: најбољи сир,
најбољи белмуж, јагњећа чорба, лековито биље и производи од шумских плодова, стари занати, чобанске
игре... Општина Књажевац је у 2014. години проглашена за “Изузетну дестинацију Европе” (Еуропеан
Дестинатионс оф Еxцелленце – ЕДЕН), номиновањем ђурђевданског обреда Молитва, који је уписан на
Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије и, као део Ђурђевданских обичаја,
укључен у регионални предлог за упис Ђурђевдана на УНЕСЦО листу нематеријалне културне баштине (аутор
фотографије: Славиша Ћирић-Вила Бабин Зуб, Балта Бериловац).
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локалног, регионалног или националног значења, пружа врло добру
прилику да се туристички боравак на целом подручју током целе године додатно тематизира, профилише и садржајно диверзификује.
Треба истаћи да локални догађаји позиционирају и дефинишу заједницу те је на тај начин представљају туристима и спољашњем свету.
Међутим, ниво организације локалних догађаја у циљу промоције
одређене регије мора бити сврсисходно изблансиран. Ако се готово
сваки аспект друштва претвори у туристичку атракцију, локално становништво постаје подређено и зависно од таквих дешавања, те им
она утичу на свакодневни живот што у крајњем случају може довести
до конфликта између туризма и заједнице (Шугић, 2015) и имати негативне последице на даљи развој ове привредне гране.
Треба истаћи да локални догађаји позиционирају и дефинишу заједницу те је на тај начин представљају туристима и спољашњем свету.
Међутим, ниво организације локалних догађаја у циљу промоције
одређене регије мора бити сврсисходно изблансиран. Ако се готово
сваки аспект друштва претвори у туристичку атракцију, локално становништво постаје подређено и зависно од таквих дешавања, те им
она утичу на свакодневни живот што у крајњем случају може довести
до конфликта између туризма и заједнице (Шугић, 2015) и имати негативне последице на даљи развој ове привредне гране.

Козара етно фестивал.
Наступ групе из Мексика
на Козара етно фестивалу
2018. У првој седмици
месеца јула, у поткозарском
месту Пискавица и граду
Бања Лука, одржава
се традиционална
манифестација „Козара
етно“. Козара етно
приказује козарског човјека,
како се некада живело
на Козари и Поткозарју
кроз презентацију
традиционалоних обичаја,
културе и домаће кухиње.
Манифестација је обојена
аутентичним етно звуком
кроз Фестивал изворних
песама и свирања у
којем учествују групе са
козарског подручја као
и гости из иностранства
(аутор фотографије: Миле
Божић)
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VIII. Локални (традиционални) обичаји и животни стил

приказује елементе животног стила једног краја једне регије и посебно локалне обичаје5,6.

Феномен глобализације је присутан у свим земљама без обзира на
степен њихове економске развијености. Испитаници у Србији сматрају да су локални обичаји и животни стил значајнија карактеристика
туристичке понуде у односу на испитанике у БиХ, који су нешто суздржанији у оцени значаја овог елемента. Иако највећи број испитаника
у обе државе ову карактеристику оцењују оценом 4 (40,2% и 33,8%)
њихов број је нешто већи у Србији.

Гости у селима могу да науче како се чешља и преде вуна, ткају ћилими, штрикају џемпери, прслуци и чарапе, како се везе и хекла, али и
како раде ковачи, грнчари, абаџије и ужари.

Локални традиционални обичаји су свакако значајан потенцијал, на
чијем развоју је потребно радити, имајући у виду чињеницу да се
највећи број обичаја практиковао у сеоским срединама, некада везан
и уз неке специфичне активности на селу, тако да је овај вид живљења
људи на селу од посебног значаја за агротуризам. Последњих година,
због све мањег броја становника на селу, неки обичаји (пре свега верског карактера) су се изместили и у градске средине.
На жалост у највећем броју случајева, реч је о реално могућим импровизацијама, које дозвољавају услови живота, док се изворни облик
обичаја лагано губи и прилагођава („модификује“) реалним околностима. Туристи могу да науче много о животу и обичајима на селу
захваљујући домаћој радиности. То је део народне баштине, која верно

Некадашња посела и прела окупљала су велики број мештана. Том приликом жене и девојке су певале и радиле. На поселима су се сељани
забављали, уз песму и игру, док је на прелима чешљање вуне, препредање и плетење било пропраћено песмом у којој су момци уживали.
Овакви традиционални обичаји могли би да привуку велики број посетилаца и у новије време. На селима се посебно негују традиционални
5 „…у планинским пређелима Херцеговине становништво се од давнина бавило сточарством,
посебице овчарством, тако да су ови крајеви одувијек били богати вуном. Вуна од аутохтоне
овце праменке је доста тврда и отпорна, па уз праву бригу, један предмет направљен од
наше вуне обично надживи свог власника. У Херцеговини се развио цијели низ активности
и заната везаних уз производњу вуне и производа од вуне. Од вуне се израђивало сукно,
неваљано и ваљано, за све горње хаљетке, како љетне, тако и зимске. Осим тога, вуна се
користила и за чарапе, прегаче, тканице и торбе. Традиционално се вуна бојала у бијелу,
црну и тамноплаву, те су се сукна ових боја употребљавала у изради ношњи становништва
свих етничких група. И данас је остала жива традиција ручног прављења производа од
вуне користећи традиционалне алате. Традиција је жива посебице код старијих жена на
селу којима је то један од најдражих начина провођења времена. Вунене чарапе, рукавице,
џемпери и данас су препознатљив знак богате херцеговачке традиције…” (Рурална
Херцеговина, Редах)
6
„...живот и обичаји у селу се могу упознати преко домаће радиности, народног
градитељства, гастрономије, обичаја, фолклора и др. и то човеку из урбане средине
омогућава релаксацију. Постоје стара очувана села у којима као да је време стало, старе
воденице које би требало обновити, бројни напуштени објекти народног градитељства...
Све то би требало објединити и осмислити начин на који ће да оживе кроз туристичку
понуду. Сведоци смо да на једној страни имамо нова етно села која ничу на разним
локацијама, вештачки формирана и која су изгубила елементе аутохтоности и на другој
страни стара напуштена огњишта, која имају дугу историју и традицију. Па шта више
вреди?...”(Милутиновић, 2008).
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обичаји. Велики број и данас сачуваних обичаја представља богатство које треба сачувати од заборава. Печење ракије крај казана и
прављење вина су атрактивни како за домаће, тако и за госте из иностранства. Њихов пут ка нашим селима могао би да води управо кроз
упознавање наше традиције и културе (Водич за сеоско домаћинство,
2014).
У циљу идентификације старих заната, који би могли бити предмет
заштите и валоризације, Бајрамовић (2010) је на подручју три долине у
БиХ (Уна-Сана, Неретва и Дрина) идентификовао бројне старе занате,
који би потенцијално могли бити предмет даљих активности у циљу
њихове заштите, очувања и свеукупне валоризације.
Код одабира старих заната аутор је водио рачуна да су специфични, јединствени, карактеристични за подручје у којем се обављају те
да их веже вишегодишња традиција постојања. Са таквим атрибутима
стари занати би могли бити предмет очувања и валоризације, односно предузимања потребних активности, како би у будућности били
препознатљиви кроз теритроијално повезивање за подручје у којем
се одвијају, и тако били важан сегмент свеукупне туристичке понуде. Аутор као културне манифестације од значаја за регију у којој
су идентификовани стари занати издваја следеће: столарски занат
у Босанској Крупи и производња „Унске лађе“, ткање на подручју
општине Кључ и израда босанског ћилима „Зилијаш“, ковачки занат
на подручју општине Мркоњић Град и израда косе „Врцарка“, вез и
ткање на подручју општине Кључ и израда народних ношњи, плетење
и вез на подручју општине Рибник и израда“Врбљанских гета“, традиционални вез и ткање бихаћког краја - Маџарице (долина река Уне и
Сане), мевење жита старим млином у регији Чапљине, млинарство у
Јабланици, дрворезбарство у Коњицу, клесарство у Мостару (долина
реке Неретва), клесачи камена дацита – рицери на подручју општине
Братунац и ковачки занат у Горажду (долина реке Дрине).

Графикон 16. Графички приказ оцене локалних обичаја и животног стила, као карактеристике туристичке
понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)
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Мркоњић и сарадници (2011) наводе да је за подручје Херцеговине,
винарство стогодишњи, нераздвојив део херцеговачког живота и рада.
Према њиховом ставу, са врло диференцираним и великим бројем
произвођача вина који су своје винарије већ отворили туристима, отвореним винским цестама, овај производ је спреман за тржиште.
Сигурно је да се животни стил ранијих времена на селу, не може у потпуности репродуковати, али га је неопходно сачувати у што је могуће
већој мери управо кроз очување обичаја, старих заната и других елемената свакодневног живљења.

Косидба. Косидба је један од најтежих физичких пољских радова које
обављају искључиво мушкарци. Ливаде су најчешће косиле „косачке мобе“.
У једној косачкој моби некад се налазило и по десетак косаца. Косце је
сазивао домаћин, а позивани су најбољи косци села, снажни и искусни људи
у овом послу (аутор фотографије: Младен Шукало).

Кошевина и спремање сена
неопходног за прехрану
стоке у дугим и суровим
купрешким зимама била је
најзначајнија и за опстанак
пресудна активност.
Стари људи кажу како су
управо због тога најбољи
косци и имали углед, а
посебно се славило рођење
мушког детета јер је рођен
будући косац. Добрих
косача је било много, јер
бити најбољи не значи
само најбрже покосити
парцелу, него се цени и
ширина откоса, уредност.
Познате такмичења у
кошењу су на Купресу
(БиХ) и Рајцу (Србија)
(Аутор фотографије: Ивица
Сиврић).
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IX. Културно-историјско наслеђе

Културно-историјско наслеђе представља резултат људске материјалне
производње и духовног стваралаштва. Она настаје у различитим епохама и под утицајем више умјетничких стилова, и као таква, захваљујући
пре свега својим историјским или уметничким вредностима, од изузетне је важности за туризам уопште, па самим тим и агротуризам.
Културно-историјска баштина неке земље, представља аутентичан
доказ историјског развоја бројних цивилизација, који су у континуитету оствариле фонд културно-историјског богатства, који је изузетно
занимљив и достојан пажње људи, који желе да се упознају са прошлошћу те земље. Културно-историјско наслеђе је као карактеристика
туристичке понуде веома високо оцењена од стране испитаника и у
Србији и у БиХ. Скоро идентичан постотак испитаника у обе државе
је ову карактеристику оценио највећом оценом и врло висок проценат испитаника оценом 4. У РС скоро 90% испитаника, сматра да је
културно-историјско наслеђе, потенцијал који би могао имати великог
значаја за даљи развој агротуризма.
Културно наслеђе је уско повезано са традицијом (заједно са другим
елементима) имајући у виду да је традиција појам који “описује” стил
живота, односно оно што су људи наследили, било да је реч о одређеној вештини, говору или пак одређеним обичајима.

Графикон 17. Графички приказ оцене културног наслеђа, као карактеристике туристичке понуде у Србији и
Босни и Херцеговини (%)

Традиције нису настале у прошлости нити се стварају у садашњости,
оне су резултат различитих интеракција заједница, које су утицале
на културу и начин живљења на одређеном простору. Култури једног
народа припада све оно што је у њу дошло, што је преостало и сачувало се на територију на коме он живи, а она не познаје границе јер
културни идентитет може бити знатно шири од граница једне средине.
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Проучавањем односа традиције и културе са туризмом видљиво је
како туризам мијења поглед на њих. Будући да је туризам познат као
феномен којег одликује константна динамичност и промењивост он
утјече на саму традицију и културу. У неким се заједницама традиција чак и мења управо ради туризма - она се измишља или ствара.
Стога смо често сведоци “преуређивања” локалне традиције, а све
у сврху туристичке промоције. Губитак аутентичности, посебности и
квалитета пружања услуге део су губитка традиције на уштрб профита. Чест је и случај да традицијска понуда тежи „модернизацији“
услед туризма. Тада говоримо о случајевима интерпретације, посуђивања и измишљања традиције што може резултирати негативностима
по рецептивну земљу јер се ослања на традиције које нису живеле на
том територију, туђе су или не припадају никоме, потпуно су нове тј.
измишљене.
У Босни и Херцеговини постоје бројна археолошка налазишта, али су
она расута су по читавој њеној територији, са више или мање археолошке вредности, положаја (Бутмир код Сарајева итд.). Кроз Босну и
Херцеговину, многи народи су пролазили, живели у њој, ратовали, градили и уништавали њене културно-историјске споменике, али је иза
њих остало доста тога, да пркоси будућности и сведочи о прошлим временима. Из свих тих периода, сачувани су многи трагови културе који
својим специфичностима и посебним вредностима којима се одликују,
заслужују да буду презентирани туристима. Најстарије споменичко
наслеђе на тлу Босне и Херцеговине потиче из палеолита, из тог периода имамо два налазишта и то: Кадр у Свилају код Босанског Брода и
код ушћа Усоре у близини Добоја. Налазишта из доба Неолитске културе у БиХ су чешћа и има их на 12 локалитета, од којих је неолитско
насеље Бутмир-“бутмирска култура”, најпознатије.
Према подацима наведеним у “Студији дугорочног развоја туризма у
Босни и Херцеговини”, на подручју БиХ поред наведених налазишта
из палеолита и неолита, постојио и више локалитета предисторијских

Спомен комплекс Кадињача - посвећен је борцима
Радничког батаљона којим је командовао Андрија Ђуровић,
који су 29. новембра 1941. погинули на брду Кадињача, 14
км западно од Ужица. Бранећи одступницу Врховном штабу
НОПОЈ, партизанским одредима и партизанској болници,
пружали су жесток отпор далеко надмоћнијем непријатељу
који је у том периоду спроводио офанзиву на ослобођену
територију „Ужичке републике“ (Аутор фотографије:
Љиљана Ђуричић)
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археолошких налаза (94), локалитета античке Грчке (13), објеката-локација из Римског периода (78) локалитет из бронзаног периода (1) и
преко 60.000 стећака средњевековних меморијалних споменика БиХ,
који представљају изузетну и оригиналну појаву у уметности Средњег
века на овим просторима. Од свих наведених локалитета, за презентацију туристима оспособљени су само локалитети: Радимља код Стоца,
Бољина и једна код Чевљановића (Куртовић, 2011).
Елементи културног наслеђа уколико се на прави начин презентују,
могу бити мотив више туристима да посете одређену регију и упознају се таквом баштином. Заштита нематеријалних добара у UNESCU
није довољно репрезентативно заступјена ни у Србији (Крсна слава)
ни у Босни и Херцеговини (Стари мост у Мостару и „Змијањски вез“)
у поређењу са неким другим земљама у окружењу (Хрватска има 15
заштићених стваки нематеријалне културне баштине). Позитиван пример употребе културног наслеђа у склопу опште промоцијуе живота
на селу је промоција Крсне славе, коју у свом програму нуди Културно
уметничко друштво „Пискавица“ из Пискавице.
Анализирајући потенцијале за развој туризма на подручју Херцеговине
Мркоњић и сарадници (2011), наводе да ова група ресурса има велики потенцијал за туризам, али да припадају групи потенцијала који
нису у потпуности спремни за „прихват“ и не задовољавају основне
крутеријуме, али и да је за неке од њих потребно додатно инвестирати и учинити више у циљу стратешког позиционирања. Исти аутори
наводе да је културно-атракцијска основа овог подручја богата, али и
различитог нивоа туристичке привлачности, те да је највећи број културно-историјских производа тек у инцијалној развојној фази.

Пиротски ћилим је аутентичан производ
настао као резултат развоја ткачке
делатности у Пироту која је започела још
у XВИ веку. На овом подручју су се гајиле
квалитетне врсте оваца, прерађивана
је и бојена вуна, развијен је вертикалан
„пиротски разбој“ и јединствена техника
ткања ћилима-са два лица. У 19. веку,
пиротски ћилим достигао је врхунац своје
естетске вредности, правим богатством
мотива, боја и орнамената. Природне боје су
се користиле све до краја 19. века, када су
углавном замењене индустријским бојама.
Најчешће су коришћене црвена, плава,
зелена и бела боја. Орнаментика ћилима
је стилизована и инспирисана биљним и
животињским светом, али и свакодневним
предметима из окружења. Пиротски ћилим
је одувек скупоцен јер је рад ткаља дуг
и тежак. Пиротски ћилим је 2003. године
заштићен основу Закона о географским
ознакама порекла Републике Србије (аутор
фотографије: Татјана Панић Живковић-РРА
Југ, приватна архива).
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X.

Стилови у архитектури

„Грађењем се препознаје народ, његове особености, дух, његов идентитет“ (Станић, 2002). Стилови у архитектури (графикон 18) су за
испитанике у БиХ (25%) препознати као потенцијал високог значаја,
чему у прилог иде и висок број испитаника (33,8%) који ову карактеристику оцењују значајном (оценом 4) или веома значајном (25%). За
испитанике у РС, стилови у архитектури, такође представљају потенцијал, који може допринети развоју агротуризма, обзиром да је преко
55%, ову карактеристику оценило највишим оценама.
На стилове у архитектури на свим просторима (па и простору Балкана)
умногоме су допринеле миграције становника. Ово се веома лепо
може илустровати на примеру утицаја миграција становника на тип и
врсту куће, које су изграђивали. Крстивојевић (2009), наводи податке
Бранислава Којића, према коме се на простору Шумадије и Поморавља,
издвајају четири струје досељеника, који су ове просторе насељавали
у периоду са краја 17. па до почетка 20. века, а који су са собом носили
традицију, модел и технику грађења кућа.
Према истом аутору, већину становника чине досељеници из динарских крајева, који су се доселили у време сеоба са краја 17. и почетка
18. века. Досељеници из ових крајева су творци динарске дводелне
брвнаре.

Графикон 18. Графички приказ оцене стилова у арихтектури, као карактеристике туристичке понуде у
Србији и Босни и Херцеговини (%)

Такозвана Пиротска струја је ове пределе насељавала у периоду од
1830 до 1900, када су као печалбари, са собом донели и технику зидања
куће од земље и тиме дали посебан печат архитектури.
Друга струја, која насељава ове крајеве су досељеници из Осата, из
источне Босне, који су свој специфичан стил изградње куће у дрвету
48

Мапирање развојних потенцијала агротуризма у Србији и Босни и Херцеговини

применили на динарску брвнару и тиме створили надалеко познату
кућу “осаћанку”. Нешто касније, та подручја почињу да насељавају
досељеници из северног Косова, Санџака и Новог Пазара, који су са
собом донели елементе куће грађене од земље.
Куртовић (2011) наводи да грађевине сакралне арихитектуре, манастири, цркве, џамије и катедрале, несумљиво престављају најбројније и
по садржини најатрактивније антропогоне туристичке знаменитости у
Босни и Херцеговини. Неке од њих престављају јединствене туристичке објекте какви се срећу мало где на тлу Европе (Јеврејска синагога
у Сарајеву и сл.). Њихов значај изражен је најприје у њиховој високој
умјетничкој вредности и специфичном одржавању уметничких тежњи
и друштвено-економских прилика епохе у којој су настали.
Исти аутор наводи да време у коме су саграђени и стилови у којима су
их знани и незнани неимари и уметници обликовали веома различити.
Али се ипак може разликовати неколико школа, односно уметничких праваца којима ове грађевине припадају, од којих су најважније
Приморска и Рашка (манастир Ловница код Шековића из 13 века оријентална и др. и манастир Тврдош и Добричко из 15. века).
Исти аутор наводи да у времену турске управе Босном и Херцеговином,
поред изградње џамија, граде се и цркве које украшавају фрескама и иконама, тако настаје препознатљив стил сликарства (тежачка
икона у Старој православној цркви у Сарајеву), по узору на градове из
Средње и Западне Европе од 18. века, као и новији уметнички правци:
барок, класицизам и др., па су у тим стиловима зидане бројне и вредне грађевине исликане фрескама и иконама и украшене декоративном
пластиком. Из овог периода на тлу Босне и Херцеговине остале су многобројне џамије, међу којима Бегова џамија у Сарајеву саграђена 1531
год. има највећу туристичку вредност.

Динарске брвнаре су у основи правоугаоне и постављају се на темељ од камена. Зидови
су од брвана, тесаних греда које су положене водоравно једна преко друге. Кров је на
четири воде, стрм и висок, покривен сламом, даском или каменом. На странама крова су
отвори – баџе, кроз кје излази дим из куће. На кући се праве двоја врата, постављена
једна наспрам других. Брвнаре представљају богатство архитектуре и пример су културе
становањаа златибиорског краја крајем 19. и почетком 20. века. Део су сталне музејске
поставке (Аутор фотографије: РРА Златибор).
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Није редак случај да пружаоци услуга имају мишљење да им је неопходан модерно изграђен објекат, вишеспратница за коју је нужно
обезбедити значајна финансијска средства, како би обезбедили одговарајући смештај у домаћинству. Међутим, то није нужност. Напротив,
народно градитељство обилује прелепим примерцима кућа саграђених
од природних материјала, на одличним локацијама, који одолевају свим
изазовима времена и простора. Природни материјали дали су посебну
драж старим српским кућама.

„Ћошка“ је у старопланинском крају назив
за традиционалан архитектонски елемент
на стамбеним објектима моравског типа. То
је полузатворени трем од дрвета, засвођен
лажним аркадама које дају карактеристичан
печат спољном изгледу куће. Ћошка је
у овом крају служила као просторија за
свакодневни живот, поготову у току лета,
када се ту одмарало преко дана, а ноћу
спавало. Ћошка је служила домаћицама и
за намештање разбоја за ткање, круњење

Објекат треба да испуњава прописане стандарде, а смештај у објектима аутентичним за поднебље у којем живите су управо оно што гости
очекују. Куће изграђене у стилу карактеристичном за крај у којем се
налазе, управо се могу сматрати правом понудом сеоског туризма.

кукуруза и сушење венаца паприка. Са
ћошке се преко прага даље улазило у
унутрашњост куће (аутор фотографије:
Татјана Панић Живковић-РРА Југ, приватна
архива).

Пожељно је да туристима буду доступни објекти у којима могу да виде
покућство које су преци користили, да виде како се некад припремала
храна, како су се одлагале и складиштиле намирнице, прерађивали
пољопривредни производи итд. Зато млекар, кош, стари подрум, сушаре, „трпеза“, троношци, бурад, каце, ведра, тестије, вериге, бакрач, сач,
фуруна, па и пољопривредна механизација могу да постану атракција
у сеоском домаћинству. Дакле, старе објекте не треба рушити, напротив, треба их обновити, реконструисати и учинити доступним (Станић,
2002).
На жалост, реконструкција старих објеката представља активност која
изискује значајно улагање не само када су у питању финансије, већ и
познавање архитектуре одређеног периода, поднебља и стила градње,
веома често недостатак адекватног материјала за реконструкцију итд.

Херцеговачка камена кућа је архитектонски
једноставна, баш као што је био и једноставан
живот у њима и око њих. Топле, као што
је било и топло породично стиснуто око
огњишта или фијакера. Саграђене на камену
и из камена, углавном постављене на неко
видљиво обзорје, пропланак, или пред јаким
ветром и хладноћом склоњене у неко подбрдо,
камене куће заштитни су знак херцеговачког
крша. Старе сламнате кровове одавна су
заменили црвени цреп и шиндра. Рустикални
стил градње, неправилни облици камена, али
прецизно изведени зидови, препознатљиви
су екстеријерни знаци типичне камене куће
у Херцеговини. Једноставна унутрашњост,
испресецана једноставним каменим зидовима,
на које су наслоњене тешке дрвене греде,
које чувају даскама оковани строп, данас су
упечатљивим елемент којем се враћа све већи
број градитеља (аутор фотографија: Ивица
Сиврић - РЕДАХ, приватна архива).
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XI. Аутентичност

Питање аутентичности као карактеристике туристичке понуде је
веома тешко (или скоро немогуће) одвојити од других напред наведених елемената, као што су културно или историјско наслеђе, стилови
у архитектури или пак животни стил, јер се кроз те елементе управо огледа аутентичност одређене регије. Аутентичност се обично
повезује са веродостојном презентацијом прошлости, коришћењем
њених сачуваних остатака, било да је реч о материјалним или духовним вредностима. Аутентичност је посебно тешко очувати у оквиру
савремених трендова, где друштво и односи у њему нису статични, већ
су стално подложни одређеним променама па је у складу са тим веома
течко очекивати да ће одређена регија или пак област у потпуности
остати имуна на такве промене у друштву.
Испитаници у Србији и БиХ, аутентичност као карактеристику туристичке понуде перципирају веома високо (графикон 18), сигурно као
једну од најважнијих карактеристика, која сигурно може допринети
даљем развоју агротуризма.
Ово је посебно изражено код испитаника у БиХ. Обзиром да је агротуризам (и други сродни типови туризма) у почетној фази развоја,
ставови испитаника недвосмислено указују, на значај потребе очувања аутентичности, за даљи развој туризма. Сличне ставове имају и
испитаници у РС, што се сигурно може довести у везу са високим нивоом аутентичности, присутних на територији Србије и потребе да се оне
очувају и ставе у функцију промовисања. Са друге стране, неопходно
је водити рачуна, да се при даљем развоју туризма у циљу прилагођавања потребама туриста може јавити проблем делимичног губитка

Графикон 19. Графички приказ оцене аутентичности,
као карактеристике туристичке понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)

аутентичности. Колика ће се количина аутентичности задржати у одређеној регији
зависи од саме заједнице.
У складу са овим констатацијама, Шугић (2015) наводи да аутентичност добија нове
одреднице: аутентичност постаје комплексан процес посредништва и преговарања
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Кућица на Дрини –
подигнута на изолованој
стени, у сред реке Дрине,
на 2 км од центра Бајине
Баште (РС). На идеју о
њеној изградњи, давне
1968. године, дошли су
бајнобаштански дечаци,
у жељи да имају место за
одмор, разоноду и заштиту
од сунца. Плаховита Дрина је
7 пута носила ово „дечачко“
ремек дело, да би 2011.
године поново била изграђена
и постала симбол Бајине
Баште. Свако ко долази у
Бајину Башту, из правца
Београда, угледаће је са
десне стране пута, како стоји
и мотри на свог највећег
непријатеља „реку Дрину“
(Аутор фотографије: Љиљана
Ђуричић).

Камени мост. Природни феномен Камени мост налази
се у Републици Српској (БиХ) у близини насеља Крупа на
Врбасу са десне стране реке. На овом локалитету се налази
неколико пењачких смјерова који представљају посебну
атракцију због панорамских видиковаца и погледа на
долину реке Врбас. Такође, природни Камени мост је место
полазишта планинарско-пешачке стазе “Кочићевим стазама”
која води све до манастира Гомионице (аутор фотографије:
Младен Шукало).
Шарганска осмица –
најатрактивнија туристичко
музејска железница у Европи
и јединствено градитељско
ремек дело у свету међу
пругама уског колосека.
Пруга, ширине 760 мм,
пролази међу најлепшим
планинским пределима Мокре
Горе кроз 22 тунела и преко
5 мостова чинећи број 8.
На укупној дужини пруге,
на релацији Мокра Гора –
Витаси, од 15,5 км прелази се
висинска разлика од 300 м.
Напознатија станица на прузи
је Јатаре, на којој никада
није продата ниједна возна
карта. (Аутор фотографије:
Љиљана Ђуричић).
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између различитих очекивања туриста, понуде локалитета, туристичког особља, нивоа и величине партиципације посетиоца у туристичкој
дестинацији, а такође и културне политике локалних заједница.

XII. Основна инфраструктура

Интересантно је констатовати релативно високу оцену испитаника о
основној инфраструктури, као карактеристике туристичке понуде (графикон 18) имајући у виду истраживања о приоритетима за даљи развој
агротуризма, где су испитаници навели као један од ограничавајућих
елемената, управо проблем неадекватне инфраструктуре.
Наиме, испитаници су као несумљиво најважнији приоритет за даљи
развој агротуризма, навели недостатак финансија, које би се користиле између осталог и за неке капиталне инфрастуктурне пројекте
(изградња путева, доградња објеката за пријем туриста итд...). Свакако
да је појам инфраструктуре и њеног значаја и улоге знатно комплекснији и захтева додатну анализу.

Конац поље у Љубињу
(БиХ) је добило назив
због изгледа парцела
на њему. Због система
насљеђивања земљишта,
парцеле су дељене и
временом постајале све
уже, а истовремено се
на њима проширивале
врсте пољопривредне
производње. Умјесто дувана
(који се традиционално
узгаја у овом крају), сада
је на тим парцелама и
до 15 так разних биљних
производњи, што том
пољу даје специфичан и
аутентичан изглед током
целог периода вегетације.

Питање инфраструктуре је апострофирано као један од проблема
и у великом броју других радова и стратешких докумената, који се
баве питањима развоја не само агротуризма, већ туризма уопштено.
Тодоровић и Бјељац (2009) наводе да је за развој руралног туризма
у Србији једна од слабости неадекватна инфраструктура. Ћатовић и
Мешковић (2011) наводе да се важним делом неадекватне туристичке
инфраструктуре у Тузланском кантону сматрају паркиралишта и аутокампови. Паркиралишта за аутобусе су такође значајан проблем за
даљи развој туризма). Они сматрају да свака туристичка подружница треба иницирати јединицама локалне самоуправе изналажење и
привођење сврси таквог простора. Посебан сегмент инфраструктуре
представља и туристичка сигнализација. Туристичку сигнализацију на
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путевима чине: знакови обавештења о културним, историјским, природним и туристичким знаменитостима, знакови за усмеравање према
културним, историјским, природним и туристичким знаменитостима и
знакови за пружање туристичких и других информација.
Осталу сигнализацију чине: знакови за израз добродошлице и знакови
обавештавања за усмеравање према пословно-трговачким објектима и
центрима, важним објектима и садржајима у насељу, те осталим јавним
просторима (изложбе, сајмови) који због своје намене привлаче већи
број људи.
Туристичку сигнализацију називамо још и смеђом сигнализацијом јер
је прописано да је основна боја туристичког знака путоказа и обавештавања смеђа. Смеђу сигнализацију треба поставити плански и по
могућности од квалитетних материјала, те уредно одржавати (косити
коров око знака, бојити захрђале и надоместити дотрајале делове).

Графикон 18. Графички приказ оцене основне инфраструктуре,
као карактеристике туристичке понуде у Србији и Босни и Херцеговини (%)
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5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу става испитаника, као и других
информација добијених истраживањем, али
и компарацијом са доступним литературним
изворима, и у РС и у БиХ, постоји велики број
елемената туризма, који на посредан или непосредан начин, могу утицати на његов даљи
развој у најширем смислу, а тиме и на развој
агротуризма. Према свом значају, најзначајнији приоритети за развој агротуризма у
наредном периоду су:

1.
2.

3.
4.
5.

недостатак финансијских средстава
недовољна подршка надлежних институција и неадекватна сарадња свих
актера, што најчешће доводи и до одсуства јасних и једноставних процедура за
регистрацију и категоризацију објеката
лоша прилазна инфраструктура
недовољан број младих и обучених пружаоца услуга у агротуризму
неадекватна дефинисаност туристичке
понуде (пакет аранжмана) њихове цене
и садржаја, што условљава слабо ангажовање локалних туристичких агенција
а тиме неадекватне промотивне активности на локалном и међународном
тржишту,

Решавање приоритета подразумева различите
стратегије и приступ, већи ниво организованости и едукације свих учесника у ланцу
дефинисања, креирања и пружања услуге.
Сама туристичка понуда има низ карактеристика, које могу у великој мери унапредити
статус агротуризма. Неке од њих подразумевају, једноставно очување у изворном облику
и представљање на што је могући бољи начин
(лепоте природе, културне манифестације,
стил живота, безбедност хране). Друге пак захтевају додатни рад ка крајњем уобличавању
и што ефектнијем представљању туристима
(типични производи и кулинарски специјалитети, аутентичности), али и заштити како би
остали јединствени и препознатљиви.
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За један део карактеристика које стоје на
располагању (културно-историјско наслеђе,
стилови у архитектури) постоји потреба да
се много значајније ради на њима (у смислу
додатног образовања и обуке) како би се ставили у функцију и додатно оплеменили понуду.
Улагање у инфраструктуру и смештајне капацитете је основни услов уколико се
жели туризам, а посебно агротуризам учинити атркактивнији, не само због повећања
броја туриста већ и појавног облика (масовни
туризам) који последњих година постаје све
значајнији, нарочито када је реч о туристима са даљих дестинација (неки делови Азије
и Јапан) који практикују комплексније туристичке туре на већи број дестинација. За
даљи развој туризма веома је важно истаћи
проблем недостатка адекватније институционалне подршке која је праћена одговарајућом
или значајнијом финансијском подршком,
узимајући у обзир да агротурзам превазилази користи које има туризам као привредна
делатност.

Свакако основ за успешно бављење агротуризмом је и сам однос пружаоца услуга према
гостима, његово гостопримство, опхођење
према њима пре самог доласка, током боравка
и након одласка. Иако је гостопримство један
од значајнијих развојних потенцијала и карактеристика пружаоца услуга са ових простора,
рад на његовој функционалности и уклапање
у савремене токове би могли допринети додатно на његовом значају.

Агротуризам због своје директне везе са
пољопривредом, једнако доприноси доданој вредности коју нарочито мала газдинства
могу остварити бавећи се пољопривредом,
доприноси стабилизацији прихода у руралном
подручју, те јачању укупне руралне економије.
Photo by Melissa Askew on Unsplash
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