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- КАДА СЕ ДЕТАЉНИЈЕ АНАЛИЗИРА ЈОШ ВИШЕ НЕЛОГИЧНОСТИ
- Израел и Турска сврстани у Европу, то јест субрегију Јужна Европа (Евромедитеран). 

- Египат и Либијa у Средњи Исток, а не у Африку – Северн Африкa, уз Марокo, Тунис, Алжир и Судан.

- Аустрија, Немачка, Швајцарска и Лихтенштајн у Западну Европу, а географски су Средња Европа.

- Велика Британија у Северној Европи, а географски припада Западној Европи.

- Средња Азија - Казахстан, Киргизија, Туркменија, Таџикистан и Узбекистан) у Европи и то 

Централни део Источне Европе па су, на пример, у истој регији Румунија и Киргизија.
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ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ
Т. Р. ЈЕ ОТВОРЕНА ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА СА ПРИРОДНИМ И АНТРОПОГЕНИМ
ВРЕДНОСТИМА, ТЕ ДРУШТВЕНИМ УСЛОВИМА, ГДЕ ЈЕ ТУРИЗАМ ДОМИНАНТНА
ДЕЛАТНОСТИ, А ФИЗОНОМИЈА ПРОСТОРА ЈЕ ПОСЛЕДИЦА ТЕ ДЕЛАТНОСТИ.

НА ОВАКВОМ ПРОСТОРУ МОРАЈУ ПОСТОЈАТИ МЕЂУЗАВИСНОСТ, МЕЂУДЕЈСТВА И
ПОВЕЗАНОСТ ТУРИЗМА СА ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА (ИНТЕРЕСНО ПОВЕЗИВАЊЕ –

КЛАСТЕРИ; ПАРТНЕРИ ИЛИ САРАДНИЦИ У ПОСЛУ – СТЕЈКХОЛДЕРИ).

СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ НА ОВОМ ПРОСТОРУ СУ ПОСЛЕДИЦЕ ТУРИЗМА.

РАЗВИЈЕНЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ.



КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАЗГРАНИЧЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ РЕГИЈА

1) Размештај основних туристичких вредности или мотива
(основне и комплементарне),

2) Хомогеност и континуираност туристичких вредности,

3) Територијалност комплементарних вредности,

4) Размештај елемената материјалне базе туризма,

5) Туристичко-географски положај.



Територијалност, функционалност и физиономичност
- принципи туристичке регионализације, а  у оквиру њих одговарајуће критеријуме.

Критеријуми који дефинишу принцип 
територијалности туристичке регије

7 Размештај показатеља туристичке 
делатности

- Размештај елемената материјалне 
основе туризма

- Размештај запослених у туризму
- Размештај туристичког промета
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Принцип функционалности и његови критеријуми

Критеријуми су:
1. унутаррегионална повезаност, сличност и међузависност процеса и
2. функционалност показатеља туристичке делатности.

- динамика показатеља туристичке делатности,
- квалитет туристичког промета и
- квантитет туристичког промета.

Принцип физиономичности 
Уклопљеност туризма у простор

Хотел у француским Алпима „Монте Карло плажа клуб“ у Монаку 



МЕТОДЕ ТУРИСТИЧКЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Картографске методе
Методе детерминације картографског садржаја
Методе тематског картирања
Методе картографске интерпретације

Метода утврђивања степена развијености туристичке регије
(туристичка добра, елементи материјалне структуре, туристички промет)

Гравитациона метода за предвиђање излетничких путовања унутар регије
(број посетилаца, трошкови путовања, дужина путовања, степен моторизације,
атрактивност и број туриста)

Методe централитета (на основу формиране нумеричке скале)
Квалитативна метода централитета
Квантитативна метода централитета

Метода линеарне корелације – на бази статистичко-математичких корелација 

Индекс туристичке функционалности (бр. туриста, становника, лежаја)

Управно-административна метода

Методе туристичког вредновања или валоризације
Метода квалитативно-квантитативног вредновања
Туристичко вредновање културних добара по моделу Хилари ду Крос
Туристичко вредновање геолокалитета
Метода оцене укупне развијености туристичке регије
Метода вредновања туристичких регија по моделу Ст. Николића
(1. степен атрактивности туристичких добара, 2. саобраћајни услови,
3. степен развоја туристичких капацитета, 4. ниво опремљености туристичких 
локалитета и центара и 5. обим оствареног туристичког промета)



ТИПОВИ ТУРИСТИЧКИХ РЕГИЈА И ПРОСТОРА
- На бази размештаја туристичких вредности - хомогене и поларизоване.

- Природне, антропогене и комплексне - на основу доминантних вредности.

- На основу степена развоја - три групе елемената (Деферт):

1) основне туристичке вредности (добра) – природне и антропогене,

2) степен развијености (опремљености) материјалне базе,

3) тражња и њен интензитет.



- Комбинацијом ових елемената и подлемената формирају се 
регије различитог степена развоја:

а) Потпуно развијена традиционална регије (Азурна обала);

б) Регије са малим развојним могућностима - скромне вредности,
недовољна опремљеност и слаба тражња (Црноморска обала Рум.);

в) Регије са израженим вредностима, недовољном опремљеношћу
и слабом тражњом (Крим, Абхазија ...);

г) Регије са великим вредностима и тражњом, које надмашују 
укупну опремљеност (Источна језерска Африка);

д) Регије са великом опремљеношћу, малим вредностима и тражњом 
(Обала Немачке, Јужна Енглеска ...) . 

Лигуријска ривијера



ТИПОЛОГИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРОСТОРА (Лозато-Готард)

А) Вишенаменски отворени туристички простори

Б) Специјализовани туристички простори

А) Вишенаменски (поливаленти) отворени туристички простори:

- обални,
- урбани необални и
- рурални или сеоски .

Обални:
1) традиционални обални, 
2) језерски типови, 
3) прелазни типови.

Урбани необални типови:
1) више полова развоја са више нуклеуса

(- велики градови Зап. и Центр. Европе, 
- велики градови Ист. Европе), 

2) више-нуклеусни са једним типом туризма (- градови до 500.000 ст. 
са богатим културно-историјским вредностима, - градови ходочашћа).

Сеоски или рурални (зелени) типови: 
1) агро-туристички вишенаменски,
2) рурбани – преплитање града и села.



Б) Специјализовани туристички простори:
1) отворени типови, 2) енклавни тип. и 3) тип. регионалних тур. простора.

Отворени типови:
а) специјализовани више-нуклеусни више-поларни обални тип (Бијариц,
Кан, Сочи, Опатија);

б) специјализовани једно-нуклеусни једно-поларни типови (мала места 
на обалама Јадрана, Шпаније, Грчке, Туниса ...); 

в) специјализовани термални типови;

г) велика специјализована једно-поларна и више-поларна културна 

жаришта (пирамиде у Египту, Мачу Пикчу...);

д) традиционални зимски туристички центри у Алпима (Шамони, Сен 
Мориц, Кицбил, ...).

Еклавни типови – отворени / затворени према околини и специјализовани:
а) отворени (неки зимски цен.), б) затворени (марине, клубови, НП и резерв.).

Типови регионалних простора:
а) снажно поларизовани (обални са више функција – полова, специјализовани 

обални типови са неповезаним функцијама – Лигуријска ривијера); 

б) слабо поларизовани или неполаризовани (слабо поларизована острва 
и полуострва – Корзика, Пељашац, ...) 



Свеобухватна типологија туристичких регија
Према положају издвајају се:

- континенталне,
- маритимне (приморске) и
- комбиноване.

Према степену развоја регије могу бити:
- неразвијене или планиране (потенцијалне),
- афирмисане или оне у развоју и
- развијене туристичке регије.

Према величини издвајау се:
- макро,
- мезо и
- микро регије.

Према физиономији:
- приморске,
- планинске,
- језерске,
- низијске,
- речне,
- долинске и 
- комбиноване.

Према потреби кретања:
- рекреативне,
- са доминантним културним садржајима и
- комбиноване регије.

Према географској припадности туриста:
- претежно домаћег туризма,
- претежно иностраног туризма и
- комбинованог туризма.

Према дужини боравка могу бити:
- кратког боравка (транзит., излетн. и екскурз.) и

- дугог боравка (регије боравишног туризма).
Према потрошњи:

- оне, чији су туристи потрошњу углавном обавили 
у емитивним просторима („парадајз туризам“),

- масовног туризма (на бази туристичких аранжмана),

- комбинација претходне две и
- монденског туризма.

Према годишњем добу:
- регије љетњег туризма,
- регије зимског туризма и
- регије комбинованог туризма.

Према врсти активности регије могу бити:
- купалишне,
- скијашке,
- здравствене и 
- комбиноване.

Вал Гардена - Доломити



Кањон Увца - природно добро Велики (Краљевски) дворац у Бангкоку 
- антопогено добро



Умрежавање у туристичкој регији

Структура туристичке регије као отвореног поларизованог просторног система



- ТУРИСТИЧКА РЕГИЈА ПРОМЕНЉИВА КАТЕГОРИЈА 
- ГРАНИЦЕ ИЗМЕЂУ РЕГИЈА ПРЕЛАЗНА ЗОНА
- РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ ПОЗИТИВАН И НЕГАТИВАН
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ТИПОЛОГИЈА ТУРИСТА

1 – Истраживачи,
2 – Елитни,
3 – Неконвенционални,
4 – Необични,
5 – Почетни масовни,
6 – Масовни,
7 – Чартер.

ОДГОВОР ДОМАЋИНА

1 - Еуфорија,
2 - Апатија,
3 - Досада, 
4 - Антагонизам.

Више туриста већи утицај на простор и на домицилно становништво и обрнуто.



Фазе и карактеристике
развоја туризма


