
Регионална Регионална туристичка туристичка 
географијагеографијагеографијагеографија

ПредавањаПредавања
др Гордана Јовановићдр Гордана Јовановић

дрдр Вук ГарачаВук Гарача



Кратка анкетаКратка анкета-- сврха квалитета наставесврха квалитета наставе

 Име Име и презимеи презиме

 Предмети из географске области које Предмети из географске области које 
сте слушали током сте слушали током средње школесредње школесте слушали током сте слушали током средње школесредње школе

 Које предмете слушате  током  овог Које предмете слушате  током  овог 
зимског семестра 201зимског семестра 20199/20/202020.г..г.

 Хвала, желимо Вам успешно студирањеХвала, желимо Вам успешно студирање



Туризам делатност оптимизмаТуризам делатност оптимизма



Регионална географијаРегионална географија
(синтетичка географска дисциплина)(синтетичка географска дисциплина)

ФизичкоФизичко--географске географске 
карактеристике било ког карактеристике било ког 

географског просторагеографског простора

ДруштвеноДруштвено--географске географске 
карактеристике било ког карактеристике било ког 

географског просторагеографског просторагеографског просторагеографског простора

 Положај,величина,границеПоложај,величина,границе
 РељефРељеф
 КлимаКлима
 ХидрографијаХидрографија
 ПедологијаПедологија
 Биљни и животињски светБиљни и животињски свет

географског просторагеографског простора

 ИсторијаИсторија

 СтановништвоСтановништво
 ПривредаПривреда
 Насеља *Насеља *



 Примена Регионалне географијеПримена Регионалне географије::

-- ЕкономијаЕкономија

-- УрбанизамУрбанизам

-- Регионално планирањеРегионално планирање-- Регионално планирањеРегионално планирање

-- ДемографијаДемографија

-- ТуризамТуризам
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 Први део : ОСНОВЕ ТУРИЗМАПрви део : ОСНОВЕ ТУРИЗМА
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туризматуризма;; ОсновнеОсновне категоријекатегорије туризматуризма;; ТуристичкаТуристичка
потребапотреба ии елементиелементи туристичкихтуристичких кретањакретања;; ФункцијеФункције
туризматуризма ;; ТуристичкиТуристички мотивимотиви ии туристичкатуристичка валоризација)валоризација)
уу оквируоквиру терминатермина ВежбиВежби --професорпрофесор ВукВук ГарачаГарача

 УУ терминутермину предавањапредавања :: ПредметПредмет проучавањапроучавања туристичкетуристичке
географијегеографије;; ТуристичкаТуристичка географијагеографија ии њенењене методолошкеметодолошке
основеоснове ;; ИсторијскеИсторијске основеоснове туризматуризма



-Други део : РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ ТУРИЗМА

АЛПИ

МЕДИТЕРАН



Трећи део : ТУРИЗАМ СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА 
РЕГИОНА (ЦРНА ГОРА)



Предмет проучавањаПредмет проучавања
 Географски просторГеографски простор
 Туристички прометТуристички промет
 Економски ефектиЕкономски ефекти

 ОсновниОсновни предметпредмет изучавањаизучавања туристичкетуристичке
географијегеографије чинечине масовномасовно кретањекретање
становништвастановништва уу географскомгеографском просторупростору ии
економскиекономски ефектиефекти којикоји сусу последицапоследица тогтог
кретањакретања

 Туризам специфична ,масовна појава и делатност Туризам специфична ,масовна појава и делатност 
XXXX векавека





Број страних туриста (у мил.)у свету по појединим Број страних туриста (у мил.)у свету по појединим 
годинама у периоду од 1950.г до 2012.ггодинама у периоду од 1950.г до 2012.г

извор : Ј.Плавша  (2008) Туристичке регије света: Г.Јовановић  Ј. Плавша В. Гарача Регионална извор : Ј.Плавша  (2008) Туристичке регије света: Г.Јовановић  Ј. Плавша В. Гарача Регионална 
туристичка географија ( скрипта у рукопису); туристичка географија ( скрипта у рукопису); 

((www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdfwww.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf

година 1950 1960 1970 1980 1990

Бр.туриста 23,1 71,5 176,1 270,0 436,0

година 1995 2000 2005 2010 2011 2012*

Бр.турис. 529,0 677,0 807,0 949,0 995,0 1,035



Промет туриста по регионимаПромет туриста по регионима
Табела бр. 1. Број долазака по регионима

Извор: (www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf)





Приход по регионимаПриход по регионима
Табела бр. 4. Приход од туризма по регионима

Извор: (www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf)



Промет туриста по Промет туриста по 
дестинацијамадестинацијама

Табела бр. 2. Десет водећих туристичких дестинација по броју долазака туриста

Извор: (www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf)



Приходи од туризмаПриходи од туризма

Табела бр. 3. Укупан  годишњи приходи од туризма на свјетском нивоу 

Извор: (www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf)



Приход по регионимаПриход по регионима
Табела бр. 4. Приход од туризма по регионима

Извор: (www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf)



Приход по дестинацијамаПриход по дестинацијама
Табела бр. 5. Десет водећих туристичких дестинација по приходу од туризма

Извор: (www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf)



Промет туриста по дестинацијамаПромет туриста по дестинацијама
по подацима по подацима 20120155..г. и 2016.г.г. и 2016.г.

FranceFrance 82.6 million 84.5 million 82.6 million 84.5 million 

United StatesUnited States 75.6 million 77.5 million  75.6 million 77.5 million  

SpainSpain 75.6 million 68.5 million75.6 million 68.5 million

ChinaChina 59.3 million 56.9 million 59.3 million 56.9 million 

ItalyItaly 52.4 million 50.7 million 3.2 4.4 8 52.4 million 50.7 million 3.2 4.4 8 ItalyItaly 52.4 million 50.7 million 3.2 4.4 8 52.4 million 50.7 million 3.2 4.4 8 

United KingdoUnited Kingdomm 35.8 million 34.4 million 35.8 million 34.4 million 

GermanyGermany 35.6 million 35.0 million35.6 million 35.0 million

MexicoMexico 35.0 million 32.1 million 35.0 million 32.1 million 

ThailandThailand 32.6 million 29.9 million  32.6 million 29.9 million  

TurkeyTurkey 31.3 million 39.5 million  31.3 million 39.5 million  



Проучавају се:Проучавају се:

 Елементи кретањаЕлементи кретања

 Врсте кретањаВрсте кретања

 Карактеристике туристичких мотиваКарактеристике туристичких мотива

 Чиниоци који утичу на масовност и Чиниоци који утичу на масовност и  Чиниоци који утичу на масовност и Чиниоци који утичу на масовност и 
правце кретањаправце кретања

 Типологија туристичких регијаТипологија туристичких регија

 Преображај регија под утицајем Преображај регија под утицајем 
туристичких процесатуристичких процеса



Повезаност са другим Повезаност са другим 
дисциплинамадисциплинама

 ПриродноПриродно--географскегеографске
-- ГеоморфологијаГеоморфологија

-- КлиматологијаКлиматологија

-- ХидрологијаХидрологија

-- БиогеографијаБиогеографија

 Остале дисциплинеОстале дисциплине
-- Економика туризмаЕкономика туризма

-- СоциологијаСоциологија

-- ПсихологијаПсихологија

-- Историја уметностиИсторија уметности-- БиогеографијаБиогеографија

-- КартографијаКартографија

 ДруштвеноДруштвено--географскегеографске
-- Географија становништва Географија становништва 

-- Географија насеља (градова)Географија насеља (градова)

-- Економска географијаЕкономска географија

-- Историја уметностиИсторија уметности

-- АрхитектураАрхитектура

-- Урбанизам Урбанизам 



Пејзажи низијског и високопланинског Пејзажи низијског и високопланинског 
просторапростора

 Рељеф представљају Рељеф представљају 
облици облици ЗемљинеЗемљине
површи који су површи који су 
настали и непрекидно настали и непрекидно 
се мењају под се мењају под се мењају под се мењају под 
дејством унутрашњих дејством унутрашњих 
и спољашњих сила. и спољашњих сила. 
Односно, свеукупност Односно, свеукупност 
облика који облика који 
карактеришу једну карактеришу једну 
географску географску област област 
чини рељеф те чини рељеф те 
областиобласти..



 Климатографија је приказ Климатографија је приказ клима клима 
појединих  географских регија појединих  географских регија 
или метеоролошких станица.или метеоролошких станица.



Хидрологија (грч. υδρολογία, ύδωρ+λόγος- Хидрологиа, 
„наука о води"), наука о води, њеним физичким својствима 
и појављивању у природи. Она означава заједно и 
хидролошки циклус и водна богатства.



Фрушка гора (мађ. Tarczal, лат. Alma Mons) је острвска планина и национални 
парк у Срему. Највећи део Фрушке горе се налази у Војводини, Србија, док 
мали део залази у источну Хрватску, у Вуковарско-сријемску жупанију.
Фрушка гора се простире дужином од око 75 km и ширином од 12 до 15 km и 
захвата површину од 255 km². Фрушка гора је 1960. године проглашена 
националним парком[1] и тиме је постала први национални парк у Србији. 
Највиши врх је Црвени Чот (539 m).

Долине и падине Фрушке горе су 
прекривене ливадама, пашњацима и прекривене ливадама, пашњацима и 
житним пољима, на падинама су 
воћњаци и виногради са чувеним 
винским подрумима, а делови виши 
од 300 m су обрасли густом 
листопадном шумом. На Фрушкој гори 
је највећа концентрација липове
шуме у Европи. Око 700 врста 
лековитог биља расте на овој 
планини. Неке од бројних 
животињских врста су: срна, јелен, 
муфлон, ласица, дивља свиња, куна, 
дивља мачка, шакал, зец, итд



Општа географија насеља , бави се свакако, осим истраживања урбаних
простора и карактеристикама сеоских (руралних) средина.
Она се бави проучавањем географских и других фактора који утичу на постанак,
развој и основну функцију (пољопривредних) сеоских насеља. Издваја и проучава
типове села катрактеристичне за одређене рејоне и државе, закономерности
њиховог размештаја и територијалног груписања, везе са околином, а посебно са
градских срединама. Сеоска насеља имају данас битно место у развитку тзв.
руралног туризма





Урбанизација и индустријализација, се сматрају,  Урбанизација и индустријализација, се сматрају,  
ограничавајућим фактором у развитку туризма на одређеном  ограничавајућим фактором у развитку туризма на одређеном  

географском просторугеографском простору



Заштићене централне и историјске зоне градаЗаштићене централне и историјске зоне града



Емпајер стејт билдинг је облакодер у граду 
Њујорку.[5][6] Зграда је висока 443 m.Највиша 
зграда на свету  до 1972.г.

Дубаи је постао глобални град и 
пословни центар Средњег истока.[

Посебно  у урбаном делу 
доминира највиша 
зграда на свету, Бурџ 
Калифа. 829,84 m



Методолошке основеМетодолошке основе

 Теренске припремеТеренске припреме
*анкета*анкета

*статистички подаци*статистички подаци

 АнкетаАнкета је техника је техника 
прикупљања прикупљања податакаподатака и и 
обавештења који се обавештења који се 
примењује у друштвеним примењује у друштвеним 
наукаманаукама (? ). Спроводи се (? ). Спроводи се наукаманаукама (? ). Спроводи се (? ). Спроводи се 
тако што већи број тако што већи број 
испитаника (који чине узорак) испитаника (који чине узорак) 
одговара на питања у вези одговара на питања у вези 
са неким строго одређеним са неким строго одређеним 
проблемомпроблемом или појавом.или појавом.[1][1]



 АнализаАнализа

 СинтезаСинтеза

Анализа података одговара фази идентификације и 
интерпретације сакупљених података. Више 
података може да се комбинује у показатеље који 
указују на стање неке појаве са циљем испитивања 
узрока који су до тог стања довели. 

Анализа (грчки ανάλυση, из старогрчког 
глагола ἀναλύειν, analyein – растворити

Синтеза (starogrč. σύνθεσις, sintesis -
sastavljanje, povezivanje) озмачава појам  СинтезаСинтеза

 КомпарацијаКомпарација
ПоређењеПоређење или или компарацијакомпарација ((лат.лат. comparatiocomparatio) је метода, која има ) је метода, која има 

основни принцип истраживања када се нешто с нечим пореди основни принцип истраживања када се нешто с нечим пореди 
на основу заједничких на основу заједничких особинаособина

sastavljanje, povezivanje) озмачава појам 
сумирања (повезивања) два или више 
елемената (саставна)у нову целину



Епохе у развоју туризмаЕпохе у развоју туризма
(Развојни пут туризма)(Развојни пут туризма)

 Праисторија као претеча путовањаПраисторија као претеча путовања

 Епоха туризма привилегованих класаЕпоха туризма привилегованих класа
-- РобовласништвоРобовласништво-- РобовласништвоРобовласништво
-- ФеудализамФеудализам
-- Капитализам до прве половине Капитализам до прве половине XIXXIX векавека

 Епоха савременог туризмаЕпоха савременог туризма
-- Капитализам од друге половине Капитализам од друге половине XIXXIX века до Првог светског ратавека до Првог светског рата
-- Етапа између два светска ратаЕтапа између два светска рата
-- Етапа од завршетка Другог светског рата до данасЕтапа од завршетка Другог светског рата до данас


