
 
  

Водени саобраћај  и туризам  
 
 



Водени саобраћај 

Феничани 
Римљани 
Викинзи 
Велика географска открића 
Поморске земље 
1807. први пароброд 
19. век – аристократија  
Почетак 20.века - Ера луксузних 

прекоокеанских бродова Титаник, Квин Мери, 
Лузитанија, Квин Елизабет 



Водени саобраћај 
Крај 20. и почетак 21. века - крстарења на 

океанима, рекама и језерима – туристичка 
функција 

бродови за крстарења по океанима = 
дестинације 

 бродови за једнодневна разгледања на 
рекама и језерима и трајекти 

Луксузни прекоокеански бродови Queen Mary 
II  и Freedom of the Seas – 4.000 путника 



Водени саобраћај 
 Крстарења рекама - у Европи око 80% светског 

крстарења на рекама 
 Већи пловни значај у Европи имају реке: Дунав, 

Рајна, Волга, Лаба, Одра, Темза. 
 У Северној Америци - Сент Лоренс, Мисисипи са 

Мисуријем. 
 У Јужној Америци: Амазон и Ла Плата-Парана. 
 У Азији: Јангцекјанг, Хоанг Хо, Амур, Меконг, Об, 

Лена, Инд, Ганг, Еуфрат. 
 У Африци: Нил,  
 У Аустралији: Мари-Дарлинг. 
 „лука пет мора“ ??? 







Пловни путеви у Србији 
 ДУНАВ - После Волге највећа и најдужа пловна река 

у Европи. 
 паневропски Коридор VII 
 2860 км, протиче кроз девет европских земаља. 
 Канал Рајна – Мајна – Дунав – трансевропска пловна 

магистрала дуга око 3500 км (од ушћа Рајне у 
Северно море до ушћа Дунава у Црно море). 

 Плован је од Регенсбурга у дужини од 2.379 км, а 
кроз нашу земљу у дужини од 588 км. 

 Река са највећим туристичким значајем у Европи. 
 Крстарења као специфичан облик туризма. 

 







 ЕУ стратегија за дунавски регион 
 Приоритети: 
1. Животна средина“  
2. „Повезаност“ - унапређивање мостова, железничких 

и водених путева, информатичке технологије, те 
обезбеђење одрживе енергије; 

3. „Друштвено-економска интеграција“ - тржиште рада, 
културно наслеђе и различитост, демографске 
промене. 
 Развој туризма  
 Заштита и промоција заједничких европских 

вредности и културног наслеђа у региону 
Подунавља - Тврђаве на Дунаву 



 
Дунавом кроз Србију  

 Ђердапска клисура - највећа и најлепша речна 
клисура у Европи  

 два национална парка – Фрушка гора и Ђердап,  
 низ од седам великих средњовековних тврђава,  
 археолошки локалитети попут Лепенског вира, 

Винче, Виминацијума и Трајанове табле,  
 уживање у укусима традиционалне кухиње,  
 богат избор вина 
 разноликост предела и богатство обичаја српског 

становништва и припадника 17 националних мањина  
 



Наутички туризам 
 Стратегија туризма Републике Србије 
 Глобални наутички производ се састоји од две 

главне подгрупе: 
 Море и активности везане уз море 
 Мирне воде (реке, језера) и активности везане уз 

мирне воде.  

 



Субјекти наутичког туризма 
 
а) цео туристички боравак проводе на пловној јединици 
б) комбинација боравка у туристичкој луци и повремених краћих 
излета 
в) највећи део времена проводе на пловној јединици, а по потреби 
свраћају у туристичке луке 
г) организовани наутички туризам (излети, крузинг путовања) 
 

Објекти наутичког туризма 

1. Са аспекта настајања:  
- природни услови (обала, плаже, увале...) 
- изграђени објекти (луке, бродоградилишта, пловни објекти, сервиси, 

услужни капацитети итд) 
 



 

 

 
 

 

2. Са аспекта мобилности: 

- Покретни и 

- непокретни објекти. 

 Подела и врсте наутичког туризма 
 

Са становишта величине и врсте пловила: 

а) бродски или “велики” (“пловећи хотели”) 

б) јахтинг туризам 

в) мото-наутички туризам (једрилице, глисери, чамци са и без 
мотора...) 

 

 



3. Са становишта учешћа, опсега и подручја пловидбе: 
- “Велики” наутички туризам (океанска крстарења, крузинг) 
- “Мали” наутички туризам или забавна навигација (јахте, 

једрилице, чамци, глисери). 
4. Са аспекта организације пловидбе: 
- индивидуални, 
- Масовни (групни) и 
- Наутички туризам у конвојима. 
5. Са аспекта итинерера: 
- У затвореним морима, рекама и језерима, 
- Прекоморски и океански, 
- Локални, 
- Национални и  
- Међународни. 



6. Са аспекта сврхе пловидбе: 
- излетнички, 
- Крстарење, 
- Једрење, 
- Пловидба због спорта и разоноде, 
- Туристичка путовања и 
- Кружна туристичка путовања. 
 
7. Са аспекта сектора пловидбе: 
- Обални,  
- Наутички туризам на отвореним морима и океанима и 
- Острвски. 
 



Главне групе наутичког производа: 
 Индивидуална пловидба власника бродова на 

рекама и језерима - мали бродови за 2 - 4 особе. 
 Чартер -  мали и средњи бродови за 4 - 12 особа. 
 Кружна путовања рекама - организовани пакети 

путовања рекама од стране тур оператора и 
дестинацијских менаџмент компанија (ДМЦ) - већи и 
велики бродови намењени групама људи од 20 до 
300 особа . 

 Највећи део тржишта: кружна путовања рекама 
(вишедневна путовања пловним путевима кроз више 
земаља од 7 до 21 дан). 

 Укључено разгледање места и дестинација, излети у 
околину и слично, као и активности посебних 
интереса (посматрање птица, бициклизам, пешачење 
итд.) 

 



 
Клијенти: 
 

1. Брачни парови без деце 
2. Групе пријатеља 
3. Индивидуални гости  

 
 

Породична крстарења, 
Краћа крстарења (краћи одмори), 
Венчања и медени месец на мору – 

крстарења поводом одређених прослава  
Пословни догађаји 



Прихватни објекти наутичког туризма 

 Наутичка сидришта (део водене површине без 
могућности прилаза са обале), 

 Привезишта (уређен део обале за прихват пловила), 
 Туристичка пристаништа, 
Марине и  
 Наутичко-туристички центри (марина највише 

категорије). 



Крузинг на морима 

 

 



Крузинг рекама 
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