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УТИЦАЈ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РАЗВОЈ 
КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ

Апстракт
У последњој деценији културне атракције бележе раст на глобал-
ном туристичком тржишту. Култура и креативне индустрије се 
све више користе за промоцију туристичких дестинација и јачање 
њихове конкурентности и атрактивности. Активно се ради на 
развоју и оживљавању нематеријалних и материјалних културних 
добара, као компаративних предности на туристичком тржишту 
у циљу стварања посебног, локалног идентитета упркос глобализа-
цији. Културни диверзитет Европе (језик, књижевност, позориште, 
визуелне умености, архитектура, занати, филм и остале уметнос-
ти) представља заједничко културно наслеђе европског региона, као 
туристичког тржишта за позиционирање културно-туристичких 
производа. 

Са аспекта културне политике, културни туризам се препознаје 
као стратегија развоја културе која доприноси очувању наслеђа, фи-
нансијској независности институција и децентрализацији сектора 
културе. У том смислу су бројне европске земље у својим државним 
политикама позиционирале културни туризам као фактор одржи-
вог развоја културе и туризма и као фактор соцоекономског развоја 
локалне заједнице. 

Србија има потенцијала за пласман културног туризма на турис-
тичком тржишту, првенствено захваљујући елементима очуваног 
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културног наслеђа, као и бројним другим садржајима који чине њену 
културну специфичност. Међутим, тек када буде умрежена са ос-
талим земљама у региону и када искреира атрактивне интегрисане 
културно-туристичке производе прилагођене преференцијама циљ-
них група иностраних и домаћих туриста, може да рачуна на веће 
приходе. Иако је културни туризам данас у Србији још увек недовољ-
но развијен, присутан је известан напредак у смислу да су ресорна 
министарства културе и туризма препознала значај активирања 
културе у туристичком развоју. О томе сведоче издвајања за фи-
нансирање културних локалитета и повећања њихових атрак-
тивности путем рестаурације и конзервације, инфраструктурних 
пројеката, изградње визиторских центара и учешћа у регионалним 
и прекограничним пројектима, што утиче на боље туристичко по-
зиционирање Србије. Међутим, још увек не постоји конзитнетна 
културно-туристичка политика која ствара услове за ефикасно и 
ефективно ангажовање потенцијала за развој културног туризма. 
Један од кључних проблема је недовољна међуресорна сарадња, пре 
свега сектора културе, туризма и образовања, односно непостојање 
институционалног и формализованог облика сарадње ових ресора. 
Поред тога, идентификују се и други проблеми у планском развоју 
културног туризма као што су: недостатак истраживања и кул-
турне статистике, недостатак знања координатора пројеката о 
менаџменту у култури и савременим трендовима културног туриз-
ма, као и површно знање локалне популације о културним вредности-
ма своје средине. Зато је неопходно унапредити едукацију локалног 
становништава на тему идентификовања културних вредности у 
циљу креирања културно-туристичког производа, развоја култур-
них и креативних индустрија (музика, филм, архитектура, дизајн, 
издаваштво, стари уметнички занати...) и малих и средњих преду-
зећа која учествују у креирању имиџа и подизању препознатљивости 
културно-туристичке дестинације. Потребно је интензивирати 
сарадњу између запослених у сектору културе (локална самоуправа, 
центри за културу, археолошки локалитети, музеји...) са туристич-
ком привредом (организатори путовања, туристичке агенције, хо-
телијери, угоститељи, саобраћај итд.), што би допринело повећању 
квалитета културно-туристичког производа Србије. Побољшање 
ефикасности и ефективности менаџмента у сектору културе и 
туризма, кроз децентрализацију у процесу одлучивања и доношења 
одлука, непрекидно учење и иновирање знања запоселних је импера-
тив у креирању и примени сета мера и инструмената културних 
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политика у циљу побољшања квалитета културно-туристичког 
производа. 

Кључне речи
култура, туризам, образовање, културна политка, културни тури-
зам, културно-туристички производ

Нове парадигме у развоју културног туризма

Туризам постаје једна од најважнијих активности у глобалној еконо-
мији. Према подацима Светске туристичке организације (UNWТО), 
директан допринос туризма глобалној економији процењује се на око 
5%, док се његово учешће у укупном друштвеном производу (БДП) 
креће у распону од 2% у најразвијенијим земљама света, до чак 10% у 
оним земљама чији се привредни развој снажно ослања на овај сектор3. 
Према истим проценама, на светском нивоу се у туризму запошљава 
око 7% радно способног становништва. Под ударом светске економс-
ке кризе у последњих неколико година, туризам је забележио највећу 
отпорност у односу на све друге гране. Већ годинама уназад европски 
континент има епитет најзрелије и највеће туристиче дестинације све-
та. Од укупног броја светских долазака, Европу посети 53% туриста, док 
се 50% прихода од туризма концентрише баш на овом континенту4. 

Под утицајем глобализације, настали су нови облици туризма, а у ок-
виру њих посебне „нише“. У циљу задовољења преференција туриста 
креирани су нови туристички поизводи, како на светском, тако и на 
европском туристичком тржишту. Највеће диференцијације произво-
да запажају се код културног, еколошког и авантуристичког туризма. 
Некадашња правилност коришћења једног дугачког годишњег одмора, 
најчешће базираног на сунцу и мору, замењена је са два до три краћа 
годишња одмора у току године. Смањен је број дана који се проводи на 
мору, у корист другог и трећег одмора и то је најчешће посета великим 
градовима и упознавање културе и традиције других народа. Растући 

3 International Tourism Overview, published by the United Nations World Tourism Organizati-
on (UNWTO), 2009.

4 Према подацима UNWTO за посматрани период у 2008. години, у Сједињеним Америч-
ким Државама је евидентирано 15,9% туриста при чему је остварено 19,9% укупних при-
хода од туризма, док је на азијском континенту остварено 20% долазака и 21,8% прихода 
од туризма.
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тренд путовања мотивисаних културом и све већи број „културних 
туриста“ чији је примарни мотив упознавање културног наслеђа, тра-
диције и аутентичности различитих дестинација, рефлектован је кроз 
креирање нових културно-туристичких поизвода, чији се број може 
ограничити само недостатком креативности. Од тематских културно-
туристичких рута базираних на покретном и непокретном културнон 
наслеђу, преко великих фестивала и културних манифестација, до 
упознавања начина живота (lifestyle), који имају највише елемената не-
материјалног културног наслеђа. Како су кључни елементи туризма, а 
поготову културног туризма, осећај и доживљај одређене дестинације, 
тако су у производима културног туризма више него у осталим, садр-
жани аутентичност, традиција, обичаји и уметност. При креирању ових 
производа, базираност на принципима одрживости, а према савреме-
ним тенденцијама на туристичком тржишту и интерактивни садржаји, 
представљају императив. Под утицајем развоја културног туризма гра-
дови постају територије, а услед умрежавања земаља, региони постају 
позорница на којој се презентују интегративни културно-туристички 
производи (културно-туристичке руте Савета Европе повезују земље 
и регионе са истим или сличним културним наслеђем, а то су: Вински 
путеви, Пут свиле, Трансроманика...). Развијене земље Европе попут 
Француске, Немачке и Италије повезују културни туризам са обра-
зовањем, док друге земље базирају развој културног туризма на егзо-
тичној прошлости, ослањајући се углавном на нематеријалну културну 
баштину (језик, књижевност, позориште, визуелне умености, архитек-
тура, уметнички занати, филм и остале уметности). 

Имајући у виду горенаведене чињенице, намеће се потреба за успос-
тављањем нове парадигме у разумевању културне баштине, па самим 
тим и развоја културног туризма у циљу превазилажења физичке за-
оставштине. То се може постићи улагањем знања и вештина, као и 
адекватном културном политиком у циљу креирања нових културно-
туристичких зона и равномерне територијалне развијености земаља и 
региона базиране на одрживом развоју. Према подацима Светске ту-
ристичке организације, у 2010. години 949 милиона туриста је путова-
ло у неку земљу са примарним мотивом доласка у директан контакт са 
уметничким вредностима, споменицима кутлуре, музиком, храном и 
традицијом других народа5. То је био један од разлога што је прослава 
Светског дана туризма 2011. године имала за главну тему јединствену 

5 http://media.unwto.org/en/press-release/2011-06-20/tourism-linking-cultures-unwto-laun-
ches-world-tourism-day-2011 (12. 01. 2012).
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интеграцију промовисања и разумевања различитих културних вред-
ности. Посебна пажња у Глобалном етичком кодексу туризма је ставље-
на на заштиту и управљање културног наслеђа у функцији развоја ту-
ризма. 

Већина земаља света се залаже за универзално признање наслеђа и ње-
гово укључивање на Листу светске културне баштине, сматрајући да ће 
тиме привући више инвестиција и посетилаца. Претерано коришћење 
културне баштине води у опасност њеног временског „трошења“, а ус-
лед неадекватне заштите и нестанка. С друге стране, одрживи развој не 
значи лимитираност, већ правилно коришћење уз непрестано улагање. 
Суштина је у стварању равнотеже између валоризације и економске екс-
плоатације наслеђа у функцији одрживог развоја туризма. Нови видови 
презентације и интерпретације, захтевају адекватну културну политику 
на свим нивоима (од државног ка локалном). 

Тренутно стање културног туризма Србије у односу  
на постојећу културну политику

Са аспекта културне политике, културни туризам се препознаје као 
стратегија развоја културе која доприноси очувању наслеђа, финансијс-
кој независности институција и децентрализацији сектора културе. У 
том смислу, бројне европске земље су својим државним политикама по-
зиционирале културни туризам као фактор одрживог развоја, односно 
фактор соцоекономског развоја локалне заједнице Свака политика, па 
и културна политика, има своје инструменте који служе за остваривање 
одређеног циља. Културна политика представља јавну практичну по-
литику у области културе, уметности и медија коју спроводе државни 
органи6. Она се састоји од читавог низа осмишљених и повезаних мера 
и активности које воде ка остварењу одређеног циља у области културе 
и медија, осмишљених од стране државних и парадржавних органа који 
имају политички, правни и финансијки ауторитет да доносе легитимне 
одлуке као реакцију на стварне потребе и проблеме. Постоје и друга ту-
мачења, као што је став међународног експертског тима Савета Европе 
који наводи да је културна политика решеност органа власти (савезних, 
републичких, регионалних и локалних) да на демократски начин интер-

6 http://bmlv.academia.edu/DraganaBonic/Papers/740788/PRIREDIVACA_RAZVOJ_KUL-
TURNE_POLITIKE Развој културне политике, Весна Ђукић 2010.
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венишу у одређеној области или активности да би остварили дефини-
сане стратешке циљеве7. 

Из овога произилази да су за развој културе неопходни инструменти 
којима се непосредно и директно управља културним развојем у циљу 
стварања повољног амбијента и услова како би се култура и уметност 
самостално развили. 

Упркос великим потенцијалима, културни туризам у Србији је тек од 
недавно препознат као посебан облик туризма. Према Стратегији раз-
воја туризма Србије 2005–2015, културни туризам се третира као ту-
ристички производ специјалних или посебних интересовања поред 
осталих облика туризма (пешачење, планинарење, посматрање птица, 
вински туризам....), а не као посебно издиференциран производ. До 
сада су се издиференцирали следећи културно-туристички производи: 
Трансроманика (једини регионални пројекат где се Србија заједно са 
седам Европских земаља налази на главном културном путу Савета Ев-
ропе)8; Пут римских царева (повезивање археолошких локалитета кас-
но античког и римског културног наслеђа Србије са истим или сличним 
културним локалитетима у Румунији, Бугарској и Хрватској) и турис-
тички производ Културно-туристички догађаји ⁄манифестације. 

Сви ови производи се налазе у првој фази животног циклуса, нису у 
довољној мери развијени и припремљени за домаће и међународно тр-
жиште, иако су имали изражене промотивне активности и добру про-
паганду. Из тог разлога, неизоставно је спровести едукацију запосле-
них у култури и туризму како би савладали основне стратешке вештине 
и знања за развој и управљање култуно-туристичким производима. 
Преко програма прекограничне сарадње финансираних из предпри-
ступних фондова ИПА, у периоду од 2007−2011. године, око 60% про-
јеката је било из области културног туризма (прекогранична сарадња 
Србија−Румунија, Србија−Буграска и Србија−Мађарска)9. Ови пројекти 
показују укључивање локалног нивоа у развој културног туризма, али 

7 MOSAIC, европски програм евалуације националних културних политика на интернет 
адреси www.culturalpolicies.net; извештај међународног експертског тима о културној 
политици у Србији 2003. године.

8 Споменици културе који се налазе на путу Трансроманика у Србији су они који имају 
елементе романичког наслеђа, а то су: Жича, Градац, Студеница, Сопоћани и Стари Рас 
са Ђурђевим Ступовима и црквом Св. Петра и Павла.

9 Канцеларија за придруживање Европској унији, Сектор за управљање пројектима пре-
кограничне сарадње.
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ће се тек њиховом имплементацијом (за период од једне до две године) 
показати колико је локална заједница имала успеха у развоју производа 
културног туризма и у њиховом позиционирању на тржишту. 

Како је сарадња између ресорног Министарства туризма и културе на 
задовољавајућем, али не и на очекиваном нивоу, тако су и мере и инс-
трументи културне политике које се спроводе, углавном засновани на 
давању субвенција, повољних инфраструктурних кредита и других на-
менских средстава за развој културе, до сада углавном били једнократ-
ни, а одрживост пројеката неизвесна. У табели број 1 приказана су из-
двајања Министарства економије и регионалног развоја, Сектора за 
туризам, за период од 2007. до 2010. године за културно наслеђе у фун-
кцији развоја културног туризма. То показује да је туризам препознао 
културно наслеђе као покретач развоја туризма и уравнотежење раз-
воја у оквиру региона, док стратешко креирање и позиционирање кул-
турно-туристичких производа захтева већи напор, знање и укљученост 
свих заинтересованих страна на локалном и националном нивоу. 

Табела 1. Одобрена субвенционисана средства Министарства 
економије и регионaлног развоја, Сектор за туризам у периоду  
од 2007. до 20�0. године у функцији развоја кутурног туризма

Година Назив пројекта
2007. Изградња прилазног пута римском граду Виминацијум
2008. Изградња визиторског центра на локалитету Виминацијум 

− Изградња и опремање музејског простора у Археолошком 
научно-истраживачком  
центру Виминацијум 

2008. Изградња и опремање музејског простора у Археолошком 
научном-истраживачком центру Виминацијум

2008. Уређење визиторског дела археолошког локалитета „Сирмијум“ 
– Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 
визиторског дела за прихват туриста археолошког локалитета 
1а Царска палата Сирмијум 

2008. Изградња јавног санитарног пункта у склопу пројекта Центра 
за посетиоце Ромулијана – Гамзиград

2008. Изградња туристичко-информативног центра − Ромулијана
2008. Комунално уређење око туристичко-информативног центра 

– Ромулијана
2008. Адаптација куле 19 у функцији центра за посетиоце 

археолошког налазишта Гамзиград – Ромулијана 
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2008. Сондажна археолошка истраживања на простору будућег 
туристичко-информативног центра – Ромулијана

2009. Довршетак изградње и опремање визиторског центра у оквиру 
Пројекта наткривања археолошког локалитета „Царска палата 
Сирмијум“

2009⁄2011. Изградња заштитне конструкције археолошког локалитета 
Лепенски вир (изградња завршена 2011. године, а укупна 
уложена средстава Министарства за овоај пројекат износе око 
350.000.000 динара).

2008-2009. Пројекат конзервације, санације и ревитализације грађевина и 
уређење простора комплекса Двора на Дедињу

2008-2009. Израда Плана детаљне регулације туристичко-индустријске 
зоне са простором тврђаве Голубачки град и ревитализација 
тврђаве Голубачки град, културно-историјског споменика од 
изузетног значаја

2008-2009. Финасирање радова на јавном тоалету – Рајачке пивнице 
Неготин 

2008-2009. СП Кула Ненадовића − Ваљево 
2008-2009. СП Мали и велики град − Смедерево
2008-2009. СП Археолошки локалитет Лазарев Град − Крушевац
2008-2009. СП у Овчар Бањи
2008-2009. Завршетак санитарног објекта у оквиру туристичког паркинга 

у Тополи
2008-2009. Санирање терасе у „Кући цвећа“ подносилац захтева Музеј 

историје Југославије
2008-2009. Завршетак визиторског центра на Дивчибарима – подносилац 

захтева за средства Српска православна црква
2008-2009. Конзерваторски радови на спомен кући „Вук Караџић’“ 

са окућницом у Тршићу и реконструкција саборишта, 
конзервација Доситејевог музеја и побољшање осветљења 
најуже зоне заштите спомен комплекса Тршић − Центар за 
културу Вук Караџић −Тршић

Извор: Обрада аутора према: Министарство економије и регионалног развоја, 
Сектор за туризам

Наведена улагања у материјално културно наслеђе су значајна за раз-
вој култрурно-туристичке понуде, али бројни други културни ресурси 
Србије, попут нематеријалног наслеђа и савремене уметничке продук-
ције, још увек нису препознати као значајан ресурс за развој културног 
туризма. Управо активирањем различитих елемената културе кроз ту-
ризам, ствара се понуда која одговара савременим трендовима турис-
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тичке тражње која је усмерена на креативност, едукацију и „откривање“ 
свакодневног живота посећене дестинације. Поред тога, институцио-
нални сектор културе, који је традиционално нетржишно оријентисан, 
непрепознаје у довољној мери културни туризам као могућност свог 
одрживог развоја. Мали број савремено интерпретираних поставки и 
недостатак кадрова за стручни маркетинг и промоцију у менаџменту 
институција резултира претежно пасивном улогом сектора културе у 
турситичкој понуди. Недовољно развијена секторска сарадња на наци-
оналном нивоу присутна је и на регионалном/локалном нивоу, што се 
препознаје и кроз слабу сарадњу или парнерства инститиција културе 
и организација туризма, чиме се пропушта шанса стварања значајних 
развојних културно-туристичких пројеката. 

Закључак 

На темељу анализе постојећег стања, евидентно је да Србија има по-
тенцијале на којима, дугорочно, може градити културно-туристичку 
понуду и имиџ дестинације културног туризма. Међутим, културни ту-
ристички ресурси нису осмишљени нити се њима управља као култур-
ним и туристичким атракцијама, што за последицу има и низак ниво 
тражње и незадовољство понуђеним садржијима културе у туризму. 
Шанса Србије је у регионалном повезивању и креирању интегративних 
туристичких производа намењених туристима са Далеког истока, уз 
побољшање квалитета постојећих и креирање нових културно-турис-
тичких производа где ће аутентичност кроз нематеријано наслеђа, мож-
да и најпре доћи до изражаја. Потенцијале културних ресурса могуће 
је у потпуности искористити планским и координисаним приступом 
развоју културно-туристичког производа. Стога је неопходно пре свега 
дефинисати оквир за развој културног туризма који ће садржати обје-
дињене културне, туристичке и економске програме заједница као и 
дефинисане опште циљеве засноване на заједничким тежњама, а изра-
жене кроз стратешке и акционе планове. Полазни оквир за дефинисање 
стратешких мера мора бити заснован на идеји да би од развоја култур-
ног туризма вишеструке користи требало да имају како сектор туризма, 
тако и сектор културе и цеколокупна друштвена заједница. 
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Summary

Cultural attractions in the global tourism market have recorded growth over 
the last decade. Culture and creative industries are increasingly being used to 
promote tourist destinations and to strengthen their competitiveness and at-
tractiveness. These industries have been actively working on the development 
and revitalisation of intangible and tangible cultural assets as a comparative 
advantage in the travel market in order to create separate local identity prod-
ucts, in spite of globalisation. 

The cultural diversity of Europe (language, literature, visual arts, performing 
arts) is representing a common European heritage of the region as a market 
for cultural tourism product positioning. From the aspect of cultural policy, 
cultural tourism is recognised as a development strategy that contributes to 
the preservation of cultural heritage, the financial independence of institu-
tions, and the decentralisation of the cultural sector. In this regard a number 
of European countries positioned cultural tourism as a factor for sustainable 
development and as a soco-economic growth area for the local community. 

Serbia has the potential to deliver cultural tourism to the market prima-
rily due to its preserved elements of cultural heritage as well as many other 
amenities that comprise its cultural specificity. However, this cultural tour-
ism can count on profitabililty only when networked with other countries in 
the region and when it generates an attractive integrated product adapted 
to the preferences of the target groups of foreign and domestic tourists. Al-
though cultural tourism in Serbia is not sufficiently developed there has been 
some progress in the sense that the relevant ministries in charge of culture 
and tourism recognised the importance of cultural activation in tourism de-
velopment. This progress includes the financing of cultural sites and increas-
ing their attractiveness through restoration and conservation, infrastructure 
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projects, and the construction of visitor centers along with participation in 
regional and cross-border projects, which affects a better tourist positioning 
for Serbia. Unfortunately, there still exists no clear cultural tourism policies 
which create conditions for efficient and effective engagement with the po-
tential for cultural tourism development. 

There are many other problems within the planned development of cultural 
tourism such as a lack of research and cultural statistics, lack of knowledge 
about cultural management and contemporary trends in cultural tourism, 
and a superficial knowledge in the local population about the cultural values   
of its community. Therefore it is necessary to improve the education of the lo-
cal population regarding the identification of cultural values   in order to cre-
ate a cultural tourism product. Also, it is important to develop cultural and 
creative industries as well as small and medium enterprises involved in image 
creation and marketing for cultural tourism destinations. It is necessary to 
strengthen cooperation between employees in the cultural sector and those in 
the travel industry, in addition to decentralising the decision-making process 
and establishing continuing education on the subject. This will contribute to 
increasing the quality of cultural and tourist products in Serbia. 

Key words: culture, tourism, education, cultural policy, cultural tourism


