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Сажетак: Земље чланице Европске уније (ЕУ) прилагођавају се квотама 
пољопривредне производње које се централно одређују за све чланице ЕУ. Ово 
су принципи новог прилаза пољопривредном газдовању. Они указују на потребу 
промене начина пољопривредне производње и у нашој земљи. 
 
Наша земља може да производи много више хране од наших потреба. Количине 
пољопривредних производа одређује ЕУ. Да би се уклопили у директиве ЕУ за 
производњу хране, мораће наша земља да смањи обим пољопривредне 
производње. За вишак пољопривредних површина треба пронаћи други начин 
коришћења. За овакав вид развоја у земљи, као и на територији Војводине, треба 
искористити могућности које на заштићеним природним добрима нуди туризам, 
уз поштовање и очување специфичности појединих регија. 
 
Развојем агро - еколошког туризма треба одредити другачији вид прилаза 
живљењу и пољопривредном газдовању, на и поред дефинисаних заштићених 
природних подручја. Реч је о заједнички дефинисаном наступу природних и 
друштвених наука као што су: пољопривреда, економија, екологија, етнологија, 
туризам и историја. Почеци овог новог прилаза искоришћавања површина су 
присутни на територији града Суботице. Организовано је заједничко 
приказивање заштићених подручја, едукација о новом начину живота на 
заштићеним природним добрима, с освртом на укључивање локалног 
становништва поменутих простора у ове активности. 
 
 Кључне речи: пољопривредна производња, сеоски туризам, екотуризам, агро - 
екотуризам. 
 
Дисертација jе одложена у Библиотеци Факултета за биофарминг у Бачкој 
Тополи, Мегатренд универзитета - Београд (152 страна, 11 слика, оргинал на 
српском језику са сажетком на српском и енглеском језику). 
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SWOT анализа агро - еколошког туризма  
на заштићеним природним добрима  

на територији  Војводине 
SWOT анализа је скраћеница од почетних слова енглеских речи које у преводу 
значе: 
  Strenght`s    Снаге 
  Weaknesses    Слабости 
  Opportunities                Шансе 
  Threats       Претње 
 
Овај метод нам омогућава систематску анализу претњи и шанси, као и њихово 
усаглашавање са јаким и слабим странама посматраног система. Основни циљ 
поступка је оптимизирање понашања организација које воде бригу о 
заштићеним природним добрима у односу на њихове могућности и стање 
окружења. На страни екстерних фактора разликујемо шансе и опасности, док се 
код интерних могућности утврђују слабе и јаке стране. Циљ анализе је 
усмерење за максимално коришћење шанси и снага, односно по могућности 
смањење претњи и исправљање слабости. 
Употреба  SWOT анализе треба да тежи ка систематском, темељном и 
свеобухватном оцењивању, како самог система, тако и његовог окружења, 
проналажењу најбољег начина за везу између заштићеног природног добра и 
организације којој је поверена брига о природном добру. Анализа жели да 
одговори на кључна питања: 
 а) Где су шансе и претње за организацију, 
 б) Када да концентришемо снагу, а смањујемо слабости. 
 
Снаге (S) : природни ресурси, временски услови, географски положај, 
археолошка налазишта, разноликост флоре и фауне, очуваност природе (чист 
ваздух, извори пијаће воде,..). 
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Слабости (W) : неадекватна саобраћајна и комунална инфраструктура, 
неконтролисана сеча дрвећа, грађени објекти без грађевинске дозволе и 
непостојање маркетинг плана. 
Могућности (O): Развој туризма читаве године, могућност проширења 
капацитета, тематско едукативне стазе, образовна, угоститељска и забавна 
понуда, конференције, семинари, радионице, сарадња јавног и приватног 
сектора у развијању посећености на природним добрима, стварање 
препознатљивих ствари и места на туристичком одредишту. 
Претње (T): пораст конкуренције, пад животног стандарда, неодговорно 
понашање посетилаца.   
 
SWOT анализа ( ПРИЛОГ 1. SWOT анализа агро - еколошког туризма на 
заштићеним природним добрима на територији Војводине.) је направљена 
на основу дефинисаних услова тренутне ситуације заштићених природних 
добара на територији Војводине. Ово представља материјалну базу за развој 
туризма на и поред заштићених природних добара. Дефинисани су туристичко - 
географски положаји, стање као и могућности развоја туризма на овим 
подручјима. 
Анализом се показује смер за оптималан свеобухватан развој агро - еколошког 
туризма на заштићеним природним добрима, а осим тог простора и на целој  
територији Војводине.  

 
1. Снаге : 
- На територији војвођанских заштићених природних добара биљни и 
животињски свет је карактеристичан по аутохтоним врстама до веома ретких 
заштићених врста.  
- Већ постојећи манифестациони туризам у насељима која окружују заштићено 
природно добро треба стручно надгледати. Повећати број манифестација током 
целе године са новим интересантним, за то окружење карактеристичним 
догађајима. 
- На заштићеним природним добрима Војводине је присутан богат, разноврстан 
биогеографски комплекс. Сва заштићена подручја се могу гледати и као једна 
целина. 
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- Заштићена подручја се налазе на повољном, привлачном географском и агро -  
туристичком положају са великим употребним вредностима. Ова подручја су 
поред научног, естетско и сазнајно интересантна. Захваљујући близини већих 
насеља, пружа се велика могућност за презентацију истих.    
- Разнолике и вредне су и етнолошке вредности насеља поред заштићеног 
природног добра. 
 
2. Слабости:  
- Слаба пропаганда и незнање о природним вредностима Војводине.  
- Недовољан проток информација о заштићеним природним добрима. 
- Незнање о могућностима едукације и одмора у заштићеним природним 
добрима. 
- Лоша саобраћајна инфраструктура и недовољна саобраћајна сигнализација на 
територијама заштићених природних добара. 
- Недефинисане бициклистичке и едукативне пешачке стазе у и поред 
заштићених природних добара. 
- Лоша комунална инфраструктура. 
- Постојећа и нова викенд насеља у природним добрима доводе до 
деградационих процеса. 
- Нарушавање естетског изгледа, илегалне депоније смећа и нередовно 
одношење смећа и отпада. 
 
3. Могућности:  
- На територији поред заштићених природних добара, треба повећати 
угоститељске и смештајне капацитете, понуде и објекте туристичког сервиса.  
- Искористити могућности европске интеграције и могућности дефинисаних 
Европских коридора и транзитног саобраћаја  
- Побољшати туристичку саобраћајну мрежу, добру покривеност простора 
објектима здравства. 
- Дефинисати и направити рекреативне објекте затвореног типа. Припремати 
дворане за конгресни туризам. 
- Побољшати мрежу занатских радњи и сличних привредних делатности у 
срединама поред заштићених природних добара. 
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- Убацити нове садржаје у понуду разгледања природних добара (стварање  
образовних, едукативних стаза, вожња бициклима, кочијама, фијакерима, 
чамцима, итд...). 
- Побољшати облик и начин путовања у културном, научном туризму. 
Припремање штампаног и видео материјала о научним, етнолошким, 
културним, природним, еколошким и туристичким вредностима. 
 
4. Претње:  
Постоје интерни услови наше земље и екстерне - урбано размишљање и 
деловање становништва. 
- Даља изолација земље, слабљење стандарда становништва. 
- Еколошко загађење: 
    а) загађење ваздуха и простора животне средине, 
    б) нерешено питање манипулације комуналним чврстим и течним отпадом. 
- Дозвољавање и толерисање дивље градње. 
- Савремена индустријализација, урбанизација, као и примена агротехничких 
услова и мера. 
- Изграђени објекти за одмор на заштићеним природним добрима. 
 
SWOT анализа се темељи на приказу и искоришћавању потенцијалних снага и 
могућности заштићених природних добара, уз приказ утицаја Слабости и 
Претњи на природна добра и околину о којима треба да водимо темељну бригу. 
 
Код сваког заштићеног природног добра посебно треба одредити својствене 
карактеристике ресурса. Осим заштићених природних добара, треба водити 
бригу и о насељима поред ових добара где би становници требало да живе. 
Њихов живот је другачији од урбаног тј. градског живота јер су у овим местима 
присутни демографски и етнолошки обичаји који се разликују код сваког 
заштићеног природног добра. Ове разноликости треба стручно уочити и 
дефинисати с више аспеката, уз максимално презентовање истих. 
 
Слабости и претње у вредностима ових заштићених природних добара су 
изградња викенд кућица и насеља, како легализованом тако и илегалном 
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градњом. Овако се мења естетски изглед на територијама заштићених 
природних добара. Није централно одређен начин и облик градње и не води се 
рачуна о принципу што мањег угрожавања природе. Нередовно је одношење 
насталог смећа и отпада, стварају се илегалне депоније на заштићеним добрима, 
а присутна је и проблематика нерешеног одвођења и пречишћавања насталих 
отпадних вода.   
 
На путевима, локалног и вишег карактера, треба направити и побољшати 
саобраћајну сигнализацију о заштићеним природним добрима. Стручно и 
централизовано треба побољшати проток и приступачност информација о 
заштићеним природним добрима. У образовању треба приказати научну 
вредност ових заштићених природних добара, те организовати едукације о 
правилном начину одмора на заштићеним природним добрима. 
 

Могућност туризма на селима и салашима  
у Војводини 

По селима Војводине и данас постоје паорске куће, које се могу назвати 
архаичним. Врло карактеристичну особину нашег народног градитељства  у 
јужној Панонској низији представља репрезентаитвин сунчани забат на 
сељачким кућама. Куће су најчешће троделне, понекад са теменом, са тршчаним 
кровом,грађене од набоја. Кроз врата се улази у средњу просторију која служи 
као кухиња, одатле се улази у остале две просторије које служе као чиста соба 
окренута према улици и стамбена соба окренута према дворишту. Собе су 
грејали помоћу паорске пећи. Пећ су грејали из кухиње помоћу слободног 
димњака. Поред пећи се налазио банак и место за котао.  
Основа туризма региона, подручја, средине је првенствено да се на селима и 
салашима омогући квалитетан ниво прихватања гостију. То подразумева како 
смештај, тако и исхрану, програме о приказу околне природе и обичаје и 
сегменте локалних обичаја тог подручја.  
Мора се направити такво окружење да се интересентима пружа угођај где радо 
проводе своје време у разоноди и одмору. Постоји могућност пружања нових 
искустава и сазнања са тог места и ближе околине. На територији Војводине 
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местимично се одржавају разна окупљања и свечаности ( ПРИЛОГ 2. Сеоске и 
салашарске манифестације у Војводини.). Мештанима је потребна стручна 
помоћ да израде специфичне сувенире, као и да успешно припреме домаће 
производе са тог поднебља. Треба популаризовати производе које су 
припремљени у домаћој радиности (пекмез, мед, своје воће и поврће, сушено 
воће, плетене и резбарене ствари, итд). 
Облици манифестовања сеоског туризма су агротуризам и салашарски туризам 
уз приказ етнографских јединствености тог поднебља. Овај вид туризма 
приказује вид и начин држања домаћих животиња у сеоским и салашарским 
домаћинствима, као и могућност за увид у карактеристичну пољопривредну 
производњу у том подручју. У оквиру посете туристима би газдинства требала 
разрадити и понудити могућност активног учешћа у свакодневним пословима, и 
то у нези домаћих животиња, чувању, исхрани и учествовање у 
пољопривредним радовима и убирању плодова. 
Војвођански сеоски и салашарски амбијент и постојеће ветрењаче  ( Панджић, 
2007 ) до врха пуне путну торбу високо котираним туристичким вредностима. 
То је сплет живописних и разноврсних култура са својим народним кухињама, 
традиционалном музиком. Рурална равница нуди заштићена културна и 
природна добра, уз научене и примењене методе за очување амбијенталних 
вредности насеља, природе, река и језера. 

Етно куће 
Етно куће ( ПРИЛОГ 3. Етно - куће у Војводини.) и обновљене ветрењаче, 
представљају један леп пример народног градитељства Војводине.  
Овако могу да се сачувају ствари комплетног покућства, употребне вредности 
једног домаћинства. Оне су носиоци културе једне ближе околине, чак и нације. 
У овим етно кућама су приказане културне вредности живљења, као и приказ 
функционалности величине куће са распоредом и наменом простора. У 
насељима, селима треба да се одаберу најтипичније куће за то насеље уз приказ 
ствари коришћених у прошлости, као и приказ сада коришћених ствари у 
насељу. Ове куће требало би да прикажу све употребне вредности једног 
домаћинства, као и материјал од којег су направљене. Са овим приказом треба 
дочарати комплетан садржај типичног домаћинства са тог поднебља. 
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Предмети који се чувају у овим кућама, збиркама правно не спадају у музејске 
предмете јер нису уведени у књиге инвентара. Већина тих места се не сматра 
музејским објектом. Вредност им је упркос свему значајна како за војвођанску 
етнографију, тако и за изложбене просторе у којима су смештени. Одржавање 
таквих збирки у недостатку стручног кадра и додатних функција све више 
превазилазе снагу локалних заједница удружења. 
Посетиоци етно - кућа и локалних збирки имају потребу за куповањем сувенира 
и локалних народних рукотворина. Већину фестивала и манифестација прати 
ова врста продајних вашара, где занатлије, које производе традиционалне 
локалне производе и предмете народне уметности, продају своје производе. 
Систематична, и за посетиоце  етно - кућа подједнако доступна продаја 
локалних производа још није решена.  

Ветрењаче 
На територији Покрајине постоји још десет објекта, ветрењача ( ПРИЛОГ 4.     
Ветрењаче и салаши у Војводини ), аутентичне сеоске архитектуре, објекти 
претече млинске индустрије. Ветрењаче су сачуване и чувају се као значајан 
објекат средине.  
Војводина је равничарско поднебље, без јаких, брзих водених токова, али са 
учесталим ветровитим данима. Млинови на ветар су грађени на овим 
просторима током XVIII и XIX века по угледу на холандске ветрењаче. У 
старим актима из 1880. године евидентиране су 284 ветрењаче у Војводини. У 
време јаких ветрова коришћена су чак два пара каменова за млевење пшенице и 
кукуруза. 

Салаши 
Салаши у Војводини ( www.visitserbia.org/SalasiuVojvodini ) су настали у 
прошлом столећу са циљем да власници земље буду близу свог имања, и да на 
свом салашу могу гајити животиње. Организационо, салаши су представљали 
пољопривредне микро целине, на којима се бавило свим видовима 
пољопривредне производње: повртарством, ратарством и сточарством, 
воћарством и виноградарством. После 1945. године, многи салаши су прешли у 
државно - друштвено власништво, тада је почео њихов нестанак. Они се 
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напуштају. Људи који су живели на салашима улазе у урбане средине у села и у 
градове. Тако салаши губе свој историјски, друштвени и архитектонски значај.  
Аутентични, разноврсни и још постојећи салаши могу добити значајну 
могућност код развијања сеоског и салашарског туризма. Могу се показати 
данас као вид туристичке понуде у Војводини. Салаш симболизује мир, тишину, 
здравље истрајност и постојаност. Велики труд и стручност треба да се уложи у 
реконструкцију ових објеката. Овако се могу сачувати и приказати изглед и 
специфичност салашарских амбијената.  
На неким салашима породице и даље живе слично како су живели њихови 
преци. Стандарди становања за туристе на салашима треба да задрже 
аутентичности подручја. Туристи треба да добију комплетну слику о начину 
салашарског живота, свеобухватни приказ кућа за становање на салашу и 
помоћне зграде, које су коришћене за одржавање имања и земљишта око тих 
објеката.  
 

Kултурне манифестације - славља 
Људи који живе у селима и салашима сачували су више старих обичаја свог 
краја: бетлемаре, покладе, сеоске славе којима су славили завршетак 
привредних радова. Славе се и нови локални празници, најчешће Дан села који 
се организује током лета или Дан града који се организује током јесени, као и 
фестивали који обухватају веће подручје. 
Већина манифестација ( ПРИЛОГ 2. Сеоске и салашарске манифестације у 
Војводини. ) је локалног карактера што одражава и квалитет програма. 
Изузетак представља неколико фестивала који могу да задовоље и веће 
прохтеве, али су гости на њима већином мештани. Војводина има и фестивал 
међународне репутације који негује сеоски туризам. 
Организатори манифестација се труде да осим специфичних програма понуде и 
прикладне изборе хране и пића те регије, да би тиме привукли посетиоце. Ради 
се најчешће о локалним гастрономским специјалитетима: јела из котлића, 
овчији, јунећи паприкаш, рибља чорба, мекике и типични колачи, као и јела са 
роштиља. Гастрономска понуда је већином спремљена по захтевима 
традиционалне кухиње ове средине. 
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Могућности агро - еколошког туризма  
У оквиру овог поглавља ће се размотрити: 
1. Туризам као фактор економске валоризације и заштите природне баштине. 
2. Еколошки туризам - Екотуризам. 
3. Могућност аграра на територијама заштићених природних добара и  
    на дефинисаним територијама заштитних зона око њих. 
4. Едукативни туризам и подизање еколошке свести. 
5. Могући однос организација које чувају природна добра и  
    локалног становништва. 
6. Компаративна анализа аграра, екологије и туризма у светлу одрживог развоја. 
7. Концепт развоја агро - еколошког туризма у Војводини. 
8. Модел развоја агро - еколошког туризма на северу Бачке. 
 

Туризам као фактор економске валоризације  
и заштите природне баштине 

Свака права туристичка понуда траба да посеђује природне и друштвене 
ресурсе , материјалне, кадровске и организационе основе. Туристичка понуда је 
маса добара, услуга и роба која се желе пласирати у функцији задовољавања 
потреба људи за туристичком рекреацијом. Савремена туристчка потреба је 
изузетно разноврсна и вишеслојна. Све ове потребе су за испуњење жеља за 
туристичком рекреацијом. За то су потребни следећи елементи: образовне и 
рекреативне садржаји, стварна могућност приступа рекреативном садржају и 
услови и начин за привремени боравак туриста у простору за који је везан 
рекреативан, едукативан садржај. Овако се може направити комплексна 
туристичка понуда која је квалитетно и количински форморан према 
туристичкој тражњи. Што је истовремено постојање заједничка и временска 
усклађеност дејства низ фактора за комплетан туристички догађај (рецептивних, 
атрактивних, организационих, саобраћајних и посредничких фактора).  
 
Активности на заштити и унапређењу животне средине, а тиме и формирању 
заштићене природне баштине Србије, имају релативно дугу традицију. Кроз 
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досадашњу праксу већ је искристалисана концепција заштите природних 
добара, а карактеришу је следећа обележја: 
- просторност, изражена кроз заступљеност разноликих видова територијалне 
заштите природне баштине: национални паркови, паркови природе, предели 
изузетних одлика, резервати природе, 
- комплексност, која проистиче из доминантних форми заштите, као што су 
национални паркови, као и свеобухватност елемената са конкретног простора, 
- функционалност, проистекла из општеприхваћене концепције активне заштите 
природе и целокупног система животне средине, по којој заштита треба да 
претходи развоју и да буде интегрисана у њега, па на тим основама да служи 
задовољењу свеколиких човекових потреба. 
 
Овде би требало указати на квалитетна обележја природне баштине Војводине 
која су од великог значаја за еколошки усмерен и одржив развој бројних 
делатности: туризма, спорта и спортске рекреације, здравства, науке, 
образовања, уметности, домаће радиности.  
 
Ово захтева комплексан прилаз. Треба испоштовати: 
- бонитет ресурса, односно доста висок степен еколошке изворности и 
туристичке функционалности употребне вредности већег броја заштићених 
природних добара, 
- полифункционалност ресурса заснована на разноликим обележјима и 
могућностима њиховог валоризовања и коришћења у задовољењу различитих 
потреба, 
- комплексност, развојна интегралност, садржана у високом степену 
међузависности и комплементарности функционалних обележја елемената и 
појава природне баштине, 
- полицентричност, изражена у дисперзном регионалном размештају 
највреднијих ресурса природне баштине. 
 
Најзначајнији допринос туризма огледа се у томе што се само кроз развој ове 
делатности могу валоризовати одређена својства појединих природних 
елемената, појава и простора, те се на тај начин могу ставити у функцију 
задовољења одговарајућих потреба. Овде ће се истаћи само неке од њих: 
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- климатски елементи спадају у групу доминантних вредности обележја 
туристичких простора, са посебно израженом здравствено - рекреативном 
функцијом и вишеструким утицајем на туристички квалитет и функционалност 
других природних фактора, 
- морфолошка обележја, која могу бити адекватно валоризована само кроз 
развој зимског спортско - рекреативног туризма, 
- хемијски састав термалних вода, такође остварује употребну вредност само 
кроз развој здравствено - рекреативног и лечилишног туризма, 
- природни споменици остварују економску валоризацију кроз приступ група, са 
омогућеном приступом посетилаца у разгледању истих, 
- гео - саобраћајни и туристички положај, који се ефикасно валоризује кроз 
фреквентне међународне туристичке токове. 
 
Може се истаћи да свако природно добро, без обзира да ли чини део заштићене 
природне баштине или не, може бити више - мање валоризовано кроз одређене 
видове селективног туризма, уколико поседује неку од туристичких активности 
и изворну вредност. Овако обухватна валоризациона функција туризма 
проистиче  из сталног ширења интересовања модерних туриста за зеленим и 
белим дестинацијама и изворном природом, као и њихове жеље да кроз 
туристички боравак у квалитетној природној средини остваре разнолике ефекте. 
Наиме, велико интересовање туриста за еколошким вредностима преферира 
туризам као најкомплекснији, економски најпрофитабилнији и еколошки 
најоправданији вид валоризације заштићених делова природне баштине. 
 

Развојни и еколошки ефекти туристичке валоризације 
природне баштине 

У пракси бројних туристичких регија и земаља, па и код нас, туризам се 
потврдио као изузетно значајан фактор економског, социјалног и културног 
развоја. Економским и ванекономским функцијама, туризам повољно делује на 
целокупну привредну структуру земље. Развојни утицај туризма се изражава 
преко: директних, индиректних и ц мултипликативних ефеката. 
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а) Директни економски ефекти туризма аналитички су везани за 
угоститељство и понуду локалног становништва. Очигледно се ради о 
исказивању економских ефеката реализованих преко остварене 
потрошње у угоститељству и туристичком посредовању, који су јако 
важни, али и прилично сужени и непотпуни. Директни ефекти показују 
снагу туризма у формирању друштвеног производа, националног 
дохотка, девизних прихода од иностраног туризма и упослености. 
Наравно, директни развојни ефекти туризма у доминантно туристичким 
брдско - планинским и неразвијеним подручјима, па и у заштићеним 
просторима, непосредно доприносе убрзању привредног развоја, 
смањењу емиграционих кретања, побољшању животног стандарда и 
квалитета живота, а тиме и стабилизовању економских токова у овим 
областима. Иако се ови учинци туризма статистички не прате и не 
исказују, они имају незаменљив економски, социјални и демографски 
значај. 
 
б) Индиректни ефекти туризма снажно делују на успон комплементарних 
делатности, односно укупне привреде и непривреде, будући да на њихов 
развој дејствују такозвани индуктивни, акцелераторски и 
мултипликативни ефекти туристичке потрошње. Реч је о томе да се скоро 
сви инпути туризма, почев од изградње, инвестиционог и текућег 
одржавања туристичке инфра и супраструктуре, реконструкције и 
модернизације па до потреба у снабдевању и трговини, алиментирају из 
домаће продукције остварене на локалном, регионалном и националном 
тржишту. Колико су велики и значајни индиректни ефекти показује на 
пример трговина, која у појединим дестинацијама од туризма оствари до 
30 % укупних прихода, због чега се данас говори и о тзв. трговинском 
туризму. 
ц) О благотворном дејству туризма на друштвено - економски развој 
врло убедљиво говоре и његови мултипликативни ефекти. За покривање 
туристичке потражње и потребе су активности скоро свих привредних и 
друштвеним делатностима.  
Нарочито велике платно - билансне и економске ефекте имају девизни 
приходи од иностраног туризма.  
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Индиректни економски ефекти туризма могу бити еколошки и етнолошки 
ефекти. Могу се посматрати са више аспеката:  

- валоризација природних вредности, 
- ревитализација простора и заштићене природне вредности, 
- унапређење естетског квалитета простора, 
- развијање еколошке свести, 
- презентација локалних вредности фолклора и начина живљења, 
- образовање. 

 
Важност туризма се исказује заштитом простора од деструктивног дејства 
других делатности привреде и друштва: индустрије, рударства, енергетике, 
саобраћаја и других делатности. Ове делатности имају читав низ негативних 
еколошких последица: 
 

- деградација простора, 
- омаловажавање заштићеног простора, 
- уништавање вредности простора, 
- разни видови загађења, 
- негативна естетска измена пејзажа, 
- закрчење простора,  
- уништавање флоре и фауне. 

 
Туристички простор се не може посматрати само као оквир у коме се врши 
размештај садржаја и усклађивање функција, већ као активан чинилац и битна 
детерминанта квантитативног и квалитативног развоја, утемељеног на изворним 
особинама и изведеним вредностима ресурса са којима одређена територија 
располаже. Планирање туризма могло би се дефинисати као свесна и 
организована активност на усклађивању и усмеравању развоја туристичке 
делатности у одређеном простору, заснованом на његовим изворним 
карактеристикама и вредностима. 
Сваки природни простор који је еколошки очуван, у већој или мањој мери, 
садржи одређене атрактивности и вредности које у туризму имају вишеструку 
функцију, а првенствено: 
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- функцију привлачења одређених сегмената тражње и на тој основи 
реализације туристичког промета и потрошње, 
- функцију задовољења одређених потреба због којих туристи долазе у 
конкретне простор, првенствено здравствено - рекреативно - едукативне 
потребе. 
 
Простор се у туризму појављује као елемент понуде и на тај начин добија своју 
туристичку - тржишну вредност, односно економску димензију кроз изведену - 
секундарну понуду. На тај начин он се индиректно продаје кроз различите 
туристичке услуге. Објекти туристичке инфра и супраструктуре се појављују 
као валоризатори просторних вредности, јер се путем секундарне понуде 
простор претвара у економско добро и као такво се продаје туристима. 
Секундарна понуда мора бити изведена у погледу врсте, квалитета и квантитета 
са просторним вредностима, могућностима и карактеристикама. Без високог 
степена синхронизованости изведене и примарне понуде, не може се остварити 
оптимална економска искоришћеност ни једне ни друге компоненте 
интегралног туристичког производа. Основни циљ у планирању развоја туризма 
тражи успостављање што складнијих односа на релацији: карактеристике и 
вредности примарне понуде - захтеви и потребе тржишта тражње - изведена 
секундарна понуда. 
Планирању развоја туризма у просторима заштићене природне баштине морају 
претходити комплексне, студиозне и интердисципинарне анализе ресурса, као и 
утврђивање критеријума за вредновање појединих туристичких зона и 
локалитета, сагласно њиховим природним и еколошким обележјима. Како 
анализе тако и планирање коришћења заштићених природних добара, ресурса 
кроз развој туризма мора да садржи бројне аналитичко - синтетичке 
компоненте: 
 

- Инвентаризација и избор носећих елемената туристичке активности и 
функционалности простора. То су оне природне вредности које 
представљају темеље, еколошке феномене и развојне ресурсе који се, с 
обзиром на њихова квантитативна и квалитативна обележја, исплате 
економски валоризовати и експлоатисати кроз развој туризма. 
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- Утврђивање карактеристика и атрактивних својстава природних 
елемената простора и њихово квалитативно систематизовање. Ово је 
веома важно са аспекта сегментације тржишта тражње и остварења 
економских ефеката кроз туристичку валоризацију. 
 
- Оцена туристичких вредности атрактивних својства природних 
елемената, која се може остварити применом одговарајућих 
економетријских метода, представља најважнији и најсложенији задатак 
у процесу економског валоризовања заштићених природних елемената и 
простора. Туристичка вредност неког ресурса или просторне целине 
мери се физичким обухватом промета туриста, базираног на степену 
њихове атрактивности и привлачне моћи. У том контексту, као посебно 
значајан фактор валоризације јавља се ниво природне изворности и 
еколошке очуваности ресурса. Међутим, на туристичку вредност ресурса 
поред њихових властитих особина, утичу и неки други екстерни фактори, 
нарочито положај у односу на изворне тежње, главне туристичке токове, 
друге атрактивности и вредности у конкретном простору. 
 
- Утврђивање квантитативних могућности простора и ресурса, односно 
њихових физичких прихватних могућности, представља веома важан 
задатак када је у питању туристичка валоризација заштићених природних 
простора. Ово је нарочито значајно из разлога што са преласком 
природног лимита долази до сатурације простора и неминовне 
деградације, уз битно смањење њихових еколошких и економских 
вредности. 
 
- Диференцијација темељних туристичких вредности служи као подлога 
специфичној туристичкој валоризацији заштићених простора и њихових 
делова. Полазна основа је у утврђивању висине ренте и укупне цене 
туристичког коришћења конкретних простора. 
 
 
 
 



Могућности развоја Агро – Еколошког туризма у Војводини 
 

 20 

Однос туризма и заштите природне баштине 
Планирање развоја туризма и заштите природне баштине треба поставити као 
процес активних и међузависних односа на релацији друштво - природна 
средина, а који се уређују планским инструментима и мерама друштвене 
политике. При томе се као основни циљ поставља очување природне баштине, 
уз рационално и диференцирано коришћење потенцијала и утврђивање мера 
њихове санације, обнове и унапређења. 
За туристичко вредновање природних простора и локалитета користе се бројни 
критеријуми општег и посебног карактера. Општи туристички критеријуми: 
 

- Туристичке вредности природних ресурса, еколошке и пејзажно - 
амбијенталне карактеристике простора; 
- Економија инвестиција са становишта сигурности тржишта, односно 
домаће и иностране туристичке тражње; 
- Специфичности простора за изградњу одговарајуће инфра, 
супраструктуре и формирање интегралног и комплексног туристичког 
производа са могућностима присутних аграраних услова. 

 
За вредновање одређених регија, зона и локалитета користи се тринаест 
основних критеријума ( Чордаш, 2009 ): 
 

1. Oцена природних услова, а нарочито величина и битне карактеристике 
простора и режима његове заштите, експозиција и претежна оријентација 
геолошко-морфолошки састав, степен сеизмичног хазарда, 
карактеристике климе; 
2. Kарактеристике природног и културног пејзажа, у смислу да ли је 
атрактиван, динамичан, монотон, угодан и слично, као и његове основне 
вредности са аспекта композиције, панораме, визура и видиковца; 
3. Eколошки услови, у погледу њихове стабилности, девастираности или 
поремећености, а онда са становишта фреквенце саобраћаја, коришћених 
извора за добијање топлотне и електричне енергије, карактеристика 
реципијената и проветрености локације; 
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4. Рекреативни услови, у смислу да ли су повољни или не за разне врсте 
летњих и зимских спортова и рекреације, а особито капацитет 
денивелације, експозиција, квалитет и дужина трајања снежног 
покривача; 
5. Здравствени услови краја, надморске висине, инсолације, влажности 
ваздуха, облачности, ваздушних струја, те позитивних и негативних 
индикација за поправљање општег здравственог и физичког стања 
посетилаца; 
6. Саобраћајни услови, загађености путева; 
7. Доступност у свим временским условима и могућности коришћења 
више врста саобраћајних средстава, као и развијеност телекомуникацијa; 
8. Услови и могућности за сигурно снабдевање водом, каналисање и 
пречишћавање отпадних вода; 
9. Сигурност у снабдевању квалитетним изворима електричне енергије, 
примереним карактеру туристичког простора и заштите природе; 
10. Туристичке активности гравитационог подручја и могућности да су у 
близини посете вредни културно - историјски споменици, разне 
туристичке манифестације и слично; 
11. Економичност изградње, економска рационалност и рентабилност 
улагања у туристичке објекте и туризму комплементарне делатности; 
12. Економика одржавања туристичке инфра и супраструктуре; 
13. Могућност обезбеђења квалитетног нивоа сервиса, одговарајуће 
кадровске структуре и неопходне радне снаге. 

 
За успешан развој туризма назначени критеријуми од 1 до 5 морају бити у 
потпуности испуњени, од 6 до 8 треба да постоје могућности да се они 
реализују. Од услова испуњење критеријума од 9 до 13 у највећој мери зависи 
рентабилност и успешност туристичког пословања. 

Одрживи туризам 
Од 1985. године туризам се развио у важан фактор привреде схваћено у погледу 
одрживог развоја, како у позитивном, тако и у негативном смислу. У оквиру 
Европске уније представља један од највећих привредних сектора са 9 % 
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запослених и висином од  9 % потрошње добара. У свету, готово у 38 % земаља, 
туризам представља главни извор девизних зарада (Тодосијевић. (2007): 
Иновативни концепт економског развоја на еколошким принципима, Принетекс, 
Суботица, страна 52 – 80). 
Туризам је у земљама Европске уније једна од најважнијих социјалних и 
економских активности. Запошљава преко седам милиона људи. У многим 
земљама света представља један од главних извора  девизне зараде, а тиме и 
извор запошљавања и начина борбе против сиромаштва. Према предвиђању 
Светске туристичке организације број долазака туриста у Европу ће се 
дуплирати до 2020. године. Очекивани развој  представља велики ризик за 
животну средину и благостање становништва, али и за туризам као привредну 
грану. 
Одрживи туризам подстиче субјекте на минималан али свестан утицај на 
животну средину и локалну културу, истовремено помаже у стицању зараде, 
стварању нових радних места и заштити локалних екосистема. Овакав вид 
туризма треба да представља одговоран туризам, који се пријатељски и одрживо 
односи према природној и културној баштини посећене средине. Још не постоји 
јединствена дефиниција одрживог туризма која претпоставља не само 
поштовање принципа одрживог развоја, већ и етичке промене код свих учесника 
у туристичком процесу. 
Најједноставнија дефиниција јесте да се под одрживим туризмом подразумева: 
сваки вид туризма који доприноси заштити животне средине, социјалног и 
економског интегритета и унапређењу природних, створених и културних 
вредности на трајној основи. 
Главни циљ оваквог вида туризма је да се омогући људима уживање и стицање 
знања о природним, историјским и културним карактеристикама одабраног 
јединственог окружења, уз очување интегритета места и подстицање 
економског развоја за добробит те заједнице.  
Одрживи туризам обухвата све сегменте привреде уз упутства и критеријуме 
који подразумевају смањење утицаја туристичког промета на животну средину. 
Нарочито велику пажњу треба посветити коришћењу необновљивих природних 
ресурса и водити бригу о исказивом доприносу туристичких делатности у 
оквиру  заштите животне средине и према принципима одрживог развоја. За 
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подржавање развоја одрживог туризма неопходан је свеобухватни приступ у 
његовом планирању и управљању. 
Потребно је дефинисати препоруке за туристичке активности, процену утицаја 
на животну средину, мониторинг кумулативног утицаја и границе 
прихватљивих промена. 
Мора се успоставити кодекс понашања у туризму на свим нивоима - 
националном, регионалном и локалном. Он мора бити заснован на признатим 
стандардима понашања. 
Овакав вид туризма мора обезбедити квалитетна радна места локалном 
становништву и успоставити везу између локалних послова и туризма. Туризам 
се мора развијати уз помоћ локалне заједнице која има задатак да спроводи 
мониторинг. Важну улогу при управљању туризмом има информациони систем 
како на националном, тако и на локалном нивоу. Географски информациони 
систем (GIS), као технологија која спаја информатичке и географске 
компоненте, има важну улогу и место у туризму усмереном на заштићена 
природна добра. 
Обавезе наше земље базирају се на потписивању Рио документа - Агенда 21 
(Рио де Жанеиро, 1992.), Плана за имплементацију, Тачка 41. - Самита Рио +10 
(Јоханесбург, Јужна Африка, 2002.), као и Закону о систему заштите животне 
средине Србије (I Основне одредбе, члан 3.).  
 
Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне  средине 
остварују се: 
а) Доношењем и спровођењем одлука којима се обезбеђује уравнотеженост 
између заштите животне средине и економског развоја, кроз свеобухватну 
заштиту животне средине у свим секторима, 
б) Планирањем и одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије, 
путем: 
- Стратегије привредног развоја Србије до 2010. године Министарства за науку, 
технологију и развој Републике Србије, где се наводи: Савремени развој 
туризма се пре свега темељи на изворном квалитету простора и „ресурса“. Из 
тих разлога, а нарочито због обезбеђења основе сопственог и дугорочног 
одрживог развоја, туристичка привреда мора имати као приоритетан задатак 
заштиту, унапређење и рационално коришћење простора и ресурса.  
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- Улога државе коју има у домену инфраструктуре, финансирања, комуникација, 
затим, евидентан пораст тржишта туризма чија је понуда окренута ка 
економским и институционалним условима за имплементацију одрживог 
развоја у домену туризма. 
 
Карактеристике територије Србије, њене природне и створене вредности, веома 
су добар модел за савремени концепт одрживог туризма. Држава  поседује 
традиционалне  програме бањског, планинског, сеоског туризма, мада још увек 
робује стереотипу потпуног статичког одмора. Разноврсност потенцијала 
Србија, а самим тим и Војводине, може у потпуности испунити савремене 
захтеве активног туризма. 
Одрживи туризам укључује активности које имају незнатан негативан утицај на 
животну средину са посебним акцентом на развој еколошки пријатељских 
технологија.    

Еколошки туризам - екотуризам 
Појам и објашњење екотуризма првенствено долази из домена географског 
информационог система (GIS), заштите природе, океанографије, управљања 
заштићеним подручјима, екологије, историје, археологије. Екотуризам је 
подкатегорија одрживог туризма. Он се може гледати као део већег туристичког 
тржишта усмереног на дестинације и свесно понашање у природи. То је 
пословање мањег обима уз локално власништво, а нарочито се односи на 
рурално становништво. 
Хектор Кебалос - Ласкураин ( Héctor Ceballos - Lascurain ) ( www.ceballos-
lascurain.com/pagin.html ), мексички архитекта,еколог и међународни 
консултант за екотуризам. Тренутно је генерални директор Програма за 
међународни консалтинг у екотуризму (PICE - Program of International 
Consultancy on Ecotourism) са седиштем у Мексико ситију. Такође је и у IUCN-u 
(The World Conservation Union) специјални саветник за екотуризам и у 
екотуристичком друштву и Светској туристичкој организацији. Његову 
дефиницију екотуризма званично је усвојио IUCN на 1. Светском конгресу 
одржаном у Монтреалу 1996.г. Resolution CGS 1.67 “Ecotourism and Protected 
Area Conservation”): 



Могућности развоја Агро – Еколошког туризма у Војводини 
 

 25 

„Еколошки туризам је еколошки одговорно путовање и посета у релативно 
очуваном подручју, ради уживања у природи и пратећим одликама - како 
из прошлости, тако и садашњости, уз унапређење заштите природе, мали 
негативни утицај и користан активан утицај на локално становништво.“ 
 
Екотуризам остварује корист за локално становништво у еколошком, културном 
и економском смислу. Нпр. Туриста који иде у природу може да посматра 
птице, али екотуриста посматра птице са локалним видичем, одседа у локалном 
смештајном капацитету и даје допринос локалној привреди. Еколошка свесност, 
уз одабир намирница, рециклирање отпада, кориштење обновљивих извора 
енергије, брига за природу и њен опстанак, укључује и одабир екотуризам. 
Екотуризам је дефинисано као «Одговорно путовање у природна подручја којим 
се чува околина и унапређује благостање локалног становништва». То је облик 
туризма, где еколошки свеснији појединци и групе са својим делима на околину 
покушавају смањити ефекте које ствара масовни туризам, при чему им се нуди 
едукација и забавни садржај у природи уз мотивацију дубљег разумевања 
важности очувања природних и културних ресурса. Овај вид туризма подржава 
и унапређује живот локалних заједница и мотивише и генерише нових 
пословних могућности у регији. 
 
Екотуризам нуди комплексно решење чуварима заштићених природних добaра. 
Држање у контролисаном оквиру корисника угоститељских услуга и то тако да 
користи из развоја, поред организација за очување природе, имају и месне 
заједнице уз обострано задовољство.  
За покретање екотуризма је потребна одлична организација, велико знање о 
природи и културним вредностима који нас окружују, већа количина воље, рада, 
енергије, а нарочито љубави према природи. На екотуризам се не може гледати 
искључиво материјалистичким погледом. 
Очито је, да је смер развоја туризма до краја XX века довео до смањења 
вредности наших природних добара, како заштићених тако и незаштићених. 
Због промене средина, задржавања на природним добрима и због разних облика 
коришћења слободног времена дошло је до негативних утицаја на: 
-  смањења  енергетских ресурса, 
-  угрожавање броја и врста животињског и биљног света, и 
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-  угрожавање природе и пејзажа. 
 
Овако долази до деградације некад у великом броју посећених природних 
дестинација, добара.  
Екотуризам је један од најдинамичнијих облика развоја туризма. То је због све 
већег притиска конзумената екотуристичких услуга, јер се за туристе на основу 
досадашњих истраживања показало да су циљна подручја у природи: 
разноврсност биљног и животињског света, нетакнута и чиста природа. Због 
ових тежњи и појачане одговорности према природним ресурсима, доћи ће до 
развоја и до већег броја заштићених природних добара и повећања броја 
посетилаца на тим добрима. Све више се осећа одговорнији однос месних 
заједница према заштићеним природним добрима, јер чланови ових заједница 
треба да добију неку компензацију зато што живе и раде поред, и у заштићеним 
природним добрима, које се на државном и локалном нивоу штите одређеним 
законима и ограничењима. 
Очување и приказивање природних добара на први поглед, са аспекта туризма, 
пружа противречност. Екотуризам пружа могућност за комплексним решавањем 
ове проблематике за оне људе који одржавају природна добра те у 
контролисаном обиму задржавају туристе на начин да се остварен приход од 
природних добара уз договоре дели између друштва за заштиту природе и 
чланова месних заједница, који су учествовали у промовисању природног добра, 
уз обострану корист. 
Дефиниција екотуризма према IUCN ( International Union for Coservation of 
Natural Resource), ( http://iucn.org ) која је светска организација са члановима 
свих организација које се баве заштитом природе, а основана је 1948. године, 
изгледа овако: 
„Еколошки туризам или екотуризам је путовање и посета заштићеним и 
нетакнутим природним подручјима ог оних особа које осећају одговорност 
због оцењивања и уживања у природи, у културним вредностима 
садашњих и прошлих времена. Та места се чувају умереним ефектима 
посета и пружању друштвених и привредних предности за локално 
становништво.“ 
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Ова сложена дефиниција може се допунити следећим карактеристикама: 
-  привлачност природних подручја, 
-  природна и културна оријентација, 
-  мале групе посетилаца,  
-  много шири појам од шетње у природи и туристичког пешачења, 
-  пружа учесницима едукацију из области заштите природних добара, 
-  има задатак свесног, образовног и информативног приступа, 
-  усмерен је и чува локалну природу, 
-  смањује ефекте сезонских карактера, 
-  учествују и одржавају природна добра, 
-  учествује у очувању локалних вредности, 
-  минимализује негативни утицај туриста  према природи, друштву и култури, 
-  повећава и интензивира позитивне утицаје, 
-  ограничава загађење које улази у природу, 
-  доноси приход и локалном становништву, 
-  доноси приход организацији за заштиту природних добра, 
- омогућује комплексно искоришћавање потенцијалних могућности и вредности 
једне регије. 
Принцип одрживог развоја је двосмеран и садржи жељу задржавања поред 
природне целине и одржавање целокупног здравог друштва. 
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Агротуризам 

Циљ овог вида туризма је едукативног карактера, ради скиданња вела о лошим 
тумачењу и креивом пресликавању сеоскоих амбијената. 
Човек који живи у природи и са потребном хармонијом усклађен у 
пољопривредно газдинство може права чуда да прави. На салашима треба 
направити и оживети амбијент и газдовањее од пре почетка овог столећа. 
Посетиоци на овај начин могу искусити резултате свог ручног рада, поново 
оживети рад са старим алаткама испробавање старих технологија, и могућност 
живота у прошлом веку.  
Пут хлеба    Башта     Прављење сена 
Орање са коњима   садња     косидба 
Ручно сејање    вађење корова   превртање 
Прекривање семена   копање    сакупљање 
Ручна косидба   убир плода    уношење 
Везивање, уношење   (узгој баштанских   прављење камаре 
Прерада жита у брашно  и пољопривредних 
Прављење хлеба   култура, које су присутне) 
Рад на њивама    Нега домачих животиња 
Орање са коњима    коња   магараца живине 
Износ штаљског ђубрива   оваца   коза 
Садња разних култура   крава   бикова 
Жетва, убир плодова   свиња   прасади 
 
Агротуризам треба да прикаже начин живљења у регији ( Honey 2008 ). Методе 
локалне културе и начина вођења газдинства уз приказ истих посетиоцима. 
Заинтересованост локалног становништва са могућностима агротуризма може 
се направити придржавањем следећих корака: 
 

1. Пронаћи неколико самосталних сеоских или салашарских газдинства. 
Посетити их и направити попис локалних могућности за потенционалне 
туристичке активности. Остати тамо бар 7 дана ради увида у културу и 
начин опхођења локалног становништва.  
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2. Овим газдинствима и локалним познатим, кључним особама изнети план 
и могућности агротуризма. Објаснити им могућност зараде у 
гостопримству, исхрани и ноћењу и усмерење газдинства да гости што 
дуже остају. Треба им помоћи у логистичкој подршци, читању књига и у 
организовање предавања која треба да садрже припремање хране, 
кратких посета и ноћења у локалу.  

3. Погледати све локалне могућности: припермање и конзумирање хране, 
алкохола, продаја животиња, могућност пецања и лова. Треба се састати 
са локалним финансијским консултантом ради легализовање и 
финансијских пословања.    

4. Прегледати могућности породица које желе да се ради агротиризмом. 
Направити листу потребних радаова и активности који су потребни за 
добар посао. Читати локалних новина и разговарати са локалним 
стручњацима ради усмеравања. Усмерити сва домаћинства у приказу 
етнолошких вредности, где ће ноћити туристи. Направити доста 
форографија о домаћинствима, собама као и о насељу.  

5. Треба направити интернет страницу о руралном, локалном агротуризму. 
На ове странице треба поставити лепе слике и информације о 
газдинствима, о породицама које воде то, навести податке о 
активностима, датумима славља и могућностма, начину прилаза и 
одласка са газдинства. Битан је податак о начину резервација боравка, 
цене и облик плаћања.  

 
Могућности аграра на територијама заштићених 

природних добара и на дефинисаним територијама 
заштитних зона око њих  

Понуда агротурзима треба да садржи: упознавање са старим народним занатима, 
специфични начини припреме и дегустација домаће хране, као што је: печење 
хлеба, печење сланине, кување на отвореној ватри, и друге специфичности за 
дату средину. Приказ другачијег начина живота од садашњег урбаног, а то су: 
едукативне стазе, стазе за шетање, где се приказују аграрне, природне, 
демографске вредности те средине. 
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У оквиру понуде аграра на заштићеним добрима посебно могу бити 
интересантне активности исхране у природи, као и разне активности 
проналажења и брања самониклог воћа и поврћа. Поред овог вида понуде 
биљака као хране може се направити туристички садржај у смислу спремања 
зимнице у сеоској средини, као што је прављење џемова, пекмеза, слатког од 
сезонског воћа, затим учествовање у берби грожђа, малина, јабука, шљива и 
другог воћа. Доживљаји као што су печење сланине, разног поврћа,  кукуруза, 
или кромпира на ватри, или у пепелу, су пријатна дружења за којим увек 
постоји потреба, нарочито људи из градске средине. 
 

Едукативни туризам и подизање еколошке свести 
Правилна и економски оправдана примена природних потенцијала уз развој 
сеоског туризма подразумева и ангажовање еколошки образованих стручњака. 
Ови стручњаци би у сарадњи са локалним становништвом обезбедили очување 
природне средине са локалним вредностима. Непосредан боравак туриста у 
природи би утицао на стварање и продубљивање еколошког начина 
размишљања. Овако би се дугорочно омогућило ширење правилног односа 
људи према овом окружењу. 
Принцип одрживог развоја је двосмеран и садржи жељу задржавања природне 
целине и одржавање целокупног здравог друштва. 
Заједно и у хармонији са природом - један је од слогана екотуризма. Екотуризам 
је само за туристе који су свесни да се налазе у заштићеном или еколошко 
вреднијем простору, природном  добру на којем треба одговорно да се 
понашају. Туризам и посета овим просторима због очувања захтева одговорније 
понашање, али има и захтеве према пружаоцу еко - туристичких услуга. То 
подразумева одговарајуће и функционалне објекте и просторије за смештај, а 
услуга треба да задовољава високе стандарде. Треба да задовољава и следеће 
еколошке захтеве: 
-  објекти и намештај требају бити у стилу уже средине, 
-  нови објекти за пружање услуге треба да се уклапају у средину, 
-  објекти да су изграђени од за околину познатих материјала, 
-  на обновљеним зградама да остану стара обележја, 
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- што више коришћења природних извора енергије: ветрењаче, сунчани 
колектори, термална вода..., 
-  придржавања принципа уштеде енергије: топлотна изолација, штедња воде - 
употреба кишнице, природно чишћење отпадних вода - трска, компостирање 
отпада..., 
-  да има добар прилаз и одговарајућу могућност посета,  
-  паркинг за кола организовати минимално 100 метара од објекта, 
-  храна да буде домаћа, са тог поднебља и без хемикалија, 
-  да поседује еколошко оријентисани програми за посетиоце. 
 
Поштовањем ових захтева кад су у питању простор и посетиоци који су дошли 
да виде нешто ново, пружаоци услуга могу добро да едукују посетиоце како би 
се они могли правилно опходити и понашати у заштићеним подручјима, у 
срединама другачијим од домаће. Са жељом да на овим местима стекну нове 
начине понашања, доћи ће и до примене истог када се врате својим домовима. 
 
Могући однос организација које чувају природна добра     

и локалног становништва 
Најефикаснији начин одрживог развоја на подручјима наших природних 
вредности је када установе којима је поверено чување и очување природних 
добара стручно раде на изградњи доброг, конструктивног односа са локалним 
становништвом. Ово се може постићи када је локално становништво упознато 
са вредностима природе уже средине, као и ангажовањем локалног 
становништва у разним активностима приказа ове природне баштине 
посетиоцима.  
По потреби треба одржавати разна предавања стручних лица из пољопривреде и 
биологије ради проналажења начина производње на, и поред природних добара, 
и анимирати локално становништво да што активније учествује у туристичкој 
понуди тог подручја. Локално становништво треба да осети материјалну корист 
и бригу о том подручју. 
Потребно је да локално становништво проналази своје место у свему томе. 
Поред свесног прилаза и остајања на заштићеним подручјима, треба да пронађу 
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своје место у пружању појединих и специјалних услуга за задовољавање захтева 
посетилаца, као што су разговори, фолклорне атракције, музика, пиће, храна, 
сувенири и др. 
 

Однос аграра, екологије и туризма                                           
у светлу одрживог развоја 

У реализацији агро - еколошког туризма и начину пољопривредне производње 
на подручјима са заштићеним природним добрима, треба се придржавати 
принципа одрживог развоја. То значи да са интензивне пољопривредне 
производње треба прећи на начин производње које се може изводити поред 
заштићених природних добарама. Овај начин подразумева да на овим 
просторима треба тежити према екстензивној производњи. По могућности треба 
што више да прихвате старије начине производње. Начин рада на земљиштима 
треба да буде такав да може да прихвати интересенте који се занимају за то. При 
узгоју животиња такође се треба придржавати  домаћег приступа старијег 
времена. Значи, начин рада локалног становништва у и поред заштићених 
природних добара треба да је усмерен више ка едукативној сфери, него ка 
економичној производњи. 
Посетиоци овим подручјима прилазе да би се едуковали и да би видели нешто 
вредно. Као и посетиоци, тако и локално становништво и установа којој је 
поверена брига о природном добру, треба да имају одговаран прилаз овим 
просторима са сазнањем да је свој простор вреднији и да садржи јединствене 
елементе. Такође, сви треба да схвате да су само део великог система, да је 
њихово понашање директно повезано са очувањем тог природног добра. 
 
Концепт развоја агро - еколошког туризма у Војводини 

Циљ развоја агро - еколшког туризма треба да обухвати развој туристичке 
понуде, квалитетније искоришћавање могућности заштићених природних 
добара на територији Војводине, као и квалитетније искоришћавање могућности 
сеоских домаћинства. 
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Као један од правих корака у овом смеру је презентација средине сажетим, и 
стручним информацијама. Потребно је, такође, направити свеобухватну 
интернет презентацију и припремити се за шире приказивање могућности и 
вредности предметног поднебља. Оваква интернет презентација требала би бити 
заједничка за агро - еколошки туризам целе Војводине. 
У циљу развоја агро - еколошког туризма у Војводини, треба припремити 
смештајне капацитете и побољшати услове и квалитет живљења у сеоском 
подручју и на салашима, који су се определили за активности овог вида туризма. 
То захтева преглед могућности локалног становништва и објеката од стране 
стручњака из етнологије ради очувања идентитета сеоског, салашарског 
простора. Очувањем сеоских објеката, поново је могуће оживети учење старих 
заната, неговати фолклорне могућности и традицију и оживети сеоска славља. 
Овим активностима се стварају нови,  али оживљавају и стари обичаји новим 
квалитетом старе дестинације за посете туриста. Ове активности су потребне 
због приказа свеобухватне могућности локално аутентичног агро - еколошког 
туризма.  
 
Побољшање услова живљења на селима и на салашима, у будућности треба да:  

- Заустави тенденције смањења броја салаша, 
- промени функције постојећих салаша, (сеоски, салашарски туризам, 

угоститељство, малопривредне активности), 
- очува типолошке разноликости субурбанистичког света салаша. Ово се 

може исказати и у функцији салаша, коришћења природе, повећања 
конфора, инетензитета животне стратегије и начина живљења, 

- сачува вредности из прошлости (оживе локални обичаји, организују етно 
- куће, уметнички кампови, пласман домаће хране, пића и сувенира), 

- санира инфраструктуралне недостатке (струја, вода, пут, ...), 
- усмери развој салаша ка будућности (органска пољопривреда, свесно 

очување природе и простора, одржавање простора, поновно оживљење 
живота на салашима на модеран начин, који се прилагођава према 
природним и просторним могућностима).  

 
Са туристичког аспекта, један од јако осетљивих момената је понуда сувенира, 
односно успомена са дотичног места ради присећања на исто. Због тога треба 
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стручно подржавати и усмерити израду и промовисање изворних сеоских 
сувенира. Оживети поново традицију сеоских трговина. На ефективан начин 
треба подржавати могућности понуде локалне домаће хране и пољопривредних 
производа.  
То треба да су основне, базичне активности које могу обогаћивати понуде агро - 
еколошког туризма једне уже средине.  
 
Примери активности у агро - еколошком туризму су: 
-   Преноћишта: ноћење са доручком, камповање, активан одмор. 
-  Специјалне прилике и фестивали: музички фестивал, празнични дани, локални    
верски празници, пољопривредне свечаности као и пољопривредни радови: 
кошење ливада, жетвене свечаности, берба грожђа, узгој и берба јабука и других 
пољопривредних култура. 
-   Активности ван фарме: пијаце, сајмови. 
-   Рекреативне активности: пецање, бициклизам, јахање, шетња. 
-   Едукација у природи, волонтерски кампови.  
 
Смер развоја агро - еколошког туризма у Војводини може се посматрати са три 
позиције:  
-  Насеља и објекти на територији заштићеног природног добра, 
- насеље поред заштићеног добра и близу заштићених делова простора, парка 
шума и споменика природе,   
-  насеље ван ових подручја. 
 
У насељима која се налазе поред заштићених природних добара, треба 
понашање становништва комплетно прилагодити захтевима очувања природног 
блага. Значи, никаква људска активност не сме да ремети ову средину. Аграрне 
активности треба да су традиционалне, стари начин производње и узгој 
животиња. 
На заштићеним природним добрима су строго дефинисане четири зоне. 
Најзаштићенији део простора је онај где се налазе највреднији и ретки примери 
биљног и животињског света, где је дозвољен приступ само за строго одређене 
особе из научних разлога. На овај предео се надограђује простор где је омогућен 
приступ посетилаца само групно са водичем, који објашњава и показује 
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природне реткости. Изван овог простора се налазе места и објекти где су 
посетиоци туристи смештени и где су места за окупљање и предавање.  
То је просторни распоред заштићеног добра. Шематски приказ ових зона је 
приказано на примеру заштићеног природног добра Суботичке пешчаре, предео 
изузетних одлика ( Прилог 5. Карта Суботичка пешчара - предео изузетних 
одлика.). 
Иза овог простора још је дефинисана - тампон зона, заштитна зона на којој се 
треба исто обазривије понашати.  
На овим просторима пољопривредна производња, као и држање животиња треба 
да су екстензивни, то јест пољопривредне активности треба да су 
традиционалне, а могућа је и примена органске производње намирница. 
У насељима близу заштићених делова простора, парка шума и споменика 
природе, понашање становника треба да испоштује заштићено добро и да 
својим активностима не ремети то подручје. На овим просторима је могућа 
интензивна пољопривредна производња, држање животиња и друге привредне 
активности.   
У осталим местима, која нису близу оваквих простора, могуће су све активности 
привредне делатности према дозвољеним нормама.  
На основу наведеног треба пронаћи најефикаснији начин производње у сеоским 
подручјима у зависности од заштићене зоне у којој се налазе.  
 
Развој сеоског подручја се постиже: 

- информисањем, образовањем, подизањем еколошке свести, 
- планским, стратегијским развојем села, и 
- инфраструктурним развојем села (проходни, добри путеви, телефон,  
   пијаћа вода, третирање сеоских  отпадних вода, интегрално  
   решавање проблема загађења). 

 
Конструктивни прилаз концепту развоја агро - еколошког туризма обухвата: 

1. Изградњу и обнову привредног потенцијала: укрупњавање  
    поседа,  повећање  ефикасности рада, квалитетнији  
    производи,  припрема готових производа, већи обим  
    коришћења науке разних профила, стварање профита,  
    повећавање потрошње, повећање улагања у  
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    производне - технолошке иновације. 
2. Ревитализацију и развој културног потенцијала,  
    оживљавање сеоских културних вредности уз помоћ 
    иновативних програма: културних, уметничких, васпитних, 
    образовних, промотивних, информативних,... 
3. Побољшавање социјалне хијерархије, стимулисањем повратка на село. 
    Побољшавати услове становања, просторно сређивање насеља.  
    Спречавање загађивања и деградација вредности околине.  
    Побољшавати инфраструктуру насеља – пијаћа вода, отпадне воде,     
    смеће..  
4. Савесно обављање аграрних послова, уз максимално очување природе 
    и не загађивање простора, како поред, тако и у заштићеним  
    природним добрима . 
5. Комуникативан добронамеран приступ посетилаца из уже околине. 

  
За оживљавање конструктивног прилаза у развоју микро средине, потребно је: 

1. Ставити нагласак на основни додатни образовни систем за  
    потребе  сеоског занатства и пољопривредне производње и  
    прераду  производа. 
2. Изградити сопствену индустрију која може да финализира  
    полупроизводе, или да успостави сарадњу и кооперацију са  
    већ постојећим индустријама. 
3. Повезивањем пољопривредних произвођача и  
    прерађивача. 
4. Директним контактом са тржиштем и избегавање  
    посредничких трошкова. 
5. Изградња локалног продајног, дистрибутивног центра.  
    Направити бренд за локалне производе. 

 
Развој сеоских подручја треба тражити у оквирима сеоског туризма. Треба 
пронаћи предности и разноликости микро заједнице. Треба тежити развоју села, 
сеоског подручја и салаша на територији целе Војводине и у оним насељима 
која нису поред заштићених природних добара.  
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Један од примера за развоја агро - еколошког туризма може да буде село 
Свилојево у Општини Апатин (  Прилог 6. Општина Апатин са Специјалним 
резерватом природе Горње Подунавље.). Село је поред Дунава и заштићеног 
природног добра специјалног резервата природе Горње подунавље, поред две 
општинске заштићене шуме и бање Јунаковић на слатинастом земљишту. 
Потенцијално има све услове за свој рад поред заштићених природних добара и 
бање Јунаковић. 
 
Активности које помажу овакав развој: 
-  Искористити природне и привредне  потенцијале, 
-  направити визиторски центар, 
- анимирати житеље села за агро - еколошку производњу као и да прерађују  
   своје пољопривредне производе,  
- обезбедити заједнички наступ села на тржишту,  
- направити свој сеоски бренд, 
- поново оживети народну радиност,  
- покренути сеоски туризам, 
- учествовати на конкурсима, едукацијама,  
- изградити визију будућности, направити план за реализацију истих,  
- наступити комплексно и заједнички. 
 

Модел развоја агро - еколошког туризма                          
на северу Бачке 

На просторима територије града Суботице, на територији Регије северна Бачка, 
за сада постоје четири заштићена добра: 

 Специјални резерват природе - Лудашко језеро,  
 Предео изузетних одлика - Суботичка пешчара,  
 Специјални резерват природе - Селевењске пустаре,  
 Парк природе - Палић. 

Површине ових природних добара су од 7606 хектара и заштитне зоне од 8545 
хектаа, збирно 16151 хектар, а то је 15 % заштићене површине на укупној 
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територији града Суботице. Газдовање овим заштићеним природним добрима 
врши ЈП Палић - Лудаш са Палића. 
На овом подручју постоји и међународна сарадња због заштићених добара с обе 
стране границе. Заштићена добра Суботичка пешчара и Селевењске пустаре су 
на граници са Републиком Мађарском. На просторима преко границе налазе се 
исте одређене површине под заштитом. Осим тога, речица Кереш, која долази 
из Мађарске снабдева језеро Лудаш водом. Због оваквих географских 
карактеристика ЈП Палић - Лудаш је конкурисало на конкурсу Европске уније за 
међудржавну сарадњу заједно са мађарском установом у месту Морахалом. Ова 
установа газдује у Мађарској на горе споменутим природним добрима. 
Заједнички тим је на конкурсу осигурао средства из Европске уније за развој. 
Радове поред језера Лудаш контролишу обе стране ( Интернет адресе 
контролора: www.mfin.sr.gov.уu, www.interreg.hu), које су добиле средства на 
овом конкурсу. 
Од ових добијених средстава, на обали језера Лудаш код места Хајдуково, 
изграђен је Визиторски центар, који има сврху да дочека организоване групе 
посетилаца који желе да виде ова четири природна добра. Сада се гради сложен, 
вишефункционални  објекат: изложбени простор, еколошка учионица, смештај 
за истраживаче, простори за чуваре и особље. После дочека посетилаца и 
упознавања са заштићеним вредностима на овим просторима организује се 
посета са водичем на сва четири природна добра.  
Овако су се стекли скоро сви услови за газдовање на природним добрима, 
организовање екстензивног начина пољопривредног газдовања са допуштеним 
активностима на природном добру. На овој територији је присутна и органска 
пољопривреда према међународном (IFOAM) принципу, коју води Терас 
(Теrra's),  удружење за органску пољопривреду из Суботице.  

Специјални резерват природе - Лудашко језеро  
Резерват Лудашко језеро обухвата само језеро и обалу уз насеља Шупљак 
(Лудаш), Хајдуково и Носа. Поред очуваних природних вредности: бројне 
птичје, рибље и биљне врсте типичне за барско - мочварне екосистеме, има и 
очуване културне вредности, археолошка налазишта, сеоска и црквена 
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архитектура, традиционални занати. Лепота пејзажа језера са високим 
тршћацима је посебна вредност овог Резервата. 
Природне вредности 
Лудашко језеро је комплекс влажних станишта који садржи отворене водене 
површине, тршћаке и разне врсте травних заједница влажне, степске и 
слатинасте ливаде. Степско језеро Лудаш величине 328 хектара је јединствено у 
Србији. Његово плитко корито формирано је радом ветрова на додиру пешчаре 
и лесне заравни. Различити типови земљишта и близина подземне воде 
формирају предео мозаичног типа, велике биолошке разноврсности унутар 
малог подручја. Лудашко језеро је било регионално познато по богатој фауни 
птица већ у прошлом веку. Данас је важан локалитет за одмор и исхрану на 
источном миграционом путу птица. Редовно миграционо истраживање, станица 
за прстеновање организована је од 1985. године. Поред птичијег света, међу 
реткости подручја убрајају се и  животиње, као видра, корњаче, ретке врсте 
инсеката, а има и ретких врста биљака, које се наводе у Црвеној књизи Србије. 
Специјални резерват природе Лудашко језеро има статус заштите у садашњем 
облику од 1994. године, али је део језера био под заштитом већ од 1955. године. 
Према новој Уредби из 2006. године, Резерват обухвата површину од 847 
хектара + 2002 хектара заштитне зоне. Припада I категорији заштите, као 
природно добро од изузетног значаја за Републику. Резерват има и изузетан 
међународни значај. Језеро је уведено на списак Рамсарских подручја 1977. 
године, као Мочварно подручје од светског значаја. Представља и део ИБА 
(IBA) подручја у оквиру већег дела  територије суботичких језера и пешчаре.  
Културне вредности 
Околина језера насељавана је још у камено доба, (о томе сведоче археолошка 
налазишта на источној обали код Носе), а затим у разним историјским 
периодима. Данашњи становници околних насеља потичу од досељеника из XIX 
века из околине данашњег Сегедина. 
Око језера постоје још стари салаши са очуваном традиционалном градњом, 
тршчаним крововима, помоћним зградама од плетера и блата и понеком старом 
алатком у амбарима. Католичка црква и Парохија на Лудашком шору се такође 
сматрају вредним културним споменицима. 
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Еколошка едукација 
Суштина наставе у природи је могућност непосредног доживљаја природних 
појава, због чега је на Лудашу трасирана посебна едукативна стаза. Шетњом 
дуж ове стазе уз стручно водство, посетилац се упознаје са неколико типичних 
станишта на језеру: тршћацима, ливадама, слатинама, степама, њивама. Има 
могућност да посматра њихов живи свет. 
Током лета се на Лудашком језеру традиционално одржава Еко - камп, 
установљен још 1987. године. Паралелно са разним природњачким, али и 
етнолошким истраживањима, задатак кампа је и образовање у природи. Док 
млађи учесници откривају природу обилазећи околину и радећи разне вежбе, 
средњошколци и студенти доживљаје и искуства могу стећи помажући у 
истраживачком раду.  
Туристичка понуда 
Је усклађена са резерватским статусом.Посетити се може Лудашко језеро поред 
чарде „Комарац“ (Szúnyog Csárda) одакле је леп поглед на језеро, а могу 
уживати у рибљим и другим специјалитетима овог подручја. Традиционално је 
и кување рибље чорбе у јулу месецу. 

Предео изузетних одлика - Суботичка пешчара  
Суботичка пешчара се налази на крајњем северу Бачке, непосредно уз границу 
Србије с Мађарском, на подручју Суботичко - хоргошке пешчаре. Јужну 
границу заштићеног природног добра чине рубни делови урбаних зона насеља 
Келебија, Суботица, Палић, Хајдуково и Бачки Виногради. 
Ово подручје има карактер шумо - степе, са шумским комплексима, већином 
антропогеног порекла. Природна вредност је условљена карактером и 
мозаичношћу станишта, међу којима пешчарска, степска и мочварна дају 
основни печат високом степену екосистемског биодиверзитета. Најзначајнија су 
влажна станишта формирана на подлози низијског тресета у долини речице 
Кереш. Она припадају најугроженијим стаништима у Европи и свету. 
Природне вредности 
Очувани фрагменти природне вегетације на подручју Суботичке пешчаре 
драгоцена су сведочанства о биљном покривачу Панонске низије у прошлости. 
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Остатци разноврсних изворних биљних заједница скоро свих основних типова 
вегетације карактеристичних за Војводину, који су заступљени на релативно 
ограниченом простору са мноштвом биљних врста од посебног научног значаја 
- специфично су обележје и природна вредност региона. 
Међу очуваним природним реткостима, мора се поменути реликтно шумо - 
степска биљка - шафрањика (Bulbocodium versicolor), која је синоним за флору 
Суботичке пешчаре, с обзиром на то да је ту њено једино стаиште у Војводини и 
Србији. 
Захваљујући постојању барских и мочварних екосистема, као центра миграције 
и размножавања, регистрован је велики број водоземаца, док је специфичност 
подручја Суботичко - хоргошке пешчаре условила појаву и карактеристичне 
фауне гмизаваца. 
Укупан број забележених врста птица на подручју износи чак 170 врста, што је 
резултат разноврсности станишта и дугогодишњих детаљних истраживања ИБА 
(IBA). 
Забележено је присуство ретке врсте глодара - слепо куче (Spalax leucodon), којe 
свој живот проводи под земљом у систему ходника, у потрази за храном - 
корењем трава, ризомима и луковицама. Ова врста је још пре само сто година 
била широко распрострањена у Војводини, али претварањем изворних степа у 
агробиоценозе, њен ареал се знатно смањио. 
Предео изузетних одлика Суботичка пешчара, заштићена је од 2003. године и 
сврстан у II. категорију заштите, као природно добро од великог значаја. 
Заштитом је обухваћена површина од 2773 хектара + 5370 хектара заштитне 
зоне. 
Културне вредности 
Простор је делимично сачувао изворне карактеристике овог простора настале у 
интеракцији човека и природе. На подручју његовог непосредног окружења 
задржали су се неки облици традиционалног привређивања и живота, као и 
појединачни салаши, у којима су, по правилу, остала само старачка 
домаћинства, а делатност се свела на задовољавање сопствених потреба. 
Од значајнијих објеката који би требали да уживају посебан третман, 
регистровано је неколико зграда, такозваних пустарских школа, изграђених пре 
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Првог светског рата, са карактеристичном типском архитектуром аустро - 
угарског периода. 
Туристичка понуда 
Планирано је да се у скоријој будућности представи туристичка понуда 
заштићеног природног добра, која би се базирала на природним мотивима које 
подручје пружа и то: 
 - сеоски туризам, 
 - екотуризам, 
 - организована рекреација у природи - школе у природи. 
Већ су познате излетничке тачке на Мајдану, Келебијској шуми и на језеру 
Тресетиште. 

Специјални резерват природе - Селевењске пустаре  
Селевењске пустаре леже између насеља Бачки виногради и Хоргош. Резерват 
чини 10 подручја очуваних природних вредности, ретке биљне и животињске 
врсте влажних, пешчарских, слатинастих и степских ливада, мозаично 
распоређених међу воћњацима, њивама и виноградима. 
Природне вредности 
Подручје се пружа дуж границе Суботичке - хоргошке пешчаре и лесног платоа 
Бачке. Као гранична зона две географске области, припада подручјима 
повезаног биодиверзитета. Близина подземне воде, која на таласастом терену 
ствара мочваре и слатине у непосредној близини екстремно сувих пешчарских 
станишта, додатно повећава разноврсност. Истиче се својим флористичким 
вредностима, међу њима су веома атрактивне врсте из породице орхидеја и 
перуника. За неке биљне врсте Резерват је једино налазиште у нашој земљи или 
једно од постојећих малобројних налазишта, 22 врсте су заштићене законом, а 
14 се сматрају угроженим по међународним мерилима и заштићене су и у 
суседним земљама. Од животињских врста такође су присутне врсте од 
међународног значаја, међу њима су барска жаба, пешчарски гуштер, слепи 
мишеви и неке ретке птице гнездарице на слатинама и у Селевењској шуми. 
Резерват Селевењске пустаре је у II категорији заштите од републичког значаја, 
површине 677 хектара + 1173 хектара заштитне зоне. Заштићен је од 1997. 
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године. Састоји се од 10 подручја, величине од 10 до 100 хектара, од којих се 
само два просторно додирују. Остала су одвојена обрадивим површинама и 
саобраћајницама. У оквиру резервата се налази и Селевењска шума, са 
површином око 90 хектара, док остале делове резервата чине слатине и влажне 
ливаде са фрагментима степске вегетације. 
Културне вредности 
Подручја резервата чине фрагменти пустаре са обрађеним површинама  воћњака 
и њивама између два насеља. Овај пустарски крај ни некада није био изграђен и 
осим понеког мајура или салаша постојала је само једна гостиона - чарда у 
Селевењској шуми. Ова чарда и данас постоји у свом изворном облику. Уређена 
је са традиционалним предметима високе етнографске вредности, без струје и 
воде, онако како је изгледала у XIX веку. За посетиоце је повремено отворена. 
На подручју постоје и археолошка налазишта од којих је средњевековна црква, 
„Темпломпарт“, откривено приликом изградње аутопута.  
Некада традиционално виноградарско подручје, поред Селевењске пустаре, које 
је користило климатске и геолошке предности пешчарске подлоге, данас има 
много више воћњака. Углавном се гаје јабуке, крушке, брескве и кајсије а и 
виноградарство је поново у успону уз производњу старих сорти кадарке и 
кевединке. 
Некада традиционална делатност на пустари - сточарство, данас није довољно 
заступљено. Зато се у оквиру Резервата планира уређивање једног салаша на 
коме би се одгајале старе традиционалне расе стоке: подолско говече, свиња 
мангулица и овца цигаја, које би се напасале на степским и слатинским 
ливадама. 
Еколошка едукација 
Стаза за шетњу маркирана кроз Селевењску шуму води посетиоце поред 
најинтересантнијих делова. У Резервату је забрањено кретање ван стаза и 
путева. Шетња уз пратњу водича понудиће и детаљне информације о сезонским 
појавама. 
Трасирана је и будућа едукативна стаза, која треба да приближи специфичне 
природне вредности Селевењских пустара. 
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Туристичка понуда  
Првомајски излети се традиционално одржавају у Селевењској шуми уз 
ограничен број излетничких места за камповање и излет, имајући у виду 
резерватски тип заштите и ограничено кретање.  
Отворена ватра може се ложити само у дворишту чарде. 

Парк природе - Палић  
Парк природе Палић обухвата језеро и део насеља Палић. Чине га природне 
вредности језерa Палић, парк и три споменичка стабла, културне вредности 
Великoг парка, више објеката врхунске архитектонске вредности, Палићке виле, 
те дуга традиција купалишта и летовалишта. 
Природне вредности 
Палићко језеро је плитко низијско језеро, дугачко око 5,5 километра. Познато је 
по птичијим острвима, на којима се гнезде птице мочварице. Најбучније су 
колоније чапљи и галебова. На острвима се пар година уназад гнезди црноглави 
галеб (Larus melanocephalus) и то је једино место у нашој земљи где се он 
тренутно гнезди. Од ретких, заштићених сисара треба споменути видру и слепе 
мишеве. Велики парк, основан 1840. године, представља вредан објекат са 
гледишта хортикултуре. Истовремено је важно станиште за шумске врсте 
животиња, међу којима су најбројније птице. 
Културне вредности 
Почетак изградње на Палићу датира из друге половине XIX века, када је поред 
језера изграђено неколико објеката: купалишта, топло купатило, хотел, типичне 
виле за летњи одмор. Године 1904. град Суботица расписао је конкурс за 
изградњу купалишта на Палићу, где је наглашено да је циљ конкурса подићи 
купалишта на Палићу на ниво других купалишних места Аустро - угарске. План 
пројекта су направили архитекти из Будимпеште Деже Јакоб и Марцел Комор у 
стилу сецесије, у варијанти националног стила. Нови објекти су били: 
Водоторањ, Велика тераса, Музички павиљон, Женски штранд, гостионица, 
кафана, посластичарница, Тениско игралиште, куглана, зграде у којима се 
обављало лечење водом, нови хотел на спрат и друго. Ти објекти су завршени и 
предати на коришћење 1912. године. 
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У хармонији са околином, 1950. године је у парку  изграђена Летња позорница, 
која се данас памти по Међународном Филмском Фестивалу и Палићким 
летњим вечерима. 
Спортске традиције 
У развоју купалишта и спортских активности поред језера Палић, важну улогу 
је имао Лајош Вермеш (1860. - 1945.), заљубљен у старе грчке олимпијске игре. 
На основу ових игара од 1880. године почео је да организује Палићке спортске 
игре са карактером олимпијаде које су касније прерасле у значајно средњо - 
европско спортско такмичење. За ту прилику је изградио и спортске комплексе, 
асфалтну бициклистичку стазу, вилу Лујза и Багољвар и прву летњу позорницу. 
Ова традиција Палићких спортских игара и данас траје. 
Туристичка понуда  
На Палићу је ова понуда изузетно богата: спортски терени, тениска игралишта, 
летња позорница, конгресни центар, разне манифестације током целе године. 
Осим пет хотела, госте очекује и приватни смештај. Шира околина Палића нуди 
могућност за лов, спортски риболов, јахање и посете резерватима природе. 

Визиторски центар поред језера Лудаш 
Министарским Протоколом из 1995. године је планирано да се већ заштићена  
природна добра уз границу са Републиком Мађарском: Суботичка пешчара, 
Палићко и Лудашко језеро и Селевењске пустаре, прогласе за прекогранично 
добро са мађарским заштићеним подручјима под називом: Речица Киреш. 
 
Овај простор чини геолошску и еколошку целину и значајна је природна  
баштина Панонске низије у обе земље, али је неопходно спровођење и подизање 
заштите на виши ниво, као и усклађивање са стандардима Европске Уније. 
 
Циљеви вишегодишњег такозваног „Огледало“пројекта, за период 2006 - 2008: 

- јачање функције природног добра у заштићеним подручјима са  бољим 
опремањем стараоца, 

- уређивање посетилачке инфраструктуре, 
- промотивне активности, 
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- едукација и презентација природних вредности региона, 
- развијање специфичних видова туризма. 

 
Пројекат се одвија на два заштићена добра - u Специјалним резерватима 
природе  Лудашко језеро и Селевењске пустаре. Реализацијом пројекта ће се 
омогућити истраживачке, едукативне и презентационе делатности, као и 
смештај истраживача природних добара у региону Суботица. Изградња, 
опремање и пратеће активности се реализују у оквиру програма суседске 
сарадње Републике Мађарске и Републике Србије, а прекогранични партнер је 
Национални парк Кишкуншаг ( Kiskúnság ) из Кечкемета, из републике 
Maђарске. То је пројекта „огледало“, јер партнер из Мађарске уређује Зелену 
кућу у Морахалому ( Mórahalom ), насељу уз границу са Србијом. Планирано је 
да Зелена кућа има сличне функције као Визиторски центар на Лудашу. 
Програми посета и едукације, као и истраживачке активности ће се размењивати 
по предвиђеној динамици. 
 
Комплекс Визиторског центра Лудаш и Истраживачке станице се налази у 
Хајдукову, КП 6763 К.О.Палић, на 40 метара од обале, у границама Специјалног 
резервата природе Лудашко језеро. Визиторски центар је у трећој зони заштите, 
где се налази досадашња истраживачка станица и традиционална чарда 
Комарац. 
 
Изградња комплекса ће допринети да се задовоље функције Визиторског центра 
- пријем свих посетилаца и информисања о самом резервату, као и о осталим 
подручјима заштићеним природних добара. Едукативни садржаји ће се одвијати 
у еко - учионици, са 50 места, опремљеној за мултимедијално приказивање. 
Изложбена поставка приказује природне вредности на четири заштићена 
природна добра: Суботичка пешчара, Селевењске пустаре, Лудашко и Палићко 
језеро.  
 
Објекти су приземни са искоришћеним поткровним простором у 
традиционалном стилу, покривени трском. Визуелно се уклапају у околину и 
имају изглед традиционалне градње. Део комплекса - истраживачка станица, 
опремљена је  лабораторијом за примарну обраду биолошких узорака. 



Могућности развоја Агро – Еколошког туризма у Војводини 
 

 47 

 
Поред опремања стаза, у оквиру промотивних активности публиковани су 
проспекти, водичи и карте, који осим садржаја природних добара и историјске, 
археолошке, етнолошки и етнографске, садрже и туристичке информације 
окружења.  
 
Од комплекса крећу означене пешачке туре на трасама где режими заштите 
дозвољавају пролаз, опремљене пунктовима за разгледање и са информацијским 
таблама. 
На Лудашком језеру су уређене две посетилачке стазе: 

1. Правац према локалитету Чурго, 
2. Правац према току речице Киреш. 
 

Пешачке туре у окружењу биће лимитиране и под надзором водича,максимално 
100 посетилаца одједном. Тиме ће се минимално нарушавати мир и ред у 
резервату. 
Специјални резерват природе Селевењска пустара пружа комплетну услугу агро 
- еколошког туризма за посетиоце.  
 
Уређене су две посетилачке трасе: 

1. Правац Селевењска шума, 
2. Правац према току речице Киреш. 
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ПРИЛОГ 1. SWOT  анализа агро - еколошког туризма на заштићеним 
природним добрима на територији  Војводине 
 
 
             Снаге -  Strengths 
- Биљни и животињски свет на      
заштићеним природним добрима је     
карактеристичан по аутохтоним      
врстама све до веома ретких  
заштићених врста. 
- Манифестациони туризам у насељима      
која окружују заштићено природно    
добро. 
- Богат, разноврстан биогеографски    
комплекс. 
- Повољан, привлачан географски и     
агро-туристички положај са великим      
употребним вредностима.   
- Разнолике и вредне етнолошке     
вредности насеља поред заштићеног    
природног добра. 
- Заштићена природна добра су:       
естетска, сазнајна, интересантна. 
- Близина већих насеља. 
 

            Слабости -  Weaknesses 
- Слаба пропаганда о природним 
вредностима, могућностима едукације и 
одмора у заштићеним природним 
добрима. 
- Недовољан проток информација о      
заштићеним природним добрима.  
- Недовољна саобраћајна сигнализација      
око заштићених природних добара. 
- Недефинисане бициклистичке и 
пешачке стазе у и поред заштићених      
природних добара. 
- Стална викенд насеља у природним      
добрима доводе до деградационих     
процеса. 
- Нарушавање естетског изгледа,     
илегалне  депоније смећа и нередовно 
одношење отпада. 
- Нелегално изграђени објекти на      
заштићеним природним добрима. 

          Могућности -  Opportunities 
 

 а) Повећање угоститељских и 
смештајних капацитета. 
б) Побољшати туристичку  
саобраћајну мрежу, објекте 
здравства, рекреативне објекте 
затвореног типа, конгресне дворане 
и објекте туристичког сервиса. 
в) Побољшати трговинску мрежу, 
мрежу занатских радњи и сличних 
привредних делатности. 

- Убацивање нових садржаја у понуду 
разгледања природних добара (вожња 
бициклима, кочијама, фијакерима, 
чамцима, итд...). 
- Побољшање облика и начина путовања   
     у културном, научном туризму. 
 

                 Претње - Threats 
- Еколошко загађење: 
    а) Загађење ваздуха и животне 
        средине, 
    б) Лагеровање и разбацивање 
        чврстог и комуналног отпада 
    в) Мрежно сакупљање и  
        чишћење отпадних вода. 
    - Савремена индустријализација,      
урбанизација, као и примена агро-
техничких механизација и мера. 
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ПРИЛОГ 2.  Сеоске и салашарске манифестације у Војводини  
Сеоске и салашарске манифестације у 2008. години по месецима  
(www.visitvojvodina.com/engine.php?show_page=Srpski/Osnovne%20informacije/
Manifestacije/Zimske%20i%20prolecne%20manifestacije) : 
 
јануар - фебруар: 

1. Борба гусана „Бело перје“, Мокрин, Кикинда, јануар - фебруар, 
2. Дани вина, Идош, Кикинда, 14. фебруар (траје 7 дана), 
3. Сланинијада, Качарево, Панчево, последљи викенд у фебруару, 
4. Кобасицијада, Турија, Србобран, последњи викенд у фебруару, 

 
март - мај: 

5. Ђурђевдански и ускршњи фестивал, Житиште, недељу дана пре 
Ђурђевдана, 

6. Фестивал пите, Банатски Деспотовац, последња недеља у априлу, 
7. Светски шампионат у туцању ускршњих јаја, Мокрин, Кикинда, одржава 

се на православни Ускрс, 
8. Ускршње игре, Сајан, Кикинда, одржава се недељу дана пре католичког 

Ускрса, 
9. Ђурђевдански фестивал фолклора, Кљајићево, Сомбор, одржава се 

недељу дана пре Ђурђевдана, 
10. Интернационални дечји фестивал фолклор играча „Осмех Сомбора“, 

Сомбор, 1. мај, 
11. Куленијада, Бачки Петровац, Нови Сад, 25. мај, 
12. Фестивал фолклора „Танцуј танцуј“, Гложен, 26. мај, 
13. Зона Парада фолклорне традиције у Војводини, Србобран, 29. мај, 

 
јун: 

14. Чобански паприкаш, Меленци, Зрењанин, одржава се увек на Духове  
око 15-ог јуна, 

15. Позоришни маратон, Сомбор, прва половина јуна, 
16. Карневал цвећа, Бела Црква, 23. - 26. јуна, 
17. Фестивал културе „Црвена ружа“, Руски Крстур, Кула, 28. јуна, 

 
јул: 

18. Северобанатска жетелачка прослава, Сајан, Кикинда, 5. јула, 
19. Ивањско цвеће, Панчево, 3. - 7. јула, 
20. Апатинске рибарске вечери, Апатин, 3. - 7. јула, 
21. Дужијанца, Таванкут, Суботица, одржава се средином јула, 
22. Дани рибље чорбе на Лудашу, Лудаш, Суботица, 5. јула, 
23. Бостанијада, Шашинци, Сремска Митровица, 26. јула, 
24.  Ивањско вече, Сивац, Кула, 6. јула, 
25. „Алл стар“ коктел фестивал, Мол, Ада, 26. јула, 
26. Интернационални рибљи фестивал, Кањижа, 18. - 20. јула, 
27. Дужијанца - Коњске трке, Суботица, 26. - 27. јула, 
28. Бостанијада, Ћурћево, Жабаљ, крајем јула, фестивал траје месец дана, 
29. Бал на Дунаву, Бачка Паланка, првог викенда у јулу, траје 3 дана, 
30. Дани краставаца, Бачко Петрово Село, Бечеј, 12. - 13. јула, 
31. Жеталачки дани, Војловица, Панчево, 23. - 26. јула, 
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август: 
32. Жеталачки дани, Суботица, почетком августа, 
33. Дужијанца - Затварање жеталачког фестивала, Суботица, 8. - 10. август, 
34. Словачки национални фестивал, Бачки Петровац, Нови Сад, 8. - 10. 

август, 
35. Дани поврћа, Госпођинци, 23. август, 
36. Дани пива, Зрењанин, 22. - 30. август, 
37. Колонија сликара, Бунарић, Суботица, 21. - 24. августа, 
38. Бостанијада, Ривица, Ириг, 1. - 2. августа, 
39. Дани рибара, Алибунар, 29. - 30. августа, 
40. Окупљање произвођача теста, хлеба и других сличних производа, Сајан, 

Кикинда, 24. август, 
 
септембар: 

41. Штрудлијада, Долово, Панчево, 7. септембра, 
42. Коњске игре у Зобнатици, Баћка Топола, 9. септембар, 
43. Грожђебал - Карловачка берба грожђа, Сремски Карловци, одржава се 

средином септембра, траје 3 дана, 
44. Патлиџанијада, Нерадин, Ириг, 5. - 6. септембра, 
45. Дани вина, Стара Моравица, Бачка Топола, 10. септембра, 
46. Фестивал фолклорне традиције у Војводини, одржава се сваке године у 

другом месту, 2008 у Бешка, 15. - 16. септембра, 
47. Џез фестивал, Кањижа, 11. - 13. септембра, 
48. Златне руке Суботице и дани летине, Палић, Суботица, 27. септембра, 
49. Дани бербе грожђа у Хајдукову, Хајдуково, Суботица, 26. - 28. 

септембра, 
50. Грожђебал - берба грожђа, Вршац, 19. - 21. септембра, 

 
октобар: 

51. Дани лудаје, Кикинда, 10. - 12. октобра, 
 
новембар: 

52. Сомборске музичке ноћи, Сомбор, 15. октобра - 15. новембра, 
 
децембар: 

53.  Интернационални фестивал хармоникаша, Нови Кнежевац, 14. - 16. 
децембар. 

 
 
 
 
 
 



Могућности развоја Агро – Еколошког туризма у Војводини 
 

 52 

ПРИЛОГ   3.   Етно - куће у Војводини. 
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Етно – куће ( www.vojvodinaonline.com ): 1. Брвнара – етно куђа,  21234 Бачки Јарак, Новосадска 34.  
2.   Два амбара са котобањом, Голубинци, Пазовачка улица 41. и 64. 
1. Етно галерија – АХОЈ. 21470 Бачки Петровац, Народне револуције 17. 
2. Етно кућа „Бело Блато“, 23205 Бело Блато, Маршала Тита 28.   
3. Етно кућа „Ђерам“, 23305 Мокрин, Добросављева 11.  
4. Етно кућа „Бајша“, 24331 Бајша, Блатна 21. 
5. Етно кућа „Богојевић“, 21240 Тител, Рибарска 1а. 
6. Етно кућа „Брвнара“, 21234 Бачки Јарак, Новосадска 34.  
7. Етно кућа „Јазак, “ 22409 Јазак, Фрушкогорска 24.  
8. Етно кућа „Урошевић“, 21300 Беочин, Николе Пашића 4.  
9. Етно кућа „Марадик“, 11111 Марадик, Вука Караджића 41.  
10. Етно кућа „Мокрин“, 23305 Мокрин, Димитрија Туцовића 39. 
11. Етно кућа „Торак“, 23232 Торак, Зелено поље 12. 
12. Етно кућа „Тошина кућа“, 22426 Јарак, Школска 16. 
13. Етно музеј „Колевка Бачке“, 21420 Бач, Штросмајерова 2. 
14. Етно село „Девојачки бунар“, 26310 Алибунар, Ж.Зрењанина 4.  
15. Етно збирка „Купусина“, 25262 Купусина, Ади Ендреа 1. 
16. Етно збирка „Пригревица“,  25263 Пригревица, Дом Културе. 
17. Етнопарк„ Купиново“, 22419 Купиново, Б.Мандарићева. 
18. Краљевска Препелица, 25243 Дорослово, Петефи Шандора 12. 
19. Кућа породице Кравић – најстарија кућа у општини Бачка Паланка. 
20. Лицидерска радионица, 25000 Сомбор. 
21. Најстарија кућа, 21470 Бачки Петровац, Бранислава Мокића 9. 
22. Румунска етно кућа, 26210 Ковачица, Уздин. 
23. Сеоска кућа, 21470 Бачки Петровац, Бранислава Мокрића 9. 
24. Сеоска кућа, 21314 Нештин, Коче Поповића 34. 
25. Сеоска кућа Огар, 22416 Огар. 
26. Словачка етно кућс, 26215 Падина, Трг Ослобођења 22. 
27. Сувача, Кикинда, 23300 Кикинда. 
28. Вински подрум „Гудурица“, 26335 Гудурица, Отона Жупанчића 72. 
29. Вински подрум „Велико Средиште“, 26334 Велико Средиште. 
30. Завичајна кућа „Бачка Топола“, 24300 Бачка Топола, Моше Пијаде . 
31. Завичајна кућа „Темерин“, 21235 Темерин, улица ЈНА 128. 
32. Завичајна поставка „Селенча“, 21425 Селенча, Масарикова 39. 
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ПРИЛОГ   4.   Ветрењаче и салаши у Војводини. 
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Ветрењаче:  1. Равно Село,  2. Оборњача,  3. Бечеј,  4. Бачка Топола,  5. Госпођинци,  
6. Ором,  7. Чуруг,  8. Меленци, 9. Суботица, 10. Бело Блато. 
 
Салаши ( www.visitserbia.org/SalasiuVojvodini ): 1. Мокрин, 23305 Мокрин, Иге Добросављева 11.  

      е-маил: villageholiday@businter.net 
2. Краљица воћа, 24400 Горњи Брег, колонија бб. 
3. Вински двор, 24414 Хајдуково, Хајдуково бб. 
      е-маил: vinskidvor@suonline.net, www.vinskidvor.com  
4. Гуљаш чарда, 24418 Шупљак, Лудашки шор 206.  
      е-маил: gulzascs@tippnet.co.yu, www.gulyascsarda.co.yu 
5. Цветни салаш, 24413 Палић, Јожеф Атиле 79.  
      е-маил: maestoso@eunet.yu, www.maestoso.co.yu  
6.   Мајкин салаш, 24414 Хајдуково, Салаш 294.  
      е-маил: maestoso@eunet.yu, www.maestoso.co.yu 
7.   Рокин салаш, 24414 Хајдуково, Шупљак салаш бб.  
      е-маил: etnolife@eunet.yu, www.etnolife.org 
8.   Цаприоло (Capriolo), 24300 Бачка Топола, Салаш 264.  
      е-маил: info@capriolo-restoran.co.yu, www.capriolo-restoran.co.yu 
9.   Катаи салаш, 24321 Маил Иђош, Салаш 64. 
      е-маил: katai@stcable.co.yu, www.kataitanza.co.yu 
10. Дида Хорњаков салаш, 25000 Сомбор, Градина 65.   
      е-маил: rmijic@eunet.yu, www.didahornjakovsalas.ravangrad.net 
11. Бељански рај, 21215 Турија, Бељанска бара бб.  
12. Катићев салаш, 25254 Дероње, Доња Брањевина 17. 
13. салаш Проданов, 21233 Ченеј, Салаш 301. 
      е-маил: jasminapro@eunet.yu  
14. салаш Бошњак, 25000 Сомбор, Лугово 18. 
      е-маил: fbosnjak@ravangrad.net, www.salas.org.yu 
15. Кизин салаш, 21233 Ченеј, Салаш 176. 
16. салаш Волић, 21233 Ченеј, Салаш 271. 
17. салаш 137, 21233 Ченеј, Међународни пут 137. 
      е-маил: salas137@geneco.co.yu, www.salas137.co.yu 
18. салаш 84, 21241 Каћ, Стари Жабаљски пут бб. 
      е-маил: salas84@neobee.net, www.salas84.co.yu 
19. Цвејин салаш, 21411 Бегеч, Николе Тесле 2. 
 www.serbia-turism.com, www.novisadturism.com  
20. салаш Уздисаја - Салаш Гојић, 21400 Бачка Паланка, Новосадски пут бб. 
 е-маил: toobap@ptt.yu, www.toobap.org.yu 
21. Перков салаш, 22406 Нерадин, Моше Пијаде 1. 
 е-маил: perkovsalas@yahoo.com, www.serbia-tourism.org 
22. Бабин салаш, 21230 Жабаљ, Ливаде бб.  
      е-маил: dragoslav@babin-salas.com,  www.babin-salas.com 

      23. Бакин салаш, 25000 Сомбор, Козара 16 (Бездански пут).  
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ПРИЛОГ 5. Карта Суботичке пешчаре - Предео изузетних одлика 
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ПРИЛОГ 6. Општина Апатин са Специјалним резерватом природе Горње 

Подунавље 
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