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ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 

 

 Поштовани суграђани, 

 

Наша садашњост и будућност одређени су глобалним изазовима. Одговор на њих је 

постојање властите визије јер онај ко нема властиту визију свог развоја постаје предмет 

туђих жеља и интереса. Ми желимо имати активну улогу у привредном развоју, али желимо 

бити и учесник који координира, ствара услове за приватне предузетничке активности које 

морају бити у равнотежи с друштвеним односно јавним потребама.  

Наша општина  настоји градити своју будућност у духу богате традиције, а истовремено 

одговорити свим захтевима модерног доба. Уверени смо да то добро чинимо на 

задовољство наших суграђана, а у погледу прилагођавања општине изазовима будућности, 

тежиште стављамо на подизање друштвеног стандарда и уређивање општине, очување 

културне баштине, одрживи развој и наравно заштиту животне средине. Покренута је 

својеврсна ренесанса наше општине како би у њој уживали наши суграђани, они који то 

желе постати и наши туристи. 

Наша општина је блиска сваком свом суграђанину те вредно и непоновљиво искуство 

сваком нашем драгом госту. Мењајући је, настојимо да њен идентитет и традиција остану 

нетакнути. Планирати развој туризма у релативно скоријој будућности, у време највеће 

економске кризе у последњих пола века, у једној од неразвијенијих општина у Републици 

Србији, захтева велику мудрост и оптимизам. 

Без обзира на неизвесне околности и бројне проблеме са којима се свакодневно сусрећемо, 

сматрамо да имамо потенцијала да кренемо у развој и ове области, а наш оптимизам 

заснивамо на културно историјском наслеђу, природним потенцијалима, геостратешком 

положају, добрим људима. 

У складу са Стратегијом одрживог развоја Општине Богатић, развој туризма је препознат 

као један од предуслова за привредни развој, излазак из круга неразвијених општина, основ 

за отварање нових, одрживих радних места, останак кадрова и подстицај низу других 

позитивних кретања у нашој средини. 

Акциони  стратешки план развоја  туризма општине Богатић јесте интегрални документ, 

чија ће реализација показати наше способности за прилагођавањем и управљањем 

властитим ресурсима у области туризма. Акциони план је настао  заједничким радом и 

напором свих грађана, представника економског и друштвеног живота, невладиних 

организација, интересних група, као и стручњака за област туризма. Због свега реченог, 

уверен сам да ћемо успети да реализујемо  Акциони  стратешки план развоја туризма 

општине Богатић, развијемо наше туристичке ресурсе на добробит свих, а да не угрозимо 

животну средину у којој живимо. 

У име Општине Богатић и своје лично име, желим да се захвалим свима који су учествовали 

у изради Акционог  стратешког плана развоја туризма Општине  Богатић за период 2017-

2018.година. 

 

 

У Богатићу, 

Децембар 2016.године                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Ненад Бесеровац 
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УВОД 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ БОГАТИЋ 
 

Општина и окружење - Општина Богатић се простире на територији од 384,31 

км2. Налази се у северозападном делу Републике Србије и обухвата северни и 

северозападни део Мачве, односно Подрињско-колубарске регије и спада у ред мање 

развијених општина. Општина Богатић заузима периферни положај у централној 

Србији, као и у односу на главне осовине развоја Србије. Мост преко Дрине утиче да се 

та периферност смањи, из разлога што мост представља саобраћајну спону између 

Републике Србије и Републике Српске у БиХ. Општина Богатић се граничи са Босном 

и Херцеговином (општина Бијељина), а граничне општине су јој и Сремска Митровица 

и Шабац. У саставу Општине постоје 14 насељених места (Богатић, Бадовинци, 

Глушци, Дубље, Клење, Црна Бара, Баново Поље, Белотић, Глоговац, Мачвански 

Метковић, Очаге, Салаш Црнобарски, Совљак и Узвеће), а општински центар је насеље 

Богатић, који је уједно и насеље са израженим урбаним карактеристикама. У 

непосредној близини Општине се налазе саобраћајнице међународног и републичког 

значаја, као што су: коридор Х, који пролази сремским делом општине Сремска 

Митровица; магистрални путеви М-19 (Београд – Обреновац – Шабац – Лозница - 

Зворник) и М-21 (Нови Сад – Рума – Шабац – Ваљево - Ужице), који пролазе 

територијом града Шапца; железничка пруга Рума – Шабац – Лозница - Зворник, која 

пролази југоисточном границом, а делом и подручјем општине Богатић; треба 

нагласити и пристаништа у Шапцу и Сремској Митровици.  

 

На територији 

Општине, према попису 

из 2011. године живи 30 

430 (попис 2002. године 

32 990) становника. У 

насељеном месту Богатић 

живи 6 618 (попис 2002. 

године 7350) становника, 

док у 13 сеоских месних 

заједница има укупно 23 

812 (попис 2002. године 

25 640) становника. На 

територији општине 

Богатић је, према попису 
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из 2011. године, било 9037 (попис 2002. године 9794) домаћинстава, са израженим 

негативним природним прираштајем -9,7‰. Просечна густина насељености износи 

79,18 (попис 2002. године 85,91) становника/км², што је у односу на Србију изнад 

просека. Број становника насеља општине Богатић се кретао од 422 (попис 2002. 

године 409) у насељу Очаге, до 6 618 (попис 2002. године 7350) становника у насељу 

Богатић. Највећи део становништва се бави пољопривредом. Општина Богатић има 

статус недовољно развијене општине и према основним показатељима развијености 

је испод просека Републике, као и Централне Србије. По најновијем попису из 2011. 

године општина Богатић има изузетно негативан природни прираштај становника ( -

9,7 ‰ ) и јако изражене миграције у смеру село - индустријски центри и велики 

градови, где се посебно издваја главни град Београд.  

Инфраструктура - Геосаобраћајни потенцијал Општине представљају 

регионални путни правци, који пролазе подручјем Општине и омогућују њено 

укључивање у регионалне, републичке и међународне токове саобраћаја, као и 

близина саобраћајница међународног и републичког значаја. Снабдевање и 

коришћење електричне енергије насеља општине Богатић, обезбеђује се и 

диструибуира преко Електродистрибуције Шабац пословнице Богатић. Досадашњи 

ниво обезбеђења електричне енергије је задовољавајући јер су сва насељена места 

укључена у мрежу, а даље активности своде се на повећање квалитета и сигурности у 

снабдевању.  

Крупан развојни проблем, на територији целе Општине представља унутрашња 

поларизација у нивоу развијености општинског центра и мреже осталих насеља, а 

самим тим и мреже објеката комуналне инфраструктуре. У седишту Општине и у 

неколико већих насеља (Бадовинци, Глушци, Дубље, Клење и Црна Бара - насеља са 

преко 2000 становника), живи скоро ¾ укупног становништва Општине (72,6%), а 

територија (катастарске општине) ових насеља чини око 65,7% укупне територије 

читаве Општине.  

С' обзиром на број становника и негативне демографске трендове, преостала 

насеља (са испод 2000 становника), су са знатно мањим обимом коришћења 

инфраструктуре, што за последицу има високе трошкове обезбеђивање елементарне 

комуналне инфраструктуре, као и за њено одржавање и рекострукцију.  

Јавни систем водоснабдевања у општини Богатић није на задовољавајућем 

нивоу. Производња и испорука санитарне воде са јавног систем водоснабдевања 

постоји само у насељу Богатић (задовољава потребе 22,3% становништва Општине), 

док у осталим насељеним местима нема изграђених водоводних система, а потрошачи 

се водом снабдевају из сопствених бунара.  

Привреда - На подручју општине Богатић 2007. године, регистровано је 10,94 

привредних субјеката на 1000 становника. На целокупном подручју Општине 
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остварен је низак степен урбанизације будући да само насеље Богатић има урбане 

карактеристике секундарног значаја, у односу на целокупно подручје Мачванског 

округа којим доминира Шабац, као будући центар од националног значаја, са 

развијеним друштвеним, економским и другим функцијама.  

Према народном дохотку по становнику, општина Богатић прилично је 

специфична и карактеристична је за пољопривредна подручја: примарне делатности 

су пољопривреда и шумарство које суделују у народном доходку са 75,9% што је више 

од републичког просека од 58,9%. 

У формираној привредној структури Општине (2003. године), преовлађује 

пољопривреда која укључује и лов, шумарство и водопривреду и остварује око 73% 

народног дохотка, следи трговина на велико и мало са 15%, као и прерађивачка 

индустрија са 5,1%. У области пољопривредне производње доминантни су и 

сточарство и ратарство. У последње време значајан је напредак у области 

повртарства. За све гране пољопривреде важи изузетно низак степен финализације и 

неорганизована производња и пласман.  

У Општини је запослено око 2 968 људи што је нешто испод 0,2% укупног броја 

запослених у Републици. Истовремено, на тржишту рада Општине пријављено је 

преко 3 000 лица (готово исто као и број запослених), што чини преко 0,4% 

незапослених у Републици. Развој производних и непроизводних делатности/сектора 

у општини Богатић је концентрисан на подручју центра Општине, у коме је 

дистрибуирано готово 2/3 укупних радних места у Општини.  

На нивоу општине Богатић постоје потенцијали за развој туристичке понуде. 

Захваљујући природним карактеристикама и постојању геотермалних извора, 

општина Богатић има потенцијала за развој бањског туризма. Као Општина која се 

налази у близини две реке и специјалног резервата природе „Засавица“, Општина има 

потенцијале и за развој спортско-рекреативног туризма или туризма специјалних 

интереса (лов, риболов, посматрање птица), као и екотуризма. Кулутрно-историјско 

наслеђе пружа могућност за организовање екскурзија, а постојање и одржавање 

традиционалних манифестација пружа могућност и за развој манифестационог 

туризма. Такође, етнографске вредности и постојање етно села и етно паркова пружа 

велики потенцијал за развој руралног туризма, тачније етно туризма на простору 

Општине.  

Ниво развијености туристичке инфраструктуре, поред постојећег оскудног 

садржаја који се може понудити, оцењује се као незадовољавајући.  

 

ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТАРЕШКИ ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
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Визија општине Богатић 
Визија општине Богатић је у свом основном својству остала готово непромењена. На 

основу ранијих дефинисања обухвата шири друштвени контекст па се самим тим и 

веома мало мења у будућности. У овом делу је потребно напоменути да су се 

досадашње активности Туристичке организације Богатић увек једним делом 

ослањале на визију која је дефинисана у ранијим стратешким документима. Визија 

обухвата: 

 организацију, уређење и заштиту простора на темељима одрживог развоја, 

 полицентрични присуп регионалног умрежавања, 

 коришћење природних потенцијала, првенствено геотермалне и хидро 

енергије и пољопривредних потенцијала подручја, 

 коришћење потенцијала пограничног подручја, 

 повећање инфраструктурне приступачности, 

 подстицање демографског развоја, 

 подстицање раста сеоских насеља на територији Општине, те њихово 

привредно и инфраструктурно јачање, 

 спровођење активне заштите животне средине, 

  интеграцију привредних, културних и туристичких потенцијала у 

маркетиншко препознатљиве, финансијски стабилне и административно 

управљиве системе, 

 подизање опште развијености Општине и повећање стандарда становништва, 

запослености и квалитета живота кроз развој и унапређивање приведних 

делатности (пољопривреде и туризма). 

 општина Богатић треба да пружи јединствену прилику пре свега младим 

људима да се афирмишу кроз производњу и услуге, посебно у области туризма, 

како би простор у коме живе учинили лепшим и прихватљивијим за боравак. 

 

 

 

 

 

Мисија општине Богатић 
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Мисија општине Богатић представља синергију свих њених становника за 

просперитет и бољи живот. Посебно је значајно удруживање свих локалних структура 

у креирању бољих и квалитетнијих услова за живот. Са тим у вези је и досадашња 

активности Туристичке организације Богатић на креирању услова за развој и 

укључивање свих заинтересованих у туристичку привреду. Као један део ове мисије 

може се напоменути и велики број активног становништва који своју егзистенцију 

заснива на развоју туризма у општини Богатић. 

Као основни принцип свакако у први план долази социо-економски развој и креирање 

повољне предузетничке климе у Општини. Такође, реализација пројеката на 

међународном, регионалном и националном нивоу, где је рад Туристичке 

организације општине Богатић у протеклих неколико година дошао до изражаја и 

генерисао неколико важних пројеката, али и створио услове за отварање нових. 

У ранијим документима је наглашено да се општина Богатић води принципом 

очувања и унапређивања у знатној мери деградиране животне средине и повећања 

степена одговорности у процесу коришћења расположивих ресурса како би Богатић 

постао привлачно место за живот, рад и туристички боравак. Од непроценљивог је 

значаја подизање свести грађана и локалног становништва о наведеним циљевима 

(тј. о визији Општине), али и њихова непосредна опредељеност и активна улога у овим 

процесима било директно или индиректно.  

Управо тим принципима се водила и Туристичка организација општине Богатић у 

реализацији својих активности али и пројектних циљева у оквиру више реализованих 

пројеката. 

Перспективе развоја 

Део стартешких активности из ранијих докумената је успешно реализован, међутим 

то не значи да се и даље појединим сегментима не треба давати више пажње како би 

се наставио континуирани развој. Из аспекта туризма потребно је развој усмеравати 

на следеће активности: 

 Општина Богатић поседује потенцијале за развој руралног туризма 

 Успостављање туристичког информативног центра 

 Изградња и унапређење квалитета смештајних капацитета 

 Активности на промоцији и брендирању Општине  

 Креирање туристичких производа у општини Богатић 

 Израда стратешких планова најзаступљенијих облика туризма 

 Умрежавање свих актера у туризму на нивоу општине Богатић и регије Мачве 

 Стални рад на спровођењу едукација и обука из различитих области у туризму 
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СТРАТЕШКИ ОКВИР АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Законски је одређено да акциони план као званичан документ мора имати 

упориште у стратешким документима вишег реда, те је из тог разлога у овом случају 

коришћена Стартегија развоја туризма Србије као и Стратегија локалног одрживог 

развоја општине Богатић за период 2010-2020 године. Иако, поменути документи 

представљају оквир и смернице ка изналажењу пута за развој туризма у општини 

Богатић, мора се узети у обзир неколико чињеница које могу знатно да утичу на 

дефинисање стратешких циљева. Са тим у вези, је потребно напоменути да је 

Стратегија развоја туризма Србије документ којем је истекао рок важења, као и да се 

за време писања овог Акционог плана нови документ још увек није усвојио, нити је 

дата радна верзија на основу које би се утврдиле основне смернице.  

У наредном делу дат је осврт на различите облике туризма који су препознати 

на националном нивоу, а имају могућност за развој у општини Богатић. Поменути 

облици су извучени из постојеће Стратегије, која остаје као релевантна до израде и 

усвајања нове, те као таква представља валидан документ са којим се остали планови 

нижег реда морају усклађивати.  

Слично стање је и са Стратегијом локалног одрживог развоја општине Богатић 

која је рађена 2010. године. По свом времену реализације представља документ који 

је ишао на  ревизију 2015. године узимајући у обзир чињеницу да је прошло доста 

времена од њеног писања. Иако се не може говорити о снажном позиционирању 

туризма, треба нагласити његову присутност у овом документу са назнаком за велике 

могућноси развоја. Међутим, сам документ даје основна стратешка упоришта и 

његово трајање је предвиђено до 2020. године.  

Из горе поменутих разлога оба стратешка документа са којима Акциони план 

треба да је усклађен, представљају смернице али би се у разради Акционог плана дале 

дубље анализе и сагледале шире могућности које општина Богатић има за развој 

туризма. Када се усвоји нова Стратегија развоја туризма Србије, уколико је потребно 

могуће је извршити ревизију Акционог плана и његово усклађивање са поменутим 

актом вишег реда.  

 

 

 

Усклађеност са Стратегијом развоја туризма Србије 
 

Туризам је кључ ка развоју светске економије, односно - Туризам, то су послови, 

инфраструктура и развој. Ове дефиниције туризма дате од стране Светске 

Туристичке Организације (WТО) на најбољи начин осликавају значај и промене које 
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ова привредна делатност (укупно четврта по економском значају!) уноси у светску 

економију. Туризам, дакле, има велики, али и растући значај за глобалну економију, а 

нарочито за економије држава у развоју. То је разлог зашто се овој делатности 

посвећује велика пажња и зашто се у развој туризма улажу знатна средства. Ова 

специфична грана привреде је покретач развоја других привредних делатности, 

нарочито инфраструктуре и пољопривреде. Важна карактеристика туризма, у светлу 

актуелне економске кризе, је његов потенцијал да буде покретач опоравка економије 

и повећања запослености становништва. 

Према Стратегији, визија Западне Србије би требала да указује истовремено на 

своје богато наслеђе и неговане и заштићене смештајне капацитете. Овде се налазе и 

кључни природни и историјски ресурси земље, а висок  стандард опреме зимских и 

летњих здравствених и рекреативних средишта, као и густа мрежа путева баштине 

нуди јединствени увид у живи организам српске духовне културе - манастире.   

 

Имплеметација производа Стратегије на општину Богатић 
 

 На основу Стратегије развоја туризма Републике Србије, дефинисани су 

поједини облици туризма који су препознати као приоритетни због веома добрих 

услова за њихово будуће развијање. Циљ је да се у овом делу Акциони план усагласи 

са препознатим облицима туризма, као и туристичким производима, и тиме сагледа 

место општине Богатић у односу на стратешка опредељења на националном нивоу. 

Рурални туризам 

Рурални туризам подразумева и укључује спектар активности, услуга и додатних 

садржаја које организује рурално становништво на породичним газдинствима у циљу 

привлачења туриста и стварања додатног прихода. Овај производ отвара туристичкој 

тражњи најчешће сеоске средине, али и термалне изворе, реке или језера, а гостима 

презентује традиционалну гостољубивост и животне вредности локалног 

становништва, те је полуга економског развоја и подизања животног стандарда у 

руралним заједницама, све на принципима одрживог развоја и очувања природних 

ресурса. Рурални туризам укључује различите облике туристичке активности као што 

су: 

 Агротуризам, сеоска газдинства, фарме – туристи посматрају и учествују у 

традиционалним пољопривредним радовима, 

 Активности у природи - рекреација и одмор (лов, риболов, јахање, бициклизам, 

планинарење, пешачење), 

 Еко-туризам - туризам који подржава заштиту природних ресурса (специјални 

резерват природе „Засавица“ у површини од 4% на простору општине Богатић), 
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 Рурално искуство (сеоски туризам) - туристи урањају у свакодневни сеоски 

живот, 

 Културни туризам - односи се на културу, историју, археологију и остале 

карактеристике руралног подручја, 

 Остали комбиновани облици туризма посебних интереса - догађаји, фестивали, 

рекреација на отвореном, производња и продаја локалних сувенира и 

пољопривредних производа. 

Рурални развој идентификован је као један од економских, еколошких и 

социјалних приоритета Владе Републике Србије. Диверзификацијом руралне 

економије могуће је значајно унапредити услове живота у сеоским срединама, подићи 

степен економске развијености и смањити миграције становништва.  

Рурални туризам је идентификован као један од облика туризма који има 

потенцијала да се развије на територији општине Богатић. Кључни елементи 

руралног туризма, према Стратегији, су следећи:  

- одвија се у насељима мањим од 10 000 становника, 

- природна околина, 

- слаба инфраструктура, 

- снажне индивидуалне активности, 

- мали објекти, 

- посед је у приватној својини локалне популације, 

- туризам подржава остале интересе (пољопривреда), 

- често је под утицајем сезоналности, 

- односи са гостима су персонализовани 

- етика очувања/ограничења раста 

- еко и етно оквир 

Општина Богатић има све потенцијале за развој руралног туризма. Пре свега, 

акценат је на етно туризму, с обзиром на етнолошке вредности и традицију коју 

Богатић негује и чува. У општини Богатић се налази више етно села и етно паркова. 

Да би се осигурао дугорочни развој овог производа на територији Општине потребни 

су следећи кораци: 

 Развој централног резервационог система у руралном туризму на нивоу 

дестинације (у овом случају, на нивоу општине Богатић, и пре тога, изградњом 
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смештајних капацитета као и дефинисањем конкретних производа и његових 

карактеристика); 

 Креирање система стандарда понуде руралних објеката (квалитет смештаја, 

прехрана, запослени, стављање понуде на Интернет странице ТОС-а, општине 

Богатић, ТООБ-а или презентације на званичном сајту руралног туризма 

Богатића); 

 Креирање календара и временског распореда локалних догађања, славља, 

фестивала и манифестација, са циљем  унапређења продаје на домаћем 

тржишту; 

 Покретање међурегионалне (и/или прекограничне) сарадње. 

Здравствени туризам 

Пре свега, веома је важно појаснити разлику између здравственог туризма и 

велнеса (wеллнесс). Здравствени туризам повезан је са клијентима са разним 

здравственим проблемима који путују ради терапија/третмана који ће им помоћи да 

побољшају своју здравствену ситуацију, док се велнес туризам тиче клијента доброг 

здравља, а који су у потрази за третманима који им омогућавају одржавање тог 

статуса. Наиме, здравствени туризам је облик туризма који има велике шансе да се 

развије на територији општине Богатић. На подручју општине Богатић почетком 

деведесетих година прошлог века откривене су неисцрпне резерве лековите 

геотермалне воде. На дубини од 450 метара пронађена је вода температуре 75 степени 

Целзијусових на више изворишта у Мачви, док је јединствено извориште Дубље мање 

температуре али значајних минералних својстава, који се још не користи упркос 

могућностима широке примене (у пољопривреди, за грејање, развој туризма и сл.). Да 

би се осигурао дугорочни развој здравственог туризма на територији Општине 

потребни су следећи кораци: 

 Првенствено обезбедити услове за примену лековитих геотермалних 

извора (смештајни капацитети, бањски објекти, пропратне активности и 

садржаји); 

 У развоју ове врсте туризма потребно је ставити нагласак на веллнесс 

туризам много више него на бањски туризам с' обзиром да је изградња 

бањског комплекса веома неизвесна; 

 У Општини су урађени значајни напори за санацију и ревитализацију 

геотермалних вода, израдом пројектне документације као и идејним 

решењима за искоришћавање геотермалне енергије; 

 Уска сарадња са специјализованим пољопривредним произвођачима. 

Туризам специјалних интереса 
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Производ специјалних интереса састоји се од више тржишних ниша, а 

представља одморишну активност која се догађа у необичном, егзотичном, удаљеном 

или дивљем окружењу. Уско је повезан са високим нивоом учестовања у 

активностима од стране туриста, а најчешће се догађа на отвореном простору. Када се 

врши одабир производа посебних интереса, бира се или одређена дестинација коју 

туриста жели да посети или активност коју жели да проводи. Туризам специјалних 

интереса се дели на благе (софт) и грубе (хард) активности. На територији општине 

Богатић, активности које имају потенцијала да се развију су из групе благих (софт) и 

чине их:  

 бициклизам 

 речна експедиција (Сава и Дрина) 

 лов и риболов 

Како је територија општине Богатић изузетно богата шумама, лов и риболов 

могу заузимати значајно место у привреди Општине, као и у развитку туризма 

специјалних интереса. На територији Општине, ловишта чине површине шума и 

шумског земљишта, пашњаци и ливаде, њиве, воћњаци и остало земљиште (баре, 

трстици, путеви, воде и др.). Лов, поред привредне важности има велики спортско-

рекреативни и друштвени значај. Ова активност у Мачванском округу у целини, па и 

у општини Богатић, има врло дугу и витешку традицију.  

На основу општинске Стратегије, планови ловачког удружења су: стварање 

савременог ловишта, увећање бројности дивљачи у границама економских 

капацитета ловишта и задовољења потреба чланства, али и домаћих и страних ловаца 

туриста, а у циљу обезбеђивања финансијских средстава за нова улагања у дивљач и 

ловиште. Тренутни проблем је доста тромо функционисање ловачких друштава на 

терену. За потребе Ловачког удружења, потребно је обезбедити и одговарајући 

објекат тј. Ловачки дом.  

Територија општине Богатић има повољне природне услове за развој 

рибарства, привредног и спортског риболова и риболовног туризма. Велики 

потенцијал представља река Дрина, са великим бројем рукаваца и старих речних 

корита.  

Туризам догађаја (манифестациони туризам) 

Догађај је континуирана активност која се догађа једном годишње, а која 

промовише туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог 

догађаја, те потиче госте на директно учествовање и укљученост. Да би постали део 

туристичке понуде неке дестинације, догађаји, по правилу, морају да привлаче 

учеснике и/или посматраче који нису део локалне заједнице. Догађај је специфичан 

производ јер се одржава само једном годишње и има необично јак утицај на креирање 
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имиџа о некој дестинацији. Надаље, све развијене туристичке дестинације 

интензивно раде на креирању целогодишњег календара различитих догађаја како би 

своју понуду учиниле што атрактивнијом и у свим осталим месецима у години. Догађај 

за туристе представља обично треће или четврто путовање у години и траје, у 

просеку, од једног до три дана. 

На територији општине Богатић, већ традиционално се сваке године одржава 

манифестација под називом „Хајдучке вечери“, по чему је и насеље Црна Бара а тиме и 

Богатић, сада већ препознатљиво. Манифестација „Хајдучке вечери“ се организује 

сваке године у августу месецу, а основна идеја ове манифестације је да се новим 

генерацијама дочара живот њихових предака, да уживају у лепотама некадашњег 

живота, а старијим Мачванима да се сете времена своје младости, које је било знатно 

ближе старим обичајима него ово данашње. У току програма, посетиоци 

манифестације "Хајдучко вече" могу видети: избор за харамбашу, мачванску свадбу, 

културно-уметнички програм који изводе фолклорни аматери и естрадни уметници, 

сајам хране, пића и домаће радиности и сл. Неке од активности би требало поново 

вратити као нпр. изложбу Мачванског ликовног насеља и вечери песника Мачве. 

Централно место одржавања манифестације је Црна Бара, локација Васин Шиб, као и 

на више локација у општини Богатић. 

Велики део посла у организовању и промоцији ове традиционалне 

манифестације је преузела на себе Туристичка организација општине Богатић. Ова 

манифестација, од оснивања ТООБ-а, је значајно узнапредовала у смислу посећености 

и обогаћивању садржаја. У склопу манифестације одржава се  и Такмичење певача 

аматера, а ТООБ је уз велику помоћ Градске управе града Шапца и Туристичке 

организације града Шапца,  у оквиру „Хајдучких вечери“ по први пут на овим 

просторима организовала регату под називом „Хајдучка регата“, у којој је учествовало 

око 28 пловила са преко 200 учесника. 

Развој манифестационог туризма у Општини би требало да иде у смеру 

издвајања различитих догађаја који су били под окриљем „Хајдучких вечери“, али 

имају висок потенцијал те их је могуће развијати и самостално. У овом делу се пре 

свега мисли на регату која је привукла велику пажњу и назначила могућност да се у 

будућности такође, организује самостално пре свега због високе атрактивности, али 

и велике посећености и жеље учесника за проширивањем активности у оквиру 

манифестације. 

Потенијали оваквих манифестација су следећи: 

 Повећани тренд у упознавању нових дестинација и култура, 

 Овакав туристички производ је изузетно привлачан и због вишеструких, често 

немерљивих користи који доноси локалној заједници, посебно у следећим 
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категоријама:  имиџ - ширење позитивних вибрација о земљи и дестинацији, 

економске - повећана потрошња туриста и стварање нових радних места, 

туристичке/комерцијалне - повећано знање о регији као туристичкој 

дестинацјии, повећано знање о потенцијалу инвестирања и комерцијалних 

активности у регији, материјалне - изградња нових садржаја као и унапређење 

локалне инфраструктуре, социо-културолошке - повећање нивоа локалног 

интереса и учествовања у активностима везаним за догађај, појачавање 

традиционалних регионалних вредности и обичаја, психолошке - повећани 

локални понос и дух заједнице, повећани ниво разумевања другачијих 

перцепција и погледа на живот, политичке - повећана међународна познатост 

регије/земље и њених вредности, промоција политичких вредности.  

Како би се радило на привлачењу циљних група и даљем развоју и унапређењу 

овог производа, који може бити од велике важности за општину Богатић, приказане 

су само неке опште смернице: 

 Вишеструки циљеви догађаја - догађај мора имати за циљ не само привлачење 

туриста у дестинацију већ и друге економско-социјалне, промотивне и развојне 

мотиве (повећање запослености, инфраструктура итд.). 

 Фестивалски/слављенички дух - догађаји креирају фестивалски дух и радост 

међу људима, као и инверзију иначе уобичајених улога и функција у животу. 

 Задовољавање основних потреба - осим главног мотива доласка, потебно је 

задовољавајуће одговорити и на остале аспекте путовања (смештај, исхрана и 

сл.). 

 Јединственост - да би се успешно привукли туристи, велики догађаји се морају 

ослањати на "муст сее" (неопходност) и "онце ин а лифетиме" (једном у животу) 

искуства. 

 Квалитет - догађаји високог квалитета премашиће очекивања гостију и 

генерисаће висок степен задовољства. 

 Аутентичност - заснива се на израженим културолошким вредностима, при 

чему су туристи "увучени" у аутентичне догађаје локалне заједнице. 

 Традиција - многи догађаји су постали традиционални, при чему је њихова 

атрактивност повезана и с одређеном дозом мистике. 

 Флексибилност - догађаји се могу развити са минималном инфраструктуром, 

могу се премештати из места у место, могу се прилагодити промењивим 

карактеристикама тржишта, односно различитим организационим потребама. 

 Гостољубивост - кључ је да локално становништво пружи гостима посебан 

третман. 
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 Симболизам - употреба ритуала и симбола помаже издизање одређеног 

догађаја изнад просечности. 

  Приуштивост - догађаји који омогућују приуштиве одморишне, образовне, 

социолошке и културолошке доживљаје ће бити доступни великом броју 

потенцијалних туриста. 

 Прикладност - догађаји могу бити посебне прилике за спонтану, непланирану 

активност. 

Наутички туризам 

Наутички производ везан за мирне воде је пловидба рекама и језерима, који 

осим главног мотива пловидбе укључује и коришћење свих објеката наутичке 

инфраструктуре и комплементарних производа и услуга у функцији туризма (марине, 

пристаништа и везови, смештај, исхрана, забава, култура). За разлику од морског 

крузинга (цруисе), на речном се крузингу током дана плови, а ноћу се зауставља на 

пристаништима у тачно унапред одређеним дестинацијама. Обично је у пакетима 

укључено разгледање места и дестинација, излети у околину и слично, као и 

активности посебних интереса (посматрање птица, бициклизам, пешачење итд.). 

Близином река Саве и Дрине, општина Богатић има потенцијал да развије и 

наутички туризам.  

Река Сава (945 км) представља непосредно после ушћа Дрине, границу према АП 

Војводина, у дужини од око 12 км, а највећим делом протиче северно од општине 

Богатић, подручјем општине Сремска Митровица. Сава је пловна река у делу који 

заузима територију Општине. У Саву се на овом простору са десне стране улива река 

Дрина и мање притоке Засавица и Јерез. 

Река Дрина (346 км) је највећа притока Саве и већим делом је гранична река између 

Србије и Босне и Херцеговине, односно представља међудржавни водоток. У доњем 

току Дрине веома је изражена флувијална ерозија. Река меандрира и мења корито, па 

се њеним ерозивним дејством део земљишта у западном делу општине Богатић нашао 

на левој обали реке, те тиме река Дрина не представља западну границу територије 

Општине.  

Да би се наутички туризам развијао на територији општине Богатић, пре свега 

је потребно постојање квалитетне инфраструктуре, као што су марине, бензинске 

станице, бројна привезишта и пристаништа на местима од интереса. За тржиште 

речног крузинга (ривер цруисинга), посебно је важна уска сарадња са 

специјализованим операторима на начин да се дестинација/река укључе у њихову 

понуду. Такође, веома битно је учествовање на међународним туристичким сајмовима 

и специјализованим сајмовима, као и постојање снажне дестинацијске менаџмент 

компаније која би координирала све активности везане за наутику и наутички 
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туризам на овом подручју. Како речни крузинг на реци Дрини није могућ због њене 

пловности, а на реци Сави још увек није ни у почетку развоја, треба нагласити да за 

овај вид туризма треба много уложити не само новчаних средтава, него и рада на 

промоцији подручја као могуће крузинг дестинације. 

У погледу наутичког туризма у општини Богатић се организује већ поменута 

Регата, која има високу туристичку вредност као и могућност да се у наредним 

годинама организује самостално. То представља прилику да се и у сегменту наутичког 

туризма снажније повежу места која излазе на Дрину, како са српске, тако и са стране 

Босне и Херцеговине. Такође, пружа се могућност да се кроз активности на води 

садржајније повежу различити простори што би омогућило општини Богатић 

снажнији развој овог веома интересантног и високо позиционираног облика туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 Анализа већег дела потенцијала у општини Богатић је дефинисана у 

претходним Стратешким документима. С' обзиром да Акциони план захтева анализу 

тренутног стања део који се не мења је преузет из ранијих докумената попут положаја, 

окружења и сл. Како су само неки од сегмената промењени, они ће бити додатно 

анализирани и унети у овај Акциони план. 

У овом делу се дефинишу сви потенцијали за развој туризма у општини 

Богатић. Такође, утврђују се основни подаци и карактеристике Општине како би се 

могли назначити правци развоја али и могућности за развој туризма у општини 

Богатић. Како би се ефикасније дошло до жељеног циља утврђује се тренутно стање у 

Општини, те након тога постојеће стање туризма. На основу поменутих смерница 
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могуће је планирати даљи развој и утврдити конкретне пројекте, што је веома важно 

ако се узме у обзир да је досадашњи развој туризма текао више стихијски. 

Анализа постојећег стања туризма општине Богатић 
 

У Општини постоји Стратегија локалног одрживог развоја општине 

Богатић за период 2010-2020 године, где су врло оскудно представљени туристички 

потенцијали и ресурси. Ово може бити позитивна ствар с' обзиром да постоји простор 

за креирање планова и смерница који би били уврштени у будући стратешки 

документ. Такође, други значајни документ представља Просторни план општине 

Богатић, у којем су детаљно евидентирани сви економски, социјални, природни и 

културни ресурси Општине.  

Општину Богатић карактерише незадовојавајућа и неразвијена 

инфраструктура, недостатак висококвалификованог кадра, проблеми неповољне 

демографске структуре као и низак ниво социо-економске развијености. Неадекватна 

туристичка понуда је такође један од недостатака Општине. На подручју општине 

Богатић је карактеристичан недостатак смештајних капацитета што добрим делом 

ограничава могућности развоја туризма, као и недостатак пратећих садржаја, 

квалификованих кадрова за потребе туризма и туристичких производа. Број 

угоститељских објеката који пружају услуге хране и пића на територији општине 

Богатић је довољан за садашњи ниво посећености и структуру гостију, али не могу да 

обезбеде преко потребан раст понуде и подизање квалитета услуге. Исто тако, 

културни објекти су стари претежно 30-40 година, слабо су одржавани, врло често 

ненаменски коришћени и то највећим делом само повремено и у функцији објеката 

културе и туризма. Карактеристичан је низак степен свести о вредности и 

потенцијалу културно-историјског наслеђа и природних добара који се налазе на 

територији Општине, али последњих година постоји тенденција њихове 

реконструкције и ревитализације. Међутим, на територији општине Богатић се налазе 

бројни туристички потенцијали који би могли да се адаптирају у туристичке сврхе 

чиме би се унапредио туризам. Општина Богатић би посебно могла да се равија у 

области руралног (нарочито етно) туризма, екотуризма, манифестационог и бањског 

туризма.  

Развој туризма општине Богатић, могао би да се заснива у следећим областима: 

 рурални туризам - посебно етно туризам, 

 екотуризам, 

 културно-манифестациони туризам, 

 спортско-рекреативни, 
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  веллнесс туризам, 

 лов и риболов. 

У оквиру природних потенцијала, који би знатно могли да утичу на развој туризма у 

општини Богатић, издвајају се: 

- Пољопривредно земљиште, 

- Геотермалне воде, 

- Реке Дрина и Сава, 

- Део Специјалног резервата природе „Засавица“. 

 

На мапи културно-историјског наслеђа, који би знатно могли да утичу на развој 

туризма у општини Богатић,  издвајају се:  

- Верски објекти, 

- Меморијална места и споменици, 

- Етнографске вредности, обичаји „Лиле“ вече пре Петровдана у Белотићу, 

- Покретање манифестације „Изражањац“ који означава крај жетве, 

- Археолошко налазиште Римских вила „Рустике“ (више локалитета на подручју 

Општине), 

- Археолошка налазишта „Обровци“ (више налазишта из доба неолита), 

- „Радован кула“ атеље и летњиковац сликара Милића од Мачве, 

- Веома снажна група академских сликара, као и велики број наиваца, цео покрет 

познат као Мачванска школа, 

- Традиционалне културне и спортске манифестације, 

- Етно поставке у виду паркова и кућа. 

 

Природни фактори 

 Реке Сава 

 Река Дрина са ушћем у Саву 

 Специјални резерват природе 

„Засавица“ 

 Пољопривредно земљиште 

Културни фактори 

 Црква Рођења Богородице у 

Богатићу 

 Црква Св. Вазнесења са спомен 

костурницом у Дубљу 

 Етно село „Совљак“ 

 Етно село „Авлија“ 
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 Подземне воде - геотермални 

извори 

 Разноврсност биљног и 

животињског света 

 Повољни услови за 

бициклистичке стазе 

 Етно село „Мачвански конак“ 

 Радован кула Милића од Мачве 

 Манастир Илиње 

 Сликарска колонија Совљак 

 Традиционална архитектура и 

морфологија насеља „мачванско-

јабланички“ тип села 

 Традиционалне културне 

манифестације 

 

Социјални фактори 

 Близина Београда и других 

великих потрошачких центара 

(Шабац, Сремска Митровица) 

 Близина Републике Српске и БиХ 

 Очуван етно карактер села 

 Могућност ревитализације села 

 Рурални туризам може бити 

значајан фактор запошљавања у 

Општини 

 

Економски фактори 

 

 Традиционално богата сеоска 

домаћинства 

 Развијено повртарство, 

воћарство и пољопривреда 

 Постојање више етно кућа/села 

на територији општине и 

изградња нових 

 

 

Међутим, постоји и приличан број недостатака који морају да се отклоне да би 

се омогућило да се ти потенцијали у потпуности искористе: 

- Велики број празнина у туристичком ланцу вредности и потреба да се развије 

синергија између пољопривредног сектора, локалних заната и сектора 

туризма; 

- Потреба за унапређењем инфраструктуре која подржава облике туризма (пре 

свега путева у руралним крајевима); 

- Непостојање стандарда и контроле квалитета и потреба за унапређењем, 

стандардизацијом и диверсификацијом различитих компоненти сектора, а 

посебно смештајних капацитета, услуга хране и пића, и осталих услуга; 

- Потреба за јачањем људских ресурса и развојем способности за бављење 

туризмом, пре свега, руралним, а затим и еко, манифестационим, етно, бањским 

POTENCIJAL

I 
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туризмом, као и туризмом специјалних интереса - ловом и риболовом, али и 

пратећим активностима у секторима поменутих облика туризма; 

- Потреба за организационим, управљачким и пратећим структурама подршке, 

неопходним за развој поменутих облика туризма на националном, 

регионалном и локалном нивоу. 

 

ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ И ТРЕНУТНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА 
 

У општини Богатић постоји само један ресторан са преноћиштем који измирује 

обавезе боравишне таксе, која је за последњи квартал 2015. године износила 19.800,00 

динара. На основу овог податка укузпна средства која се по овом основу прикупе су на 

годишњем нивоу до 100.000,00 динара. Што је свакако недовољно за било каква 

улагања или презентације туризма. Међутим како је и раније наведено Општина и 

нема смештајних капацитета те се овако симболичан износ и може оправдати. Са тим 

у вези је и тежња да се кроз овај акциони план више пажње посвети алтернативним 

видовима смештаја, као много извеснијим за реализацију, него што је изградња новог 

хотела. Из тог разлога је у наредном делу текста дефинисано подизање кампа, 

апартманског насеља, као и укључивање локалног становништва у пружање услуга 

смештаја у оквиру сеоских домаћинстава и домаће радиности. Треба нагласити да је 

кроз пружање услуга у приватном смештају могуће знатно повећати укупан 

смештајни капацитет као и средства које се убирају на основу боравишне таксе. 

 

Подаци везани за број гостију и број ноћења у 2015. години ресторана са 

преноћиштем "Богатић" 

 

ДОМАЋИ 

 

доласци - 432 

ноћења - 872 

 

СТРАНИ 

 

доласци - 193 

ноћења - 342 

 

 

Анализа развоја туризма у општини Богатић на основу стратешких 

докумената и досадашњег развоја 
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 У овом делу ће бит направљен осврт на досадашњи развој туризма у општини 

Богатић као и смернице које су биле дефинисане предходним Стратешким 

документима. Значајно је напоменути да је у време израде предходних стратешких 

докумената Туристичка организација општине Богатић била веома млада, у смислу 

времена од њеног оснивања, без претходног искуства и са малим буџетом. Након 

дефинисања стратешких корака и неколико година преданог рада Туристичка 

организација је прерасла у главни мотор развоја туризма у општини Богатић па је 

поред своје основне улоге промоције и маркетинга много више радила на развоју 

туризма и укључивања различитих локалних структура у успостављање туристичког 

процеса у општини Богатић. 

 

Реализација циљева и пројеката предходног акционог плана 

На основу ранијег плана који је рађен за период 2011. и 2012. године, могу се 

извести одређени закључци, али је такође могуће и сагледати успешност реализације 

поменутог документа. Иако је акциони план био предвиђен на период од две године 

(2011 и 2012) мора се напоменути да је његова израда била у 2011. години, тако да се 

у оквиру те године само мали део предвиђених активности могао реализовати. Из тог 

разлога поменути документ је више оријентисан на 2012. и 2013. годину. 

Активности које су произашле из Акционог плана: 

 Јасна и усклађена Мисија и Визија развоја туризам у општини Богатић 

 Дефинисање примарних и секундарних облика туризма на територији 

општине Богатић 

 Више него успешно реализован маркетинг план у оквиру Акционог плана 

Пројектне активности у оквиру акционог плана су и најзначајнији сегмент за 

евалуацију. Са тим у вези је дефинисано неколико различитих циљева и то: 

ЦИЉ 1. – РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

ЦИЉ 2. - РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА 

ЦИЉ 2.- РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА 

ЦИЉ 3.- УНАПРЕЂЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

ЦИЉ 4.- МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ ДОГАЂАЈА 

ЦИЉ 5.- РАЗВОЈ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА И ТУРИЗМА 

ПОСЕБНИХ ИНТЕРЕСА 
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Циљ 1 - У оквиру овог дела дефинисан је развој Туристичке организације 

Богатић; готово сви сегменти од успостављања пословног односа са понуђачима 

услуга у општини Богатић па до промотивних активности, увођење систематизације, 

развијање ИТ технолигије, едукације сеоских домаћинстава, као и аплицирање на 

пројекте, а ТОО Богатић је урадила и више од тога. 

Неопходно је напоменути да су запослени у ТО такође били учесници едукативних 

радионица и стечено знање применили у рад на развоју ТОО Богатић. 

Циљ 2 - развој руралног туризма у Општини захваљујући ангажовању ТОО 

Богатић расте сваке године што показује већи број пријављених домаћинстава, али и 

ангажованост људи на сајмовима етно хране и пића где се неретко врате са по 

неколико признања. 

У оквиру овог сегмента је веома много урађено, и стиче се утисак да је сада време да 

се изради и Стратегија руралног развоја која је неопходна за даљи активан развој 

поменутог сегмента. 

Циљ 3 - У оквиру овог сегмента реализоване су бициклистичке културне руте и 

неколико активности везаних за Капије културе. Остали сегменти су били 

запостављени а најчешћи разлог је био недостатак средстава, али и чињеница да ТОО 

Богатић нема ингеренцију за културна добра већ све активности морају да се раде са 

Културно образовним центром у Богатићу. 

Циљ 4 - Веома снажан развој овог сегмента кроз дешавања и манифестације у 

општини Богатић. Поред тога мора се напоменути да је ТОО Богатић пропратила у 

учествовала на свим значајним сајмовима у региону. Значај овог приступа је 

немерљив и Богатић је почео да поприма одлике савремене туристичке дестинације. 

Циљ 5 - Све снаге ТОО Богатића су усмерене у последњој години на развој 

активности везаних за туризам специјалних интереса. Сама иницијатива из ТОО 

Богатић покренула је и омладински активизам у Општини, што је још једна од 

позитивних елемената Акционог плана и рада ТОО Богатић. 

На основу ових елемената из претходног Акционог плана и сагледавања 

тренутног стања туризма у општини, неопходно је кренути у реализацију Акционог 

плана за наредне две године. 

У оквир новог акционог плана потребно је дефинисати неколико значајних 

приоритета: 

 Развој руралног туризма у Општини 

 Развој спортско рекреатвних локалитета у Општни 

 Креирање туристичких производа општине Богатић 
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 Развој тематских туристичких рута у Општини 

 Стратешко планирање пројектних активности 

 Израда пројектне документације за одређене локалитете 

 Креирање маркетинг плана ТОО Богатић 

 Креирање промотивних наступа ТОО Богатић 

 Повећање промотивних активности и њихово планирање 

Туристичка организација општине Богатић је од 2012. године снажно промовисала 

туризам своје Општине на националном и регионалном нивоу. Као потврда овој тези 

је и табеларни приказ манифестација, сајмова и других скупова који су везани за 

могућност промоције, у којима је ТООБ нашла своје место у 2015. години. 

 Звуци, укуси и мириси традиције – Сремска Митровица 13. и 14. фебруар 

 Сајам туризма – Београд 19.,20.,21.,22. фебруар 

 Звуци, укуси, мириси традиције – Бијељина 25. и 26. фебруар 

 Сајам рукотворина, старих и уметничких заната – Шабац 13. и 14. март 

 СПРЕГ – Ваљево 1., 2., 3. април 

 Базар – Сремска Митровица 7., 8., 10. април 

 Ускршњи сајам – Богатић 9. април 

 Дани магараца – Засавица 25. април 

 Дринско – савска кајак регата 7. мај 

 Гастро фестивал – Љубовија 9. мај 

 Ивањдански дани – Бадовинци 7. јули 

 Хајдучко вече – Црна Бара 8. и 9. август 

 Фестивал зимнице – Коцељева 25. и 26. септембар 

 Дани ракије – Шабац 2. и 3. октобар 

 Метковачка весела машина – Метковић 17. октобар 

 Сајам етно хране и пића – Београд 25., 26., 27. и 28. новембар 

На основу ове веома активне промоције туризма у општини Богатић све више је 

туриста који долазе у Богатић. Најчешће су то једнодневни гости који ретко ноће. У 

том правцу се и реализује туристичка понуда општине Богатић да има више садржаја 

којима би могли да задрже туристе на неколико сати дуже или да остану на ноћењу. У 

ту сврху је предвиђена реализација више туристичких производа који би могли бити 

веома значајни за даљи развој туризма у Богатићу. 

РЕВИЗИЈА  SWOT АНАЛИЗЕ 

Снаге Слабости 
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 Повољан географски положај и 

добра саобраћајна повезаност, 

 Постојање услова за привлачење 

страних инвестиција, 

 Спремност Општине и ТО да води 

равномеран друштвено - 

економски живот, 

 Усвојен Просторни план општине 

Богатић, 

 Усвојена Стратегија локалног 

одрживог развоја општине за 

период 2010-2020 године 

 Квалитетно пољопривредно 

земљиште, 

 Изузетни водни и геотермални 

потенцијали, 

 Реке Сава и Дрина, 

 Близина специјалног резервата 

природе „Засавица“, 

 Богато културно-историјско 

наслеђе (верски објекти), 

 Етнографске вредности (обичаји, 

традиција исл.), 

 Традиционална манифестација 

„Хајдучке вечери“, 

 Успостављање нових 

манифестација намењених 

локалном становништву али и 

туристима, 

 Почетак формирања занатско-

уметничких радионица, 

 Лако доступан из правца Београда 

и Загреба, 

 Неразвијена и неадекватна 

инфраструктура (друмска, 

комунална, туристичка), 

 Проблеми социјалног  развоја 

(структурни проблеми и низак 

ниво социо-економске 

развијености), 

 Неусклађеност са савременим 

тенденцијама и потребама 

привредних делатности, 

 Недостатак финансијских 

средстава за значајнија 

инвестициона улагања (за 

заштиту, уређење и промоцију 

заштићених добара као и 

туристичких атрактивности), 

 Недостатак финансијских 

средстава за креирање 

туристичких производа, 

 Недостатак финансијског 

капацитета локалног 

становништва за предузетничке 

иницијативе у туризму, 

 Мали приходи локалне 

самоуправе од туризма, 

 Мала улагања у туризам на нивоу 

Општине, 

 Неповољне тенденције развоја 

индустрије, 

 Неадекватна туристичка понуда, 

 Недовољна сарадња и 

удруживање локалних 

предузетника у креирању 

интегрисане туристичке понуде 

Општине, 
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 Постојање Туристичке 

организације Богатић, 

 Препознавање туризма од стране 

локалне самоуправе као важног 

фактора привредног развоја, 

 Села у општини поседују 

туристичку вредност културе 

Мачве, 

 Бицклистичка традиција и 

урађене бициклистичке руте на 

простору Општине, 

 Постојање више етно кућа на 

простору Општине, 

 Потенцијали за развој 

агротуризма и постојање више 

домаћинстава која почињу да се 

баве овим видом туризма, 

 Изузетни простори за риболов, 

 Аутентична мачванска 

архитектура кућа и уређења 

дворишта, 

 Села са веома активним 

становништвом, 

 Веома разноврсна традиционална 

јела из мачванске гастрономије, 

 Тенденција реконструкције и 

ревитализације културно-

историјског наслеђа на 

територији Општине. 

 Слаба међусобна повезаност свих 

учесника у туризму, 

 Недовољна квалификациона 

структура запослених, 

 Неповољна демографска 

структура, 

 Лоше одржавање споменика 

културе, 

 Лоше стање домова културе, 

 Низак степен свесности о 

вредности и потенцијалу 

културно-историјског наслеђа и 

природних добара, 

 Недостатак смештајних 

капацитета који би могли да 

обезбеде раст понуде, 

 Недовољна искоришћеност 

природних и културних 

вредности, 

 Слабо коришћење постојећих 

водних и геотерналних ресурса, 

 Недовољна свест локалног 

становништва о значају 

агротуризма, 

 Мали број сеоских туристичких 

домаћинстава, 

 Мали број рекреативних садржаја, 

 Недовољна повезаност спорта и 

туризма, 

 Пасивност локалног 

становништва за укључивање у 

туризам 

  Неадекватан третман природних 

вредности; слаб 
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администартивно-правни 

механизам заштите, 

 Недостатак еколошке свести 

локалног становништва 

(немарност према природи), 

 Велики број дивљих депонија, 

 Непостојање уређених простора 

за спортски риболов. 

Могућности/Шансе 
 Погодности за све врсте 

пољопривредне производње, 

 Развој савремене пољопривредне 

производње, 

 Природни и културно-историјски 

ресурси  погодни за развој разних 

облика туризма, 

 Коришћење хидро и геотермалних 

потенцијала, 

 Потенцијални долазака страних али 

и домаћих инвеститора за 

коришчење термалних извора, 

 Услови за еко развој, 

 Коришћење свих предности 

пограничне зоне, јачање веза са 

окружењем и функцинално 

повезивање, 

 Излазак на тржишта (приступање ЕУ 

и другим фондовима), 

 Интензивније везе између 

делатности: пољопривреда-

индустрија, пољопривреда-туризам, 

пољопривредно-занатске-услужне 

делатности, 

Претње 

 Висок проценат старог 

становништва и општи тренд 

старења становништва,  

 Одлив младих, образованих и 

стручних кадорва, 

 Могући конфликт интереса на 

релацији пољопривреда-

индустрија-туризам, 

 Раслојавање пољопривредних 

газдинстава од слабијих према 

веома јаким пољопривредним 

породичним газдинствима, 

 Недостатак финансијских 

средстава у држави за развој 

туризма и реализацију 

инфраструктурних пројеката, 

 Смањивање пољопривредних 

површина повећавањем учешћа 

јавних зелених површина, 

 Загађење пољопривредног 

земљишта комуналним и 

технолошким отпадом, отпадним 

водама и неконтролисаном 

применом хемијских средстава, 
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 Тежња за формирањем 

функционалног урбаног подручја, 

 Развој локалног фонда за рурални 

развој, 

 Адекватна промоција природних и 

културних (туристичких) 

потенцијала, 

 Реализација донетих планова и 

пројеката на изградњи 

инфраструктуралних мрежа и 

објеката, 

 Стратешко опредељење Општине за 

развој туризма, 

 Подстицајне мере Р Србије за развој 

туризма, 

 Даљи економски раст регије и 

дохотка, 

 Тренд повећања тражње за новим 

дестинацијама, нарочито на подручју 

Средње и Југоисточне Европе, 

 Фокус на здравље, активан одмор у 

складу са природом – циклотуризам, 

 Јачање везе туризма и очуваног 

квалитета животне средине, 

 Потенцијали за развој трасе 

приступа атару – туризам доживљаја, 

 Успостављање Система интегрисаног 

управљања дестинацијом Општине 

или регије Мачве (ДМО, ДМЦ), 

 Боље искоришћавање богатстава 

природних и културних потенцијала 

Општине, 

 Боље искоришчавање потенцијала за 

развој агро и активног туризма, 

 Бесправна градња и тежак 

саобраћај у непосредној близини 

културног наслеђа, 

 Успоравање процеса 

приватизације, 

 Неусклађеност ситема 

образовања са потребама 

руралног развоја, 

 Политичка, монетарна и 

економска нестабилност на свим 

нивоима, 

 Спор процес доношења развојних 

докумената, 

 Непостојање ажурираних 

земљишних књига (катастра), 

 Раст незапослености и смањење 

дискреционог дохотка 

становништва, 

 Конкуренција сличних 

туристичких производа и услуга 

код околних и подручја у ширем 

регион, 

 Лоше подстицајне мере малим и 

средњим предузетницима у 

области туризма, 

 Угрожавање како природних 

тако и културних добара 

Општине, 

 Поплаве и нерегулисана десна 

обала Дрине, као и висок ниво 

подземних вода. 
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Облици туризма које имају потенцијал за развој на нивоу општине Богатић: 

 Наутички туризам 

 Еко туризам 

 Спортско-рекреативни туризам 

 Ловни и риболовни туризам 

 Манифестациони туризам 

 Омладински и екскурзиони туризам 

 Сеоски туризам 

АКЦИОНИ ПЛАН ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ОПШТИНЕ 

БОГАТИЋ 
 

У Стратешким документима општине дефинисане су одређене смернице које су у 

једну руку водиља и за овај Акциони план. У табелама се види да је оријентација 

Општине пре свега повезана са основним правцима развоја туризма у претходном али 

и у овом документу. Треба истаћи да су опредељена средства паушално дефинисана 

 Коришћење савремених достигнућа у 

области пољопривреде, науке и 

технологије, 

 Оснивање удружења 

пољопривредних произвођача, али и 

удружења грађана, жена, уметника и 

сл. који имају додирних тачака са 

туризмом, 

 Повећање броја квалитетних 

смештајних капацитета, 

 Повећање броја рекреативних 

садржаја,  

 Оснаживање везе између спорта и 

туризма, 

 У већој мери искоришћење спортске 

инфраструктуре.   
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јер су дата на дуги рок те је њихово обезбеђивање и почетак реализација зацртаних у 

стратешком документу веома неизвесна. 

 

1.2 Побољшање 
услова за јачање 
туристичких 
потенцијала 
Општине 

1.2.1. Подршка 
развоју бањског 
и сеоског 
туризма и етно 
парка 

Служба ЛЕР, 
Туристичка 
организација 
општине Богатић, 
МЗ 
 

2015-2020 
Континуирано 
 
 

10 000,00 
Буџет Р.Србије, 
Фондови ЕУ. 
 Буџет Општине 
 

Број 
туриста, 
ноћења 
туриста, 
боравишна 
такса, 
капацитети, 
приходи 

1.2.2. Развијање 
речног, ловног 
и риболовног 
туризма 

Служба ЛЕР, 
Туристичка 
организација 
општине Богатић, 
 ловачка и 
риболовачка 
организација 

2015-2020 
Континуирано 
 

3 000 000,00 
Буџет Р.Србије, 
Фондови ЕУ. 
 Буџет Општине 

1.3. Унапређење 
инфраструктуралних 
услова за 
искоришћење 
обновљивих извора 
енергије и 
минералних 
сировина 

1.3.1. Подршка 
изградњи 
производних и 
туристичких 
капацитета који 
користе 
геотермалну 
воду 

Служба ЛЕР, 
 надлежно 
Министарство, 
Туристишка 
организација 
општине Богатић 

2015 - 2020 20 000 000,00 

Број 
изграђених 
капацитета, 
број 
туриста 

Извор: Акциони план развоја општине Богатић (2015) 

ПРИОРИТЕТИ, МЕРЕ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА 
 

ПРИОРИТЕТ МЕРЕ ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА 

1. Унапређење 
туристичке понуде 

1.1. Повећање броја 
туриста 

1.1.1. Број туристичких долазака у 
општину Богатић 
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1.1.2. Број туристичких долазака у 
оквиру манифестација у општину 
Богатић 

1.2. Повећање броја 
смештајних капацитета 

1.2.1. Број смештајних капацитета 
у сеоском туризму и домаћој 
радиности 

1.2.2. Број смештајних капацитета 
у хотелу, мотелу и кампу 

1.3. Развој Туристичке 
организације општине 
Богатић 

1.3.1. Остварење плана и програма 
рада 
1.3.2. Награде за развој туризма 
општине 
1.3.3.Начин представљања и 
промоције туризма општине 
Богатић 

2. Развој 
туристичких 
производа 

2.1. Креирање нових 
туристичких производа и 
унапређење постојећих 
 

2.1.1. Број нових туристичких 
производа који се нуде 
2.1.2. Број ангажованих 
туристичких радника на нивоу 
општине Богатић за промоцију 
туризма 

2.2. Развој специалних 
облика туризма 

2.2.1. Број туристичких производа 
оријентисаних на специјалне 
интересе 
2.2.2. Број посетилаца који су 
користили производе 
специјалних интереса 

2.3. Развој 
манифестационог 
туризма у општини  

2.3.1. број туристичких 
манифестација у општини 
2.3.2. Број посетилаца 
туристичких манифестација 
2.3.3. број понуђача услуга на 
туристичким манифестацијама 

3. Јачање људских 
ресурса у туризму 

3.1. Едукација и обуке 
људи оријентисаних за 
укључивање у туризам 

3.1.1. Број обука људи укључених 
у туризам 
3.1.2. Број људи на нивоу општине 
укључених у туризам  

3.2. Едукација 
становништва за 
укључивање у сеоски 
туризам 

3.2.1. Број регистрованих сеоских 
домаћинстава 
3.2.2. Број сеоских домаћинстава 
индиректно укључених у туризам 
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3.2.3 Број пољопривредних 
произвођача који своју робу 
пласирају туристима 

3.3. Обука локалних 
туристичких водича 

3.3.1. Број организованих 
туристичких група 
3.3.2. Број туристичких водича у 
општини 
3.3.3. Број лиценцираних, 
специјализованих туристичких 
водича у општини 

4. Развој 
туристичке 
инфраструктуре и 
инвестиција у 
туризму 

4.1. Успостављање услова 
за привлачење 
инвестиција у туризам 

4.1.1. Број директних и 
индиректних инвестиција у 
туризам 
4.1.2. Број заинтересованих 
субјеката за улагање у туризам 

4.2. Унапређење услова за 
домаће и стране пројекте 
у туризму 

4.2.1. Број реализованих 
пројеката из области туризма 
4.2.2. Број пројеката из области 
туризма финансираних од стране 
ЕУ 
4.2.3. Број израђених мастер 
планова у области туризма 
4.2.4. Број пројеката у којима 
Туристичка организација партнер 
или носиоц 

4.3. Развој туристичке 
инфраструктуре 

4.3.1. Број обележених 
туристичких објеката 
туристичком сигнализацијом 
4.3.2. Број доступних туристичких 
објеката асфалнтим путем 
4.3.3. Број јединица развијене 
супра структуре у општини 
Богатић 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Повећање броја туриста 

Назив пројекта Промоција туризма општине Богатић 

Циљ пројекта 

Циљ пројекта је да се природне и друштвене вредности 

општине Богатић презентују кроз туристичку понуду, 

пре свега на националном нивоу како би се у наредном 

периоду изградио препознатљив бренд богатства и 

ужитка које пружа. 

Кратак опис пројекта 

У оквиру пројекта је предвиђено креирање Маркетинг 

плана развоја туризма, али и целокупне општине 

Богатић. Стратешки документ даје могућности да се све 

активности предвиде и да се креира позитивна медијска 

слика о Богатићу.  

За развој туризма и креирање маркетинг плана општине 

Богатић, неопходно је планско тржишно позиционирање 

Богатића на националном и касније регионалном и 

међународном туристичком тржишту. 

Богатић треба да постане препознатљива туристичка 

дестинација са квалитетним туристичким производима, 

погодна за нова улагања у развој туристичких 

капацитета, инфраструктуре, људских ресурса и развој 

предузетништва. Такође, треба да пружа јединствени 

доживљај за све посетиоце, поносно представљајући 

природне лепоте и културно-историјско наслеђе, 

традиционалну отвореност и етнографију и 

гостољубивост локалног становништва. Развој туризма 

мора обезбедити профитабилно пословање уз подизање 

животног стандарда и квалитета локалног 

становништва. 

Маркетинг план је један од најзначајнијих елемената 

стратешког развоја туристичких дестинација. 

Маркетинг планом дестинације дефинишу се основне 

стратешке маркетиншке активности које је потребно 

предузети како би се остварила визија и дефиисани 

циљеви туристичког развоја.  



34 
 

Основу маркетинг плана туристичких дестинација чине 

маркетинг активности које се примењују у одређеном 

периоду како би се интензивније комерцијализовали 

туристички производи, повећао укупан туристички 

промет и остварио дугорочни раст тржишног учешћа. 

Маркетинг планом општине Богатић биће дефинисане 

основне маркетинг активности које потребно спровести 

у периоду од наредних пет до десет година како би се 

повећао туристички промет у дестинацији и остварила 

дефинисана визија и циљеви турстичког развоја.  

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

 

Носиоци пројекта 
Општина Богатић 

Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Медијске куће, туристички новинари 

Временско трајање 

пројекта 
1 година 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 
950 000,00 

Очекивани резултати 

 Израда маркетинг плана развоја туризма, 

 Промоција кроз туристичке емисије на 

националном нивоу, 

 Промоција кроз новине и часописе који пишу или 

имају одељак за туризам, 

 Радио и интернет презентације на националном 

нивоу, 

 Промоције филма о Богатићу, 

 Промоција кроз социјалне мреже. 

Индикатори  

 Број медијског појављивања општине Богатић, 

 Број чланака о туризму у Богатићу, 

 Награде и признања из области туризма 

Процена ризика 

Недовољно јасна слика маркетиншке промоције 

Општине, 

Недовољно материјалних средстава, 

Промоција без израђеног Маркетинг плана 



35 
 

Евалуација пројекта 
Након израде Маркетинг плана, након завршеног 

пројекта 

 

Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Повећање броја туриста 

Назив пројекта Развој руралног туризма у општини Богатић 

Циљ пројекта Циљ пројекта је израда Стратешког документа за развој 

руралног туризма у општини Богатић 

Кратак опис пројекта За израду Стратегије развоја руралног туризма општине 
Богатић, неопходно је утврдити спољашње окружење на 
националном, регионалном и локланом нивоу. Такође, 
одређени стратешки документи, на националном нивоу, 
представљају основну водиљу за дефинисања 
стратешких циљева, у овом случају консултовале би се 
смернице Стратегије развоја туризма Србије, као и 
мастер плана развоја руралног туризма Србије, као 
виших аката.  
Рурални развој идентификован је као један од 
економских, еколошких и социјалних приоритета Владе 
Републике Србије. Диверзификацијом руралне 
економије могуће је значајно унапредити услове живота 
у сеоским срединама, подићи степен економске 
развијености и смањити миграције становништва.  

Рурални туризам дефинише се као туризам који 
посетиоцу нуди „рурално окружење“, тако што му 
омогућава да доживи комбинацију природе, културе и 
људи. То подразумева да посетилац ужива у 
аутентичним, оригиналним искуствима и враћању 
коренима, што је и суштина руралног начина живота. 
Рурални туризам подразумева низ активности и услуга 
које организује становништво у руралним крајевима. 
(Мастер план одрживог развоја руралног туризма у 
Србији, 2010). Заснива се на принципима одрживости и 
представља скуп елемената који у себи садрже окружење 
у земљи, природна богатства, као и традиционалну 
гостољубивост и животне вредности локалног 
становништва. Управо тај контакт са природом и лични 
контакт са локалним становништвом чини рурални 
туризам јединственим. Међународни трендови показују 
да концепт руралног туризма постаје све шири и да су 
потребе и очекивања у погледу домаће и међународне 
тражње сада префињеније него икад.  
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Наведене чињенице говоре о неопходности израде 

посебног стратешког акта који би уредио развој 

руралног туризма, али и других привредних делатности 

које се одвијају у руралном простору. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Општина Богатић 

Партнери на пројекту Дирекција за пољопривреду општине Богатић 

Временско трајање 

пројекта 

6 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

750 000,00 

Очекивани резултати Усвајање стратешког документа 

Развој руралног туризма 

Укључивање локалног становништва у туризам 

Јасан развојни пут за рурални туризам у Богатићу 

Индикатори  Број туристичких производа руралног туризма 

Број обука за развој руралног туризма 

Број туриста у руралном туризму Богатића 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Не доношење стратегије 

Не спровођење стратегије 

Евалуација пројекта По завршетку Стратегије, након завршетка пројекта 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Повећање броја туриста 

Назив пројекта Креирање туристичког производа руралног туризма 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се у општини Богатић реализује 

неколико различитих туристичких производа који би 

заокружили укупну руралну производњу и који би се, 

заједно са услугама које се нуде, пласирали на 

туристичко тржиште. 

Кратак опис пројекта На подручју општине Богатић налазе се бројни природни 
ресурси који омогућавају развој ове врсте туризма. 
Наиме, општину Богатић одликује рурални простор и 
типични рурални мачвански тип села, а карактерише је 
и богата етнографска и културно-историјска баштина, 
као и традиционалне вредности везане за Мачвански 
округ. Такође, на подручју општине Богатић налазе се 
реке Сава и Дрина, као и специјални резерват природе 
„Засавица“ које омогућавају услове за развој специјалних 
врста туризма (екотуризам, лов, риболов, пешачење, 
посматрање птица исл.) представљајући активности у 
природи које могу да прате овај вид туризма. На основу 
свих природних ресурса на подручју општине Богатић, 
као и свих културних потенцијала, јасно је да Општина 
има све потенцијале за развој руралног туризма. Пре 
свега, акценат је на етно туризму, с' обзиром на 
етнолошке вредности и традицију коју Богатић негује и 
чува.  
У оквиру овог пројекта неопходно је дефинисати 
неколико туристичких производа: 

Боравак у типичном Мачванском селу 
Хајдучки викенд 
Рурални спа викенд 
Културна рурална рута 
Богатство Мачве 

Сви ови производи би се одвијали у руралном амбијенту 
и били би дефинисани за различите циљне групе, 
претежно урбаног становништва. 
У оквиру туристичких производа посебно место би 
заузимала активност туриста на селу у типичном 
мачванском амбијенту. 
Једна од основних сегмента свих производа је и 
конзумација различитих пољопривредних производа 
који су спремани на традиционалан начин. Ова 
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активност би се упражњавала кроз Мачвански шпајз коју 
сваки објекат који прима туристе мора да има. 
 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Дирекција за пољопривреду општине Богатић 

Временско трајање 

пројекта 

4 месеца 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

350 000,00 

Очекивани резултати Креирање дефинисаног туристичког производа 

Укључивање пољопривредника у рад са туристима 

Презентовање Богатића као здраве и богате средине 

Индикатори  Број туриста који конзумирају туристичке производе 

Број регистрованих домаћинстава 

Број актуелних туристичких производа 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Мало регистрованих домаћинстава 

Незаинтересованост локалног становништва за 

укључивање 

Евалуација пројекта Након реализације туристичких производа и након 

завршетка пројекта 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Повећање броја туриста 

Назив пројекта Едукација и категоризација смештајних капацитета у 

општини Богатић 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се кроз сет едукативних радионица и 

обука повећа број локалног становништва које се 

укључује у рурални туризам. 

Кратак опис пројекта Активности планиране пројектом 

Активности које су планиране пројектом могу да се 

поделе у две фазе.  

Прва фаза је везана за анкетирање и окупљање домаћина 

и појединаца, како би се формирала база података оних 

који би били заинтересовани за укључивање у туризам, а 

самим тим и за учествовање у едукацијама. Такође, 

формирала би се база података заинтересованих жена 

спремних да се укључе како у рурални туризам, тако и у 

формирање будућег удружења жена. 

Друга фаза би представљала спровођење едукација за све 

заинтересоване учеснике. Едукација би се вршила у више 

етапа и делова, а све у циљу постизања крајњег циља 

унапређења руралне туристичке понуде општине 

Богатић. За вођење едукација биће ангажовани 

стручњаци из појединих области. На крају се предвиђа и 

организовање једнодневног студијског путовања у циљу 

учења из добрих примера руралног туризма Србије. 

 

Планирани резултати 

Резултати који произилазе из овог пројекта су пре свега 

окупљање заинтересованих домаћинстава и појединаца 

за укључивање у рурални туризам, а након њихове 

едукације и добијање квалитетнијег производа и понуде 

у руралном туризму општине Богатић. У оквиру 

планираних резултата који би произашли из стручног 

семинара за понуђаче услуга у сеоским домаћинствима 

најзначајнији је свакако креирање специфичног 

туристичког производа у оквиру домаћинстава и 

могућност за његову имплементацију. Такође, један од 

резултата је и развијање креативних идеја за 

успостављање додатних услуга у оквиру сеоских 
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домаћинстава, као и креирање позитивног односа ка 

стручном усавршавању кроз едукативне радионице. 

Поред тога, у планиране резултате спада и окупљање 

активних жена и формирање њиховог удружења у циљу 

очувања женског стваралаштва и традиције овог дела 

Србије, али и укључивање жена у туризам општине 

Богатић. 

 

Одрживост пројекта 

Одрживост пројекта се огледа у спремности 

домаћинстава и појединаца да се прво укључи у 

едукације, а касније и да почну да спроводе оно што су на 

едукацијама научили, а у циљу унапређења квалитета 

руралног туристичког производа општине Богатић. Кроз 

едукације би учесницима било појашњено како туризам 

може да представља додатну активност, а самим тим и да 

донесе корист, поред њихових већ постојећих, најчешће 

пољопривредних делатности. Поред тога, и жене које 

буду учествовале у едукације би стекле неопходна знања 

и вештине како би активно могле да се укључе у развој 

туризма општине Богатић, али и да наставе са очувањем 

традиције села овог краја. Тиме би се створили услови да 

сви наведени учесници едукација прихвате и почну да 

примењују стечено знање, укључујући се активно у 

рурални туризам, чиме би и овај пројекат постао одржив.  

 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Општина Богатић 

Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Дирекција за пољопривреду општине Богатић 

Саветодавна служба за пољопривреду Шабац 

Временско трајање 

пројекта 

8 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

450 000,00 

Очекивани резултати  Развој сеоског туризма и унапређење квалитета 

услуга које се пружају у сеоским срединама 

општине Богатић 
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 Едукација становништва руралних средина о 

могућностима које пружа бављење туризмом као 

додатном делатношћу 

 Едукација и удруживање жена на селу са циљем 

њиховог самоангажовања 

Посебни циљеви: 

 Организација низа едукација везаних за рурални 

туризам за све заинтересоване потенцијалне 

учеснике општине Богатић 

 Креирање специфичног туристичког производа у 

оквиру домаћинстава и могућност за његову 

имплементацију 

 Развијање креативних идеја за успостављање 

додатних услуга у оквиру сеоских домаћинстава, 

као и креирање позитивног односа ка стручном 

усавршавању кроз едукативне радионице 

 Организација обуке за жене руралних простора 

општине Богатић која треба да резултира 

формирањем удружења жена   

Организација једнодневног студијског путовања за 

учеснике обука како би се обишли позитивни примери 

руралног туризма који већ постоје у Србији 

Индикатори  Број регистрованих сеоских домаћинстава 

Број заинтересованих домаћинстава за учешће на 

пројекту 

Процена ризика Слаб одзив локалних домаћинстава 

Недовољна материјална средства 

Страх од пословања легалним путем 

Евалуација пројекта Након сваке завршене радионице 

Након завршеног пројекта 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Повећање броја туриста 

Назив пројекта Изградња еко-бициклистичког кампа у општине 

Богатић 

Циљ пројекта Циљ пројекта је успостављање алтернативних видова 

смештаја у општини Богатић изградњом еко-

бициклистичког кампа. 

Кратак опис пројекта Основна идеја на успостављању једног сасвим новог 
облика туризма на нашим просторима је управо 
афирмација села и сеоске средине као веома важне 
вредности коју поседујемо, а веома ретко успевамо да 
валоризујемо. Готово да не постоји рурална средина која 
поседује све неопходне елементе туристичке 
инфраструктуре како би се могла адекватно упустити на 
шире туристичко тржиште. А ако они и постоје, то су 
углавном приватни објекти или породичне куће које 
често имају улогу само угоститељског објекта. 
Покретањем агротуристичког центра у Богатићу пред 
нама се активира објекат по најстрожијим еколошким 
нормама, а опет веома прикладан за поменуту средину. 
Такође, успостављање оваквог центра имало би 
далекосежне последице на развој пре свега Богатића и 
околине, а при томе би се потенцијалним туристима 
понудио прави доживљај села. Цео концепт се састоји из 
неколико целина складно спојених у комплекс који за 
различите циљне групе нуди више врста активности. 

Еколошки камп, првенствено оријентисан на 
бициклисте, риболовце, љубитеље природе и друге 
којима овакав вид смештаја представља уживање. На 
целокупној бициклистичкој рути која пролази кроз 
Србију не постоји нити један комплетно опремљен 
бициклистички камп. Свакако да простор кампа како смо 
већ навели одговара и за друге туристе. Специфичност 
кампа је и што ће у њему бити могућ прихват 
моторизованих кућица чиме би се заокружила понуда.  

Планирано је да камп има високе еколошке стандарде, 
где се највећа пажња посвећује отпаду и води. Наиме, 
планирано је да се у оквиру самог техничког постављања 
кампа води рачуна о будућој уштеди. Били би 
пројектовани резервоари грејани на соларну енергију, 
рециклирање воде, рециклирање и разградња отпада у 
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целом објекту и слично. Важно је напоменути да ће се 
сваки посетилац који дође бициклом посебно 
стимулисати и наградити за поштовање еколошких 
норми. 

За позицију кампа је идеално место управо простор који 

се назива Васин шиб, где би камп био само један део 

туристичког комплекса 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Општина Богатић 

Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Бициклистичи савез Србије 

Кампинг асоцијација Србије 

Временско трајање 

пројекта 

2 године 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

8 500 000,00 

Очекивани резултати Успостављање еко-бициклистичког кампа 

Повећање смештајних капацитета општине Богатић 

Индикатори  Број кампова у Србији 

Број потенцијалних корисника кампова у Србији и 

региону 

Број посетилаца кампа у Богатићу 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Нерешени имовинско-правни односи 

Не сагледавање профитних могућности које камп пружа 

Евалуација пројекта Након израде идејног решења 

Након завршетка кампа 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Повећање броја туриста 

Назив пројекта Едукација угоститеља у општини Богатић 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се у општини Богатић угоститељска 

понуда подигне на виши ниво и да прати развој туризма 

Кратак опис пројекта У оквиру пројекта би се дефинисали основни принципи 

угоститељства и извршила обука лица која спроводе 

угоститељску делатност. Квалитет услуга које се нуди у 

угоститељству од пресудног је значаја за 

функционисање а посебно развој туризма. У оквиру 

пројекта би се сама обука базирала на два сегмента: 

Обука менаџера и власника угоститељских објеката за 

боље функционицање угоститељства 

Обука угоститељских радника за повећање квалитета 

услужне делатности 

У оквиру ове две целине могуће је направити први 

корак ка побољшању квалитета угоститељске 

делатности у општини Богатић. Поред овога могуће је 

укључивати и сеоска домаћинства и домаћу радиност 

која има угоститељску понуду у оквиру својих 

домаћинстава. 

 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Општина Богатић 

Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Угоститељи у општини Богатић 

Временско трајање 

пројекта 

2 месеца 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

180 000,00 

Очекивани резултати Боља угоститељска услуга 

Већи квалитет угоститељских услуга у Богатићу 

Позиционирање угоститељства као примарне гране 

туризма 
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Диверсификација угоститељске понуде општине 

Богатић 

Индикатори  Број угоститељских објеката у општини Богатић 

Број запослених у угоститељству у општини Богатић 

Број туриста који користе угоститељске услуге 

Број угоститељских објеката оријентисаних на туризам 

Процена ризика Слаб одзив угоститеља за обуку 

Незаинтересованост радника у угоститељству за обуке 

и подизање квалитета 

Недостатак материјалних средстава 

Евалуација пројекта Након завршене обуке 

Након завршеног пројекта 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Развој туристичке организације општине Богатић 

Назив пројекта Успостављање туристичко информативног центра 

Циљ пројекта Основни циљ пројекта јесте преобликовање и 

преуређење постојећег простора и увођење нових 

функција у делатност туристичког информативног 

центра у Богатићу. Шири циљ представља тежња за 

креирањем простора који би омогућио информисање 

кроз комуникацију са запосленима, мултимедијалне 

презентације и штампане публикације. На овај начин ће 

бити успостављена интерактивна комуникација између 

посетилаца и запослених у Центру, преко информација и 

сугестија за креирање сопствених активности током 

боравка у самој општини. Туристички информативни 

центар би имао неколико локација у општини Богатић.   

Кратак опис пројекта Специфични циљеви овог пројекта су следећи: 

 Креирање нове организације рада у Центру како 

би се омогућила презентација и продаја 

различитих производа намењених грађанима и 

посетиоцима општине Богатић, а што би било 

реализовано коришћењем савремених и нових 

медија;  

 Јасно означавање Центра како би он био видљив, 

препознатљив, привлачан и приступачан 

грађанима и посетиоцима Богатића; 

 Уређење мокрог чвора   

 Успостављање рада сувенирнице  

 Успостављање директног излаза из Туристичке 

организација општине Богатић 

 Израда „Сити Лајта“ и интерактивне карте 

општине Богатић 

 Израда билборда 

Садашња организација простора је канцеларијског типа 

и  испуњава основни услов препознатљивости и 

приступачности. И поред велике површине, простор 

Туристичке организације општине Богатић не садржи 

просторе који су прилагођени за прихват посетилаца, као 

ни за презентацију туристичке и културне понуде. 
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Пројекат уређења Туристичко-информативног центра у 

општини Богатић подразумева повећање 

функционалности и рационализацију простора која се 

постиже већом отвореношћу, приступачношћу и 

видљивошћу, како самог простора тако и његовог 

садржаја и функција. Поред тога, Центар ће бити кључно 

место прикупљања и слања информација о садржајима 

који се тичу коришћења слободног времена (за 

становништво општине Богатић) и туризма (за 

посетиоце и туристе). На овај начин, Центар би требало 

да буде репрезентативно место окупљања, интеракције 

и комуникације између запослених и гостију, при чему 

запослени представљају како Богатић, тако и целу 

Србију, те стога цео простор треба да одаје утисак 

квалитета и компетентности. На овај начин ће се 

посетиоци и грађани осећати задовољним, што је од 

великог значаја за формирање слике у току првог 

контакта на којем ће се базирати целокупан доживљај 

општини Богатић и нашој земљи.  

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Општина Богатић 

Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Културно-образовни центар Богатић 

Временско трајање 

пројекта 

8 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

4 500 000,00 

Очекивани резултати Интерактивни приступ гостима и локалном 

становништву 

Боља презентација општине Богатић 

Окупљање свих садржаја Општине на једном месту 

Индикатори  Број корисника услуга 

Начин привлачења туриста за коришћење центра 

Број понуђача који користе услугу Центра 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Проблематични имовинско правни односи 

Слаба процена значаја Инфо центра 

Евалуација пројекта Након успостављања инфо центра  
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Након завршетка пројекта 

 

Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Развој туристичке организације општине Богатић 

Назив пројекта Израда корпоративног дизајна Туристичке 

организације општине Богатић 

Циљ пројекта Циљ пројекта је успостављање препознатљивог 

корпоративног изгледа Туристичке организације 

општине Богатић, који би се користио у свим 

материјалима за промоцију. 

Кратак опис пројекта Свака организација има свој идентитет. Идентитет је 

скуп особина по којима се организација идентификује и 

представља на тржишту. Поред идентитета, 

организација има и имиџ - какав утисак бренд оставља 

на појединца. У овом делу адвертајзинга где се производ, 

услуга или идеја усмеравају ка аудиторијуму путем 

средстава за оглашавање, најзначајнију улогу има 

визуелни идентитет. 

Како је за туризам од изузетног значаја како вас туристи 

виде, у том контексту је и креиран овај пројекат. Пре 

било какве приче о маркетингу и кампањама неопходно 

је израдити корпоративни дизајн Туристичке 

организације општине Богатић. Са тим у вези је 

неопходно истаћи да је и досадашњи визуелни 

идентитет био на завидном нивоу, али је у наредном 

периоду потребно свеже и савремено решење које би се 

уклопило у туристичке производе и начин живота у 

Богатићу, као и микс традиције и културе. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Општина Богатић 

Временско трајање 

пројекта 

2 месеца 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

250 000,00 

Очекивани резултати Савремени визуелни идентитет туристичке 

организације 
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Препознатљивост на туристичком тржишту 

Индикатори  Оцена корисника за дизајн Туристичке организације 

општине Богатић 

Процена ризика Не придавање значаја визуелном идентитету 

Евалуација пројекта Након завршеног пројекта 
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Приоритет Унапређење туристичке понуде 

Мера Развој туристичке организације општине Богатић 

Назив пројекта Едукација запослених за наступе на сајмовима, берзама 

и другим манифестацијама 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се изведе сет обука и едукација 

запослених у Туристичкој организацији општине 

Богатић за наступе на различитим манифестацијама и 

сајмовима у земљи и свету. 

Кратак опис пројекта У оквиру едукација које би се изводиле неколико пута у 

току године и то непосредно пред важне сајамске 

догађаје и велике манифестације, запослени би имали 

прилику да усвоје следећа знања: 

Како осмислити промотивни наступ 

Како се привлаче пословни гости за посету штанду 

Да ли је потребно привлачити индивидуалне госте и 

када 

Како комуницирати са медијима 

Који медији могу бити од велике користи 

Како на најбољи начин презентовати Општину 

Кога представљати од привредника у Општини 

Каква су очекивања изласка на промотивне наступе 

Шта радити пре сајма шта за време сајма а шта након 

њега 

Припрема саопштења за новинаре 

Како припремити производе за сајам 

На сва ова питања је потребно дати адекватан одговор 

али их посматрати у контексту изложбе на коју се иде. У 

оквиру обуке би се дотакли и организацијског дела 

презентовања на сајмовима и изради матрице 

промоције. 

Едукација је потребно вршити пред сваку сезону сајмова 

и берзи како би се пратиле савремене технике излагања. 
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Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Културно-образовни центар 

Временско трајање 

пројекта 

Континуирано  

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

180 000,00 

Очекивани резултати Боља презентација Општине на берзама и сајмовима 

Боља презентација Општине на манифестацијама 

Привлачење већег броја туриста 

Боља комуникација са пословним светом у сфери 

туризма 

Индикатори  Повећање броја гостију 

Награде и признања на сајмовима и берзама 

Број појављивања у медијима 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Незаинтересованост запослених 

Слаба посета сајмовима и туристичким берзама 

Евалуација пројекта Након сваке радионице 

Након сваког сајма и туристичке берзе 
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Приоритет Развој туристичких производа 

Мера Креирање нових туристичких производа и унапређење 

постојећих 

Назив пројекта Бициклистичке стазе општине Богатић и пешачке 

тематске руте 

Циљ пројекта Циљ пројекта је успостављање бициклистичких стаза на 

територији општине Богатић, као и развијање 

тематских пешачких рута, које ће представљати 

туристички производ који обједињује туристичку 

понуду Општине. 

Кратак опис пројекта У складу са Просторним планом општине Богатић 
предвиђено је креирање бициклистичких рута као 
туристичког производа који ће Општина као туристичка 
дестинација имати да понуди туристима. Туристички 
производ подразумева укупна искуства туриста која 
задовољавају њихова очекивања. Реч је о комплексном и 
повезаном склопу појединачних производа и услуга из 
различитих комерцијалних и некомерцијалних домена 
које посетилац конзумира за време туристичког 
путовања. Туристички производ може бити појединачан, 
као део укупне туристичке понуде, или интегрисани 
производ укупне туристичке понуде. Интегрисани 
туристички производ представља производ на нивоу 
туристичке дестинације и чине га производи и услуге 
свих привредних и непривредних делатности, као и 
услови природне и друштвене средине, који се укључују 
у задовољавање потреба туриста. 
Узимајући у обзир да је општина Богатић тек на почетку 
професионалне изградње туристичког система, може да 
направи озбиљан корак напред креирањем рута, које 
данас као туристички производ у свету служе као добар 
пример у циљу ширења квалитетне туристичке понуде.  
Бициклизам је дефинисан као могући облик туризма на 
подручју општине Богатић, те је у складу са тим 
предвиђено и креирање бициклистичких рута. 
Могућност развоја оваквог производа произилази из 
карактеристике дестинације, удаљености од емитивних 
тржишта и већих градова. Развојна настојања морају 
бити усмерена ка повећању квалитета услуга, 
инфраструктуре и атракција, са циљем повећања 
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конкурентности тих производа који нуде велике 
могућности за будући успех општине Богатић као 
туристичке дестинације. Бициклизам је сврстан у 
туризам специјалних интереса. Његов раст и развој 
одражава, непрестано растућу разноликост интереса за 
одмор, релаксацијом и новим доживљајима у 
посмодерном друштву.  
Поред трасираних бициклистичких стаза урадиле би се и 
тематске пешачке руте које би се више заснивале на 
природи и култури простора Мачве. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Локални НВО 

Бициклистички савез Србије 

Временско трајање 

пројекта 

6 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

3 950 000,00 

Очекивани резултати Успостављање бициклистичких и пешачких рута 

Израда туристичке инфраструктуре за бициклисте 

Креирање посебних садржаја намењених бициклистима 

Веће присуство гостију из урбаних зона 

Набавка бициклова за изнајмљивање 

Индикатори  Број бициклиста у току године 

Туристички промет острварен кроз бициклистичке и 

пешачке руте 

Процена ризика Недовољна материјална средства 

Лоша инфраструктура за бициклисте 

Слаб макретинг за привлачење бициклиста 

Евалуација пројекта Након дефинисања бициклистичких и пешачких рута 

Након успостављања туристичке сигнализације 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Развој туристичких производа 

Мера Креирање нових туристичких производа и унапређење 

постојећих 

Назив пројекта Изградња еко-коначишта са креирањем туристичког 

производа 

Циљ пројекта Примарни циљ пројекат је повећање смештајних 

капацитета успостављањем еко-коначишта на простору 

општине Богатић 

Кратак опис пројекта У оквиру дефинисања развоја туризма у општини 

Богатић значајно је приметан недостатак смештајних 

капацитета. У овом сегменту недостатак се примећује и 

код примарних, али и код секундарних смештајних 

капацитета. Са тим у вези је и успостављање еко 

коначишта које би пружало услуге смештаја у 

традиционалним мачванским колебама дефинисаних у 

апартманско насеље мултифункционалног типа. 

У оквиру еко коначишта би се дефинисали различити 

видови смештаја који би у сваком случају повећали број 

доступних смештајних капацитета. Поред тога еко 

коначиште би се базирало на савременим тенденцијама 

и еколошким стандардима које су основа за одрживо 

функционисање оваквог вида смештаја. 

У оквиру еко коначишта би се успоставили и други 

садржаји које би проширили асортиман туристичких 

услуга које се нуде. 

Поред смештајних капацитета у оквиру комплекса би се 

реализовали и помоћни простори попут учионице на 

отвореном, простора за извођење различитих обука и 

едукација као и могућности за окупљање младих. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Општина Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Европски фондови 
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Временско трајање 

пројекта 

2 године 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

15 000 000,00 

Очекивани резултати Изградња еко коначишта са додатним садржајима 

Афирмација екологије у општини Богатић 

Ангажовање младих на подизању еколошке свести у 

руралним срединама 

Укључивање локалног становништва у активности еко 

коначишта 

Могућност прекограничне сарадње по питању екологије 

и еко туризма 

Индикатори  Број посетилаца еко коначишта 

Број активности у еко коначишту 

Број активних еколошких друштава у Богатићу 

Број посетилаца у еко туризму 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Нерешени имовинско-правни односи 

Слаба политичка воља за реализацију пројекта 

Евалуација пројекта Након израде идејног решења еко коначишта 

Након прве фазе радова 

Након завршетка сиве фазе 

Након завршетка беле фазе  

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Развој туристичких производа 

Мера Креирање нових туристичких производа и унапређење 

постојећих 

Назив пројекта Израда плана развоја специјалних облика туризма  

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се у оквиру постојећих примарних 

облика туризма детаљније обраде специјални облици 

туризма за које општина Богатић има услове за развој.  

Кратак опис пројекта У  претходном делу текста дефинисан туризам 

специјалних интереса, посебно оних елемената за које 

општина Богатић има услове за развој. У првом реду су 

то туристички производи базирани на неколико облика 

туризма, и то: 

 Наутички туризам са пратећим садржајима на 

Дрини 

 Ловни и риболовни туризам 

 Веллнесс туризам 

За сваки од поменутих облика туризма је неопходно 

развити различите туристичке производе који би се 

нашли у понуди. У развоју ових специјалних интереса 

потребно је дефинисати стратешки приступ и 

направити План развоја туризма специјалних интереса 

који би се ослањао на друге стратешке документе 

Општине као и стратешке документе на националном 

нивоу. 

 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Национални веслачки савез 

Ловачко удружење „Мачва“ - Богатић 

Риболовачко удржење „Клен“ - Богатић 

Корисници термалних вода у општини Богатић 
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Временско трајање 

пројекта 

8 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

550 000,00 

Очекивани резултати Креирање туристичких производа специјалних облика 

туризма 

Укључивање различитих Удружења у реализацију 

туристичких програма 

Разноврсна туристичка понуда општине Богатић 

Индикатори  Број туриста који користе производе специјалних 

облика туризма 

Број туристичких производа специјалних облика 

туризма 

 

Процена ризика Слаба активност специјализованих Удружења на 

територији Општине 

Недостатак материјалних средстава 

Лоша маркетиншка кампања туристичких производа 

специјалних интереса 

Недостатак специјализованог кадра за пружање услуга 

специјалних облика туризма 

Евалуација пројекта Након израде планског документа 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Развој туристичких производа 

Мера Развој специјалних облика туризма 

Назив пројекта Историја Мачве – анимација простора Шанац, Салаш 

Црнобарски 

Циљ пројекта Циљ пројекта је анимација и уређење простора Шанац у 

Салашу Црнобарском, са пропратним садржајима 

Кратак опис пројекта На простору данашњег Шанца су у прошлости одиграни 

веома важни догађаји за историју Србије а посебно 

Мачве. Како и данас постоје трагови некадашњих битака 

из Првог српског устанка у виду шанаца и војних утврда, 

планирано је да се оне оживе управо на том простору, а 

за потребе туризма. У ту сврху би се користила 

туристичка анимација простора која је веома популарна 

и представља савремен начин презентовања борби које 

су вођене на неком простору. У том контексту би се на 

простору Шанца креирале анимације некадашњих 

напада и одбрана са костимираним учесницима. У 

оваквом туристичком производу је могуће укључити 

туристе, где би циљна група били пре свих основно-

школски и средњо-школски узраст. За остале циљне 

групе би се анимација организовала на упит. 

Поред анимације простора кроз пројекат би се израдио и 

туристички центар са простором за презентацију 

догађаја из Првог српског устанка, са пано салом, 

различитим оружјем као и мини музејска поставка. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Општина Богатић 

Музеј у Ваљеву 

Војни музеј у Београду 

Завод за заштиту споменика 

Војно-техничка академија 
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Временско трајање 

пројекта 

2 године 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

12 000 000,00 

Очекивани резултати Уређење простора Шанац 

Креирање анимацијске поставке  

Уређење туристичког центра 

Успостављање музеја комплементарне садржине 

Индикатори  Број посетилаца анимације битке на Шанцу 

Број посетилаца туристичког центра 

Број локалног становништва укључених у анимацију 

битке 

Процена ризика Лош концепт реализације целокупног простора 

Недовољна подршка Општине за реализацију 

Недовољна подршка партнера на развоју пројекта 

Недостатак материјалних средстава 

Евалуација пројекта Након завршеног идејног решења 

Након уређења простора 

Након успостављања туристичког центра 

Након завршетка пројекта 

 

  



61 
 

 

Приоритет Развој туристичких производа 

Унапређење туристичке понуде 

Мера Развој манифестационог туризма 

Повећање броја туриста 

Назив пројекта Манифестација „Хајдучко вече“ 

Циљ пројекта Општи циљ овог пројекта би био унапређење 

традиционалне манифестације „Хајдучке вечери“ на 

територији општине Богатић и постављање 

манифестације на знатно виши ниво са циљем да се она 

афирмише као део туристичке понуде Општине. 

Посебно је важно нагласити њен спортски каратер који, 

готово једини у Србији, чува тредицију старих 

спортских дисциплина. 

Специфични циљ пројекта представља развој спортског 

и манифестационог туризма, као и (руралног) етно 

туризма општине Богатић. Кроз унапређење 

манифестације „Хајдучке вечери“, Богатић планира да 

привуче већи број туриста који би боравили у Општини 

пре и након манифестације. 

Поред свега напоменутог, циљ пројекта је да се 

традиционална манифестација „Хајдучко вече“ 

позиционира као приоритетна манифестација са 

тенденцијом да прерасте у манифестацију националног 

нивоа са специфичним садржајем. 

Кратак опис пројекта У оквиру манифестације је у протеклим годинама видно 

побољшање организационе структуре, као и саме 

манифестације. Оно што је неопходно је да се заокруже 

активности које су и до сада биле актуелне, са назнаком 

укључивања већег броја учесника и посебну пажњу 

посветити такмичарском делу. Очување 

традиционалних спортских надметања увек су била 

присутна међу мушком популацијом, те се овим 
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пројектом враћају из заборава старе спортске 

дисциплине. У ту сврху је израђен правилник за 

такмичарске екипе у који је могуће садржајније 

представити живот некадашњих хајдука и креирати 

тематско такмичење, где би се позивале екипе из целе 

Србије. Тиме би се назначиле тенденције да 

манифестација прерасте у национално текмичење 

хајдука. 

Саставни део ове манифестације је и Мачванска свадба 

која се традиционално организује и последњих година 

привлачи велику пажњу посетилаца посебно туриста 

који долазе из свих крајева Србије, али и из суседних 

земаља. 

Такође, специфичан циљ овог пројекта би било 

унапређење свих услуга и производа у сектору руралног 

туризма, као и унапређен квалитет и повећана 

видљивост туристичке понуде општине Богатић као 

традиционалне етно дестинације и главног 

манифестационог центра на територији Мачве.  

На основу значаја и традиције коју ова манифестација 

има неопходно је благовремено припремити 

организациони комитет са детаљним планом и 

програмом манифестације и покушати укључити што 

више локалне произвођаче како би сама манифестација 

имала доста различитог садржаја. Такође је веома важно 

издвојити средства, израдити и имплементирати 

маркетинг план за манифестацију „Хајдучко вече“ како 

би се благовремено улазило у маркетиншку кампању. 

Предвиђене идеје су: 

• Унапређивање садржаја и маркетиншког 

приступа традиционалне културне манифестације 

„Хајдучке вечери“ у циљу формирања разноврсне и 
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јединствене понуде засноване на обиљу историјских 

догађаја, традицији и културном богатству подручја; 

• Очување старих спортских дисциплина; 

• Промовисање традиционалног спорта у Србији; 

• Стварање услова за развој туризма на подручју 

Општине; 

• Едукација локалног становништва за развој 

манифестационог и руралног туризма и економски 

значај „Хајдучких вечери“ за општину Богатић; 

• Успостављање свих једнодневних радионица и 

семинара за обуку људских ресурса који ће бити 

обухваћени пројектом, до краја 2016. године 

• Повећање квалитета традиционалне 

манифестације на подручју општине Богатић; 

• Повећање свести туристичких радника и 

привредних субјеката у туризму, као и свих учесника 

манифестације, о значају унапређења „Хајдучких 

вечери“ , а све то у циљу обједињења и презентација 

аутентичних традиционалних етнографских вредности, 

као и презентације туризма Општине; 

• Израда сувенира општине Богатић; 

• Израда информатора и Интернет сајта 

манифестације „Хајдучке вечери“, као и свих пратећих 

туристичких садржаја и активности на територији 

општине Богатић за време одржавања овог 

традиционалног догађаја. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Општина Богатић 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Министартво трговине, туризма и телекомуникација 

Туристичка организација Србије 
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Културни центар општине Богатић 

 

Канцеларија за локални економски развој општине 

Богатић 

Временско трајање 

пројекта 

6 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

3 500 000,00 

5 000 000,00 

Очекивани резултати Постављање манифестације на одржив ниво 

Усаглашавање свих пратећих елемената манифестације 

Боља организација манифестације 

Веће укључивање локалног становништва у 

организацију и реализацију манифестације 

Нови туристички садржају у општини Богатић 

Снажана промоција општине Богатић 

Очување традиције 

Индикатори  Број учесника такмичарских екипа 

Број посетилаца на манифестацији 

Број ангажованих људи из локалне заједнице на 

организацији и реализацији манифестације 

Број пропратних елемената манифестације 

Број приватних партнера и спонзора манифестације 

Процена ризика Недостатак организационе структуре при реализацији 

манифестације 

Недостатак материјалних средстава 

Слабо укључивање локалног становништва 

Лош маркетинг туристичке манифестације 

Евалуација пројекта Након усвојеног плана реализације манифестације 

Након реализације мнифестације 

Након завршеног пројекта 
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Приоритет Јачање људских ресурса 

 

Мера Едукација и обуке људи оријентисаних на туризам 

Назив пројекта Едукација пољопривредног становништва за пласман 

производа 

Циљ пројекта Циљ пројекта је обука пољупривредних газдинстава 

како да своје производе пласирају туристима и шире на 

тржиште 

Кратак опис пројекта Богатић као средина у којој је примарна пољопривредна 

производња са добром повезаношћу са урбаним 

центрима не би требала да има проблем у пласману 

пољопривредних производа. Међутим, случај је да 

многа газдинства нису у стању да пласирају своје 

пољопривредне производе чак ни туристима који 

пролазе кроз Општину а камоли да је пласирају даље до 

урбаних центара. 

Пројекат би имао за циљ да кроз сет радионица и 

умрежавање понуде сами пронађу најбољи начин за 

пласирање производа. 

Један од пројектних активности је и креирање 

Мачванског шпајза који би се успоставио на тачкама 

које генеришу највише туриста док би се исти концепт 

покушао да задржи и код пласмана на урбана тржишта. 

Едукација младих за укључивање у предузетништво 

орјентисано на туризам и пољопривредну производњу 

је такође једно од основних начела пројекта. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Пољопривредна газдинства  

Удружења грађана 

Дирекција за пољопривреду општине Богатић 

Удружење предузетника 
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Временско трајање 

пројекта 

6 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

180 000,00 

Очекивани резултати Бољи пласман пољопривредних производа 

Веће ангажовање пољопривредника за пласман 

производа 

Укључивање младих на селу 

Пласман производа у урбане средине 

Регистрација пољопривредних газдинстава 

Индикатори  Број туриста који конзумирају домаће производе 

Број туриста који купују домаће производе 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 

Процена ризика Слаб одзив пољопривредника за радионице 

Нерегистрована пољопривредна производња 

Слаба иницијатива локалне власти за подстицај 

пољопривредника 

Евалуација пројекта Након сваке одржане радионице 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Јачање људских ресурса у туризму 

Мера Едукација становништва за укључивање у сеоски 

туризам 

Назив пројекта Обука понуђача услуга за могућности и начине 

заједничког удруживања 

Циљ пројекта Циљ је да се у оквиру постојећих понуђача услуга у 

туризму као и пољопривредних произвођача створи 

критична маса која би се удружила на интересној 

основи у пласирању роба и услуга кроз туризам 

Кратак опис пројекта У оквиру овог дела обука би се посебан значај дао 

управо системима на основу којег је могуће удружити 

локално становништво са циљем пласмана производа и 

услуга. 

Основни проблеми су пре свега што као појединци често 

немају могућности да се развијају, али је и законска 

регулатива веома нејасна или производи страх код 

локалног становништва. 

Са тим у вези би се детаљно разрадили модели 

задружног удруживања, као и стварања Удружења 

грађана које би задовољило интересе произвођача и 

понуђача услуга. 

Акценат би био стављен на значај који имају уколико се 

активно удруже и на који начин да се презентују 

тржишту, као и које бенефиције могу да очекују од 

различитих начина удруживања. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Дирекција за пољопривреду општине Богатић 

Удружење предузетника 

Пољопривредна газдинства 

Удружења грађана  
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Временско трајање 

пројекта 

4 месеца 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

150 000,00 

Очекивани резултати Стварање удружења грађана у општини Богатић 

Стварање струковних задруга 

Ангажовање пољопривредних произвођача за активније 

учешће на тржишту 

Индикатори  Број задруга у општини Богатић 

Број удружења у општини Богатић 

Број укљученог локалног становништва у струковна 

удружења и задруге 

Процена ризика Слабо ангажовање локалног становништва 

Слаба жеља за активним учешћем на тржишту 

Недостатак младих који би се бавили организацијом 

Евалуација пројекта Након завршетка сваке радионице 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Јачање људских ресурса у туризму 

Мера Обука локалних туристичких водича 

Назив пројекта Обука локалних туристичких водича Мачве 

Циљ пројекта Основни циљ овог курса је да полазници стекну 

неопходне вештине и технике вођења туристичких 

група, која су им неопходна за будући посао, али и за 

полагање практичног дела стручног испита за 

туристичке водиче. 

Кратак опис пројекта Туристички водич представља професију 

карактеристичну искључиво за туризам, а у последње 

време је то један од најинтересантнијих позива младим 

људима, као и женској популацији. Данас је готово 

немогуће реализовати организовано туристичко 

путовање без ангажовања туристичког водича, а он 

уједно представља особу која повезује туристичку групу, 

са једне, и организатора путовања, али и друге пружаоце 

услуга у туризму, са друге стране. Задатак и суштина 

посла туристичких водича је да примењујући основне и 

специфичне технике комуникације и рада са 

туристичком групом, уз успешно решавање техничких 

задатака и проблема у групи, као и пружање неопходних 

информација о просторима који се обилазе, учине да 

боравак на туристичкој дестинацији пружи доживљај и 

сатисфакцију како туристима, тако и организаторима 

путовања. Да би све то један водич могао да оствари, он 

мора да поседује знање, али и да влада специфичним 

вештинама и техникама вођења. 

Обука се изводи као излагање предавача, уз 
организовање радионица и комуникацијских тренинга 
за рад са туристичким групама на специфичним 
локацијама, активно коришћење аудио и визуелних 
техника рада, као и практичних вежби организовања 
група туриста у аутобусу, на улици, у музеју и слично.  
Специфичност WФТГА методологије је интерактивни 
рад у малим групама. Предвиђено је да групе буду од 10 
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до 12 полазника, ради што ефикаснијег извођења 
теоријског и практичног дела курса.  

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Национална асоцијација туристичких водича Србије 

Светско удружење туристичких водича 

Временско трајање 

пројекта 

4 месеца 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

350 000,00 

Очекивани резултати Стварање групе младих туристичких водича на 

простору Богатића и Мачве 

Оспособљавање младих да се самозапосле у руралној 

средини 

Квалитетно вођење туристичких група 

Индикатори  Број организованих туристичких група 

Број активних туристичких водича у Мачви 

Процена ризика Недовољно материјалних средстава 

Слаб одзив младих за посао туристичког водича 

Недовољан број туристичких водича са националном 

лиценцом 

Евалуација пројекта Након завршене обуке 

Након завршеног пројекта 
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Приоритет Развој туристичке инфраструктуре и инвестиција у 

туризму 

Мера Успостављање услова за привлачење инвестиција у 

туризам 

Назив пројекта Израда водича за инвестициона улагања у туризам 

Богатића 

Циљ пројекта Циљ је да се у оквиру једног елабората дефинишу сва 

могућа инвестициона улагања у општини Богатић, на 

основу чега би се професионално приступило према 

потенцијалним инвеститорима. 

Кратак опис пројекта У оквиру елабората би се дефинисале све просторне 

целине које би се могле понудити инвеститорима. У 

овом сегменту би се дефинисали велики пројекти у 

туризму, али и у осталим гранама привреде уколико су 

повољне за преузимање и креирање различитих видова 

инвестиција. 

 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Туристичка организација општине Богатић 

Партнери на пројекту Општина Богатић 

Сектор за изградњу и урбанизам 

Канцеларија за локални економски развој 

Удружење предузетника 

Временско трајање 

пројекта 

6 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

340 000,00 

Очекивани резултати Сумирање свих простора могућих за инвестиционо 

улагање 

Бољи приступ потенцијалним инвеститорима 

Индикатори  Број заинтересованих инвеститора за улагање у 

општину Богатић 
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Број презентација инвестиционе понуде Богатића 

Процена ризика Лоши имовинско правни односи 

Незаитересованост општине Богатић за реализацију 

елабората 

Недостатак материјалних средстава 

Евалуација пројекта У току радне фазе елбората 

Након завршеног елабората 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Развој туристичке инфраструктуре и инвестиција у 

туризму 

 

Мера Унапређење услова за домаће и стране пројекте у 

туризму 

Назив пројекта Израда Мастер плана простора „Васин шиб“ за 

туристичку валоризацију 

Циљ пројекта Циљ пројекта је израда мастер плана за простор Васин 

шиб који је предодређен за спортско рекреативне 

активности и по локацији највише одговара 

мултифункционалном туристичком комплексу. 

Кратак опис пројекта У оквиру израде Мастер плана простора Васин шиб 

потребно је дефинисати све елементе једног 

мултифункционалног туристичког комплекса. Простор 

који је у општинском власништву у непосредној 

близини реке Дрине као и других природних вредности 

представља идеалан простор за успостављање једног 

великог туристичког комплекса. 

У овом делу би се кроз Мастер план дало решење 

уређења простора, дефинисао би се правни статус и 

уобличиле фазе успостављања туристичког комплекса. 

У оквиру овог простора требало би да се имплементира 

неколико већ дефинисаних пројеката као што је еко-

камп, музеј на отвореном, туристички информативни 

центар, учионице на отвореном, као и низ других 

туристичких садржаја. Сама позиција комплекса даје 

могућност за успостављање различитих спортских, али 

и рекреативних садржаја.  

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Општина Богатић 

Партнери на пројекту  

Временско трајање 

пројекта 

1 година 
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Финансијски план за 

реализацију пројекта 

4 500 000,00 

Очекивани резултати Мастер план простора Васин шиб 

Дефинисање имовинско правних односа 

Могућност за јавно-приватно партнерство 

Индикатори  Број туристичких садржаја у оквиру Мастер плана 

Оцена идејног архитектонског решења  

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Слаба заинтересованост Општине за развој простора 

Васин шиб 

Евалуација пројекта Након завршетка радне верзије Мастер плана 

Након завршетка коначне верзије Мастер плана 

Након завршетка пројекта 
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Приоритет Развој туристичке инфраструктуре и инвестиција у 

туризму 

Мера Развој туристичке инфраструктуре 

Назив пројекта Реализација друге фазе туристичке сигнализације 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се након прве фазе, која је већ 

реализована, приступи другој фази израде туристичке 

сигнализације за нове и постојеће објекте који нису 

означени кроз прву фазу. 

Кратак опис пројекта У оквиру активности које је Туристичка организација 

имала у протеклом периоду дефинисани су сви значајни 

туристички објекти и урађена је техничка 

документација за туристичку сигнализацију. У првој 

фази је означен само један део објеката и то тамо где су 

путокази били на главним путним правцима и они су 

најчешће збирно постављени. Развојем Општине 

уређени су одређени локалитети који нису били 

обухваћени првом фазом постављања туристичке 

сигнализације. Такође, постоји доста објеката који, када 

је рађена прва фаза, нису били регистровани те за њих 

сигнализација није ни могла бити урађена.  

У оквиру друге фазе би се обележили сви туристички, 

културни и други објекти који подлежу туристичкој 

сигнализацији. 

Надлежно тело за 

спровођење пројекта 

Туристичка организација општине Богатић 

Носиоци пројекта Општина Богатић 

Партнери на пројекту  

Временско трајање 

пројекта 

6 месеци 

Финансијски план за 

реализацију пројекта 

500.000,00 
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Очекивани резултати Завршетак туристичке сигнализације у општини 

Богатић 

Индикатори  Број туристичких објеката за које постоји туристичка 

сигнализација 

Процена ризика Недостатак материјалних средстава 

Евалуација пројекта Након завршеног пројекта 

 


