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УВОД 
 

Реализујући дипломски рад, у оквиру предмета Економика туризма, у фокус интересовања 
ставила сам град Краљево, у склопу општине Краљево, са становишта његових могућности 
за развој туризма. Мој избор није сплет околности, задовољство ми је било да истражујем и 
касније пишем о свом родном граду, који своју богату историју, дух и традицију дели са 
целом Србијом, чије је и најстарије језгро привредног, друштвеног и политичког живота. 

 
Циљ ми је био да, завршетак својих студија, крунишем радом који ће у исто време дати 
реалистичну слику постојећег стања туризма у Краљеву, као једне од пропулзивнијих 
делатности Србије уопште, и да, искористивши своја стручна знања стечена током основних 
студија на Економском факултету у Крагујевцу, издвојим туристичке ресурсе и да изнесем 
евентуалне идеје за даљи развој краљевачког туризма у истом правцу. 

 
Као полазну хипотезу узела сам чињеницу да општина Краљево има повољан саобраћајно – 
географски положај и мноштво туристичких ресурса чија валоризација тек предстоји, као и 
да се у претходном периоду могло урадити више на унапређењу, презентацији и заштити тих 
ресурса. Као лајтмотив, кроз цео рад се провлачи идеја да се санацијом већих загађивача, 
очувањем туристичких ресурса и квалитета животне средине, као и институционалним 
организовањем, туризам може развити у значајну привредну делатност општине Краљево. 

 
Рад се састоји из четири целине. У првом делу се говори о економској валоризацији 
природних туристичких атрактивности, са посебним освртом на рељеф, климу, хидрографију 
и биљни и животињски свет. Други део даје детаљније информације о антропогеном аспекту 
туристичког потенцијала општине, са фокусом на богато историјско наслеђе, етно 
карактеристике и културне манифестације, које су можда и срж туристичке понуде целог 
региона. У трећем делу су, на основу подробних истраживања и вишегодишњег праћења 
привредних кретања од стране ТОК-а и Завода за статистику, изнети подаци који се тичу 
материјалних показатеља економске валоризације туризма. У оквиру тог дела су као посебне 
тематске целине обрађени смештајни капацитети, капацитети ванпансионске потрошње, 
запосленост, као и остварен промет, са вишегодишњим трендом, и екстраполацијом будућег 
тренда ових кретања. У последњем делу сам, на основу овог истраживања, а и на основу 
вишегодишње информисаности и укључености у привредни живот града, покушала да 
представим перспективе даљег развоја општине Краљево, кроз два поглавља – првом, који се 
односи на туризам будућности у планским документима општине, и другом, кроз SWОТ 
анализу. 

 
Посебну инспирацију за израду овог рада сам нашла у својој личној жељи да, по завршетку 
свог образовања добијем прилику да дам допринос даљем, још убрзанијем, развоју свог града 
у туристичкој сфери, а све у тежњи да се на неки начин одужим за све што ми је пружио, као 
и људи у њему, а самим тим и се и лично потврдим и остварим у том аспекту живота. 

 
При том морам да истакнем да су ми, у прикупљању материјала за овај рад, као и у давању 
разних сугестија, смерница и информација, несебично изашли у сусрет Туристичка 
организација Краљева, Регионална привредна комора Краљево и Одељење републичког 
завода за статистику у Краљеву. Посебну захвалност дугујем наравно и својој породици, за 
бескрајну подршку и стрпљење коју су ми пружили. 
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Пре преласка на обраду теме, у циљу добијања јасније слике о самом граду, износим основне 
информације везане за његов географски положај и етнолошке карактеристике. 

   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI 

EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 
WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 
WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  
 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI RAD, 
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA 

POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO 
VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE 

MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD 
KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA 
NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 

 
 

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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