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НАСТАНАКПУТНИЧКО- 
АГЕНЦИЈСКЕДЕЛАТНОСТИУ

ЈУГОСЛАВИЈИКАО 
ПОКРЕТАЧРАЗВОЈА 
КУЛТУРЕПУТОВАЊА

Сажетак:ИакојеидејаонастанкупрветуристичкеагенцијеуЈу
гославијипостојалајошсредином19.века,билојепотребновише
од60годинадасе1923.годинеуБеоградуоснујепрватуристичка
агенција,„Путник”.Настанактуристичкеагенцијеиницираоје
бројнапутовања,какодомаћих,такоистранихтуристанапро
сторенекадашњеЈугославије.НајпопуларниједестинацијеуЈуго
славијиупрвојполовини20.векабилесујужнаСрбија,Словенија
иЈадран.Током1930.годинепословање„Путника”обележиласу
крстарења,алиипутовањанатематскеизложбеуПариз,Лон
дон,Ницу,каоиотварањевеликогбројапословницауразличитим
градовимауземљиииностранству.ДопочеткаДругогсветског
рата,одигралисусезначајнидогађајикојисуутицалинаразвој
путовањауЈугославији:штампањеплаката,постера,брошура,
промоциједестинација,отварањеСајмауБеограду,израдапрвог
туристичкогфилма у боји.НаконДругог светског рата који се
веомалошеодразионатуризамуцеломсвету,паиЈугославији,
настао је период обнове земљеи златнодобатуризма Југосла
вије које побројутуриста,њиховихноћењаиприходаодтури
зманикада није премашено.Настанак агенцијске делатности у
Југославијидопринеојестварањукултурепутовањакојајеимала

ЖИВАНА КРЕЈИЋ и СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ



40

ЖИВАНА КРЕЈИЋ и СНЕЖАНА МИЛИЋЕВИЋ

вишеструкекористикакозапутнике,такоизадомаћине,алииза
друштвоуцелини.

Кључне речи: Југославија, путовања, туристичка агенција,
„Путник”,туристи.

Увод

Готово да не постоји догађај који је у историји туризма
утицаотакоснажнонањеговразвој,каоштојетоучинио
настанак и развој путничкоагенцијске делатности. Поред
слободног времена и новчаних средстава, оснивање прве
туристичкеагенцијеТомасаКука1845.годинеуЕнглеској
заувекјепроменилотоковепутовања.Захваљујућитоме,пу
товањасупосталадоступнасвимдруштвенимслојевимаи
попримиласумасовникарактерширомсвета.

Уистомвременскомпериоду,нашаземљајебилаподтур
скомокупацијом,тејеједноодпрвихпутовањакојасубила
у вези са кретањем становништва ради забаве и разоноде
забележено1846.године,наподручјуданашњеСрбије.Пу
товањејеорганизоваоЈосифПанчићитозанаучнике,бота
ничареисвојестуденте.БилојетопланинарењепоСрбији1.

Нештокасније,тачније1897. годинеостало је забележено
учасопису„Ловац”дајеловбиоизузетнопопуларанме
ђуимућнимграђанима,којисучестодолазилиуСрбијуи
ловилизаједносаовдашњимкнежевимаикраљевима2.До
приносграђанстваразвојутуризманаподручјунашеземље
почињекрајем18.века,одласциманаизлетеизабавеупри
роди,у„кућицезауживање”,недалекоодграда.3Наизлете
одлазепредставницицркве,алииимућниграђаникојиса
собомводеипослугукоја језатунаменуносилахрануи
пиће.Удругојполовини19.векапородичнапутовањапо
стајуучестала,односно,одласциналетовањаизимовања,
посетамабањама4.

Прекретницууразвојупутовањананашимпросторимадо
нелојеоснивањепрветуристичкеагенције.Наиме,године
1923.основанојеакционарскодруштвозасаобраћајпутни
каитуристауКраљевиниСрба,ХрватаиСловенацасасе
диштемуБеограду.Такојенасталапрвадомаћатуристичка

1 (1897)ЧасописЛовац,часописзалов,шумарствоириболов,Београд:
Савезноловачкоудружење.

2 Исто.
3 Фотић,А.(2005)Приватниживотусрпскимземљамауосвитмодер
ногдоба,Београд:Клио,стр.855.

4 Озер,А.иПоповић,М.(2015)Аласмосенаодмарали,НовиСад:Музеј
Војводине.
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агенцијаподназивом„Путник”,5чијићеразвојдопринети
остваривањунајбројнијихпутовањанашихтуриста, алии
туристичких долазака страних туриста на подручје наше
земље.

Настанакпрве
туристичкеагенцијеуЈугославији

Идејаонастанкутуристичкеагенције„Путник”забележе
најејош1862.годинеитоудругомбројучасописа„Пут
ник”,којијеизлазиоуНовомСаду.Упркостоме,моралоје
дапрођескоро60годинаодидејеЂорђаРајковића,досамог
оснивањапрветуристичкеагенције6.

Иницијативузаоснивањепрведомаћетуристичкеагенције
далојеДруштвозапрометстранацауЗагребу1911.године.
Бројнипроблемимеђукојимасупредњачиларатнапитања
и несређена политичка ситуација утицали су да наведено
Друштвопрекинесвојрад,алиидагаобновипоново1919.
године.7

Почетком 1920. године на инцијативуДруштва, организу
је секонгреспредставника термалнихкупалишта,уокви
рукогасудонетиважнизакључци:„дасеоснивајусавези
купалишта, бања, климатских места, минералних врела и
санаторија за целу државу; да је потребно основати једно
службенотелоувладикојебисебавилопроблемимаразвоја
туризмаидасесамодруштвимаилизаједницидруштаваза
унапређење туризма да концесија за продајужелезничких
каратаизванстаничнихпросторија”8.

Наведенесугестијесеубрзоразматрају,а1921.годинеосни
ва се Одсек за промет странаца у оквиру Министарства
трговинеииндустрије.

ЗавршеткомПрвогсветскогрататежилосеобновиземље:
изградњи нових грађевина, јавног превоза, комуналних
служби,уређењутрговаиулица,обновикомплетнеинфра
структуре.НаведеноМинистарстводалојеодобрење02.10.
1923.годинеда„Путник”,друштвозасаобраћајпутникаи

5 Милићевић,С.иШтетић,С.(2017)Менаџментутуризму,Универзитет
уКрагујевцу:ФакултетзахотелијерствоитуризамуВрњачкојБањи.

6 Вуконић,Б.иМатовић,Р.(1980)Туристичкеагенције,Свеучилиштеу
РијецииВишаекономскашколаПула.

7 Kрајчевић,В.(1998)Путникакционарскотуристичкодруштво:75го
динаутуризму,Београд:Путник.

8 Исто,стр.31.
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туристауКраљевиниСрба,ХрватаиСловенаца,уБеограду,
можепочетисарадом9.

Делокруг рада „Путника” ињегових правила може се са
гледатиуоквируСлужбенихновинаКраљевинеЈугослави
је,бр.266,од19.11.1923.године,гдесеистичеда јециљ
овогдруштвада:путницимаитуристимадајебесплатне
информације; саставља путне програме, излете и поучна
путовања;продајевознеисправеуземљиииностранству
зажелезницу,пароброде,авионеиаутомобиле;издајекар
тезаместазаспавањенасаобраћајнимсредствимапрево
за;дасебринезасмештајпутникаитуриста;дасебави
осигуравањемопремеипутничкогитуристичкогпртљага;
дапутницимаитуристимадобављавизе,улазницезаизло
жбе,трке,позоришта,концертеидругесличнепослове;да
посредујекодосигурањапутникауслучајунезгода;даврши
пропаганду за боље упознавање земље ињених природних
лепотаибогатства,анарочитоиздавањем(увластитој
режији)ипродајомновина,брошура,слика,фотографија,
разгледницаидругихпубликација,пројекционогифилмског
материјала,рекламнимплакатимаитаблицаманажеле
зницама,убањама,сталнимизложбамадомаћихрукотво
рина,производадржавнихрадионица;каоидасебавитр
говачким,привредним,новчанимпословима,којисуувезиса
саобраћајемпутникаитуристаињеговимунапређењем.10

Првадеценијапословања
туристичкеагенције„Путник”

ПрватуристичкаагенцијауЈугославијиималајесвојеслу
жбенепросторијеуКоларчевој9,уБеограду,којијеутом
тренуткуимаооко220.000људи.„Путникове”билетарнице
почелесусарадомипрезваничнерегистрациједруштва,и
тоуСарајеву,Београду,Загребу,Љубљани,апотомуСплиту
иНовомСаду.11

Првимеђународниуговор„Путник”потписујесачувеном
међународномкомпанијом„WagonLi”,1925.године.Уиме
„Путника”,уговорпотписујеЕвженДероко.Прваиностра
натуристичкаагенцијасакојом„Путник”склапауговоро
сарадњи1924.годинебилајечехословачки„Чедок”.Иакоје
утомпериодунаулицамабилосвевишеаутомобилазбог
којихсеоснивајутурингклубови,железницајеидаљебила

9 Исто,стр.32.
10СлужбененовинеКраљевинеЈугославије,бр.266,од19.11.1923.године
11Kрајчевић,В.(1998)Путникакционарскотуристичкодруштво:75го
динаутуризму,Београд:„Путник“.
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главно превозно средство. „Путник” је продавао карте за
„Оријентекспрес”,којијепролазиокрознашуземљу.12

Током1927.годинеотварајусепословниценаСтрадуну,Ду
бровнику,Марибору,Шибенику,убањиВрњци.Истегоди
не„Путник”јепримљенуСавезвеликихтуристичкихаген
цијасаседиштемуБечу,учијемсаставујебилодвадесетак
туристичкихагенцијаиорганизацијаиз земаља западнеи
средњеЕвропе.13

ВеликидогађајзаЈугославијуодржаосе15.фебруара1928.
године када је отворена редовна линија у ваздушном сао
браћајуБеоград–Загреб,штоћесепозитивноодразитина
даљатуристичкакретања.Повећанбројпутникакојижеле
дапутују ван граница земљеиницирао је отварањенових
билетарница уСомбору,Осијеку иСуботици.НаЦетињу
сеосниваДруштвозаунапређивањесаобраћајаипутника.14

Током1930.годинепословање„Путника”карактеришеула
гањеупромотивнеактивностиипропаганду,каоиотвара
њебилетарницауСкопљу,КосовскојМитровици,Битољу,
Зрењанину,Хвару,Котору,Подгорици,Мостару,Макарској,
Корчули иСолуну.Исте године,штампала се прва серија
„Путникових”плакатаубоји,самотивимаРаба,БледаиБо
сне.„Путник”добијасвојепрвојавно,писаногласило„Ба
њеитуризам”укојемвеомакориснечланкеобјављујулека
риибалнеолози.Овојебилазначајнагодинајерпрвајуго
словенскаагенцијаорганизујекрстарењебродом„Краљица
Марија”,накоjeмјеимаоисвојпутничкибиро.15

Међутим,убрзојенастаопериодвеликекризекојајепого
дилакомплетнујугословенскупривреду,штосевеоманепо
вољноодражавалонатуризамипутовања.Пароле„Купујмо
домаће,”„Оставитеновацусвојојземљи”,ималесузациљ
даодвраћају грађанеодпутовањауиностранство.Упркос
томе,растао јебројпутовањауземљикоје јеорганизовао
„Путник”.Домаћитуристинајвишесупутовалиутриглав
на правца: јужну Србију, Словенију, Јадран, док су стра
нитуристинајрадијепосећивалибањеуСрбији,пресвега
Врњачкубању.Долазилисуунајвећембројужелезницом,

12Попов,Д.(1997)Индустријапутовањапутничкеагенције,Београд.
13Kрајчевић,В.(1998)Путникакционарскотуристичкодруштво:75го
динаутуризму,Београд:„Путник”.

14Исто.
15(19281931)Бањеитуризам,Путничкотуристичкаревијазабање,ку
палиштаилетовалиштвауКраљевиниСХС,ВрњачкаБања:Друштво
запрометстранацаитуриста.
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редовним или специјалним возовима, у највећем броју из
ГрацаиБеча,алииПлзенаиПрага.16

Велики допринос у промовисањуи упознавању домовине
дао јерадиоБеоградсвојимемисијама,посебноудомену
културнеидуховнебаштине.Током1930.године„Путник”
јенудиотуристиматзв.„путовањасаповодом”,међукојима
судоминиралапутовањанаКолонијалнуизложбууПаризу,
ИндустријскуизложбууЛондону,КарневалуНици,итд.17

ЗлатнодобатуризмауКраљевиниЈугославији

ИакосеатентатнакраљаАлександра1934.годиненеповољ
ноодражаваонасведогађајеуземљи,паинапутовања,у
периодуод1935.до1938.18године„Путник”достижепуну
зрелостистичевеликуафирмацијууземљиииностранству.
БилојетозлатнодобатуризмауКраљевиниЈугославији.

Разноврсне „Путникове” активности попут издавања ква
литетних вишејезичних проспеката, изложби фотографи
ја великог формата са мотивима природних и културних
знаменитостиЈугославијекојесубиледоступнеумногим
светскимдестинацијама,попутЛајпцига,Дрездена,Лондо
на,Дизелдорфа,Берлина,Париза,Азурнеобале,Барселоне,
Прага,Братиславе,Цириха,Хага,Утрехта,Брисела,Варша
ве,Познања,Лвова,Солуна,Измира,Њујорка,Милана,Ба
рија, утицали сунаповећање туристичке тражњестраних
идомаћихтуриста,алиинапостизањеодличнихрезултата
напољудомаћегииностраногтуризма.Уовомпериоду,за
послениу„Путнику”ангажовалисупознатеуметникетог
временазаизрадупостераиплакатакаоважнихграфичких
средставазаоглашавање.19

Током1935.годинезабележенјеапсолутнирекордуброју
туриста у Југославији упредратномпериодуи то 767.000
домаћих туриста, који су боравили у приморским и бањ
скимместимаинапланинама.До1938.годинебележисе
годишњи промет од 700.000 домаћих туриста, од којих је
највећибројњихборавиоуСрбији.20

16Kрајчевић,В. (1998)Путник–акционарскотуристичкодруштво:75
годинаутуризму,Београд,„Путник”.

17Исто.
18Лазић,С. (2017)РазвојтуризмауБеоградуизмеђудвасветскарата
кроз документаИсторијског архива у Београду,Београд:Историјски
архивБеограда.

19Kрајчевић,В.нав.дело.
20Исто.
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Током1939.годинеВладетаЛимић,сниматељифотограф,
запослениуоквируПутниковеслужбепропаганде,снимио
је први туристички филм у Србији у колору, под именом
„Дрина”.Филм је приказиван на „Путниковим” презента
цијамакојесусеодржаваленајчешћенаКоларчевомуни
верзитетууБеограду, алииуградовимаширомСрбије,у
којимајеауторчестоучествоваоилично.21

Уистомпериоду,уиностранствосепутујесвевише.„Пут
ник”својапутовањаоглашавауразличитимновинама,нај
чешћеу„Политици”и„Времену”,алииузабавномпутнич
комчасопису „Туристичкомлојду”у којемсу сепојављи
валидетаљниприказинајзанимљивијихтура.Најчешћесе
путовалоуевропскепрестонице,Будимпешту,Праг,Бечи
Париз,алиинабаварскеитиролскеАлпеиуВенецију.22

Током септембра 1937. године у Београду је организован
Први сајам, као међународна манифестација, на којем је
туристичка агенција „Путник” учествовала и аранжирала
павиљон„Туризам”.Тоје,поредосталог,утицалода1938.
годинабудерекорднапобројустранихтуристауЈугослави
јиупредратномпериоду.Одњих287.000највећибројчи
нилисуНемцииАустријанци,каоиЧесииМађари.Наших
туристауиностранствубилоје116.000.23

Схватившиважносттуризмазацелокупниразвој,државаје
подстицала отварањедвеновефилијале „Путника”: уПа
ризуиБерлину,којисуималистатусзваничнихтуристич
ких бироаКраљевине Југославије.У априлу 1939. године
„Путник”и„Дубровачкапловидба”сузафранцускуклијен
телу организовали тронедељно крстарење по Јадранском,
ЈонскомиЕгејскоммору,сведоРодосаиКрита,луксузним
бродомкраљАлександар.24

Током 1939. године „Путникова” богато илустрована ре
вија „Југославија”,25 штампана на француском, немачком
иенглескомјезику,билаједоступнаидистрибуираласеу
најзначајније емитивне туристичке центре.Марљивимра
домнатерену,снимљенојемногопределауЈугославији,од
којихјенаправљенавеликазбиркадијапозитиваиплочаод
стакла,којесукоришћенезапромоцијуземље.

21Исто.
22(1937)Путник,ИзвештајуправеорадуДруштваупословној1937.го

дини,Београд:ДруштвозасаобраћајпутникаитуристауКраљевини
Југославији,а.д.

23Kрајчевић,В.нав.дело.
24Исто.
25(19361942) Југославија у слици и речи ревија затуризам, хотелијер
ствоиспорт,Београд.
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До1940.године„Путник”јеимао38пословницауземљи,
сарађивао сапреко800 туристичких агенција уиностран
ству, имао сопственефилијале уПаризу,Софији,Прагуи
Берлину, издао преко два милиона проспеката, израдио
мноштвотуристичкихфилмоваитуристичкихфотографи
ја,биочланмеђународнихпутнихагенцијаитуристичких
организација.26

Другисветскиратпрекинуојенесаморад„Путника”,већи
развојтуризмауопште.„Путник”престаједапостојиодмах
поокупацијиЈугославије,азградаукојојсеналазилоњего
вопредставништвоуБеограду,страдалајеубомбардовању,
накончегајеобјављенаизваничналиквидација18.3.1942.
године.Уместо„Путника”,уБеоградујеотворенановату
ристичкаагенција„Србопут”којајебилазадуженазаоку
пирануСрбију,алинијеималаникaвогзначајазаподстица
њеииницирањепутовања.Иуосталимградовимаширом
Југославије, наместу некадашњег „Путника”, оснивају се
новетуристичкеагенције.27

Пословањетуристичкеагенције„Путник”
наконДругогсветскограта

Наконзавршеткарата,„Путник”сепонововраћанатржи
штеито01.маја1945.године,каоакционарскодруштвоу
комесу главниакционарибилиМинистарствосаобраћаја,
ДирекцијадржавнихжелезницаиМинистарствотрговине
иснабдевањадемократскефедеративнеЈугославије.Углав
ним градовима република, поново се оснивају главне фи
лијале туристичке агенције, каоиуРијецииДубровнику.
Од1945.године„Путнику”сенауправљањеповеравајуре
номиранихотели„Москва”,„Мажестик”ихотелнаАвали.
Ово јебиопериодобнове земље.Друштвенакласакоја је
напутовањапрератаодлазилаиззадовољстваиразоноде,
повлачисеиуступаместорадничкојкласи,која је стекла
правонаплаћенигодишњиодморипутовања.28

У једномод „Путникових”програмалетовањакоји јебио
намењентрудбеницимакажесе„даодправилногкоришће
њагодишњегодморазависиизвршењемногобројнихзада
така у социјалистичкој изградњи. Добро коришћен годи
шњиодмор,освежаваиобнављаснагузадаљапрегнућау
раду.Затојегодишњиодморнесамоправо,већидужност

26ВуконићБ.иМатовић,Р. (1980)Туристичкеагенције,Свеучилиштеу
РијецииВишаекономскашколаПула.

27Исто.
28Kрајчевић,В.нав.дело.
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наших трудбеника.”29 Главни задатак туристичке агенције
„Путник”упериодуобновеземљебиоједаштовећембро
јуљудиомогућидапутује.Трудбенициизфабрикаичла
нови сељачких радних задруга путовали су специјалним
композицијамавозова,уорганизацији„Путника”,најчешће
у Словенију и на северни Јадран.Многи људи су тада у
својимзрелимгодинамапрвипутвиделиморе.30

Саставни део свакодневног живота и рада у туристичкој
агенцијичинилисуикурсевииобуке запослених.Млади
истручникадровинаконзавршенихобукабилисураспоре
ђиванипопословницамаширомземље.Позавршеткурата,
успостављасецивилниваздушнисаобраћајауземљи,аза
датак„Путника”биојепревозпутникаипртљагаупочетку
добеоградскогаеродрома,азатимидоосталихаеродрома
уЈугославији.ПооснивањуЈАТАа,1.априла1947.године,
„Путник” успоставља веома важну сарадњу са национал
нимавиопревозникомиукључујесвевећибројсвојихпо
словницаширомземљеупродајуавиокарата.Туристичка
агенција„Путник”токомистегодинекупујепрветуристич
кеаутобусемарке„Шкода”.Укупанбројаутобусауземљи
биоје740,аодтогасуњих55билитуристички.31

Од 1. јануара 1947. године „Путник” послује каоСавезно
предузећеодопштегдржавногзначаја.Домаћихтуристако
јипутујупоземљизахваљујућинештовишеод50послов
ница,билојепрекомилион.Упрвимпослератнимгодинама
Југословенисувеомареткопутовалиуиностранство.Про
верени и заслужни другови имали су углавном службене
пасошесакојимасупутовалиуслужбенепосетесоцијали
стичкимземљамаираднимколективима.Током1949.годи
неброј домаћих туристаизносио је двамилиона.Највеће
интересовањепостојалојезамалобројнехотеле,радничка
и синдикална одмаралишта, пре свега на мору, а затим у
бањамауСрбијиипланинскимместимауСловенији.32

Током1951.годинеоснивајусеидругетуристичкеагенције
уЈугославијипопут„Компаса”,„Атласа”,„Далмацијатури
ста”.Бројдомаћихтуристанепрекиднорасте.Повећавасе
бројтуристаукамповима,уСрбији,Дечанима,Сићеву.Не
коликогодинакасније,тачније1954.годинеФранцускаавио
компанија„AirFrance”оснивапредставништвоуБеограду

29Каталог„Путника”из1945.годиненамењенрадницима.
30Исто.
31Kрајчевић,В.нав.дело.
32(1948)ПутникИзвештајуправеорадуДруштваупословној1947.го

дини,Београд:ДруштвозасаобраћајпутникаитуристауКраљевини
Југославији,а.д.
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иуспостављапословневезеса„Путником”,каоисовјетска
државнатуристичкаагенција„Интурист”,штосеповољно
одражавалонаповећањебројастранихпутника.Током1955.
године„Путник”јепревозиотуристекојисусебродовима
заустављалиуградовиманаЈадрану,докје1956.учество
ваоиупревожењуиграчаФК„ЦрвенаЗвезда”наутакмице
поЕвропи.Убрзо„Путник”формиратуристичкеаранжмане
засвепразнике,апосебноПразникрада.УКопенхагенуи
Лондону1960.отварасепредставништво„Путника”.33

Први међународни пројекат у Југославији био је између
„Путника”ифранцускогклуба„Медитеране”1963.године,
отварањемтуристичкогнасељанаострвуСветиМарко,по
редТивта.Две годинекасније, „Путник” јеотвориопред
ставништвоуЊујорку,аистегодинеоснивасвојурентакар
службу.34

Од средине шездесетих година35, побољшање животног
стандардаљудииолакшанепасошкепроцедуре,позитивно
сусеодражавалинаразвојтуризмаитуристичихкретања
уЈугославији,алиипутовањаЈугословенауиностранство.
ИзградњаЦентраСава1977.годинеуБеоградуутицалаје
наразвојманифестационогтуризмаидолазаквеликогброја
странацанасајмовеиконгресе.

Златнодобатуризматрајалоједодеведесетихгодинапро
шлогвека,односнодопостојањаЈугославије,која јебила
веома атрактивна дестинација за стране туристе, чији се
број из године у годину повећавао. Туристичка агенција
„Путник” јесвојепословањесталноунапређивала,нудећи
атрактивнапутовањана далеке дестинације попутХаваја,
Сенегала,Аустралије,Америке,итд.Вишеоддвемилијарде
доларабиојеприходЈугославијеодтуризма1987.године,
штојерекордкојидоданаснијеоборен.36

Период ратова, санкција, распада Југославије, донели су
озбиљнепромененапољутуристичкихкретањаисвемање
приходеодтуризма.

Закључак

Настанак прве туристичке агенције утицао је на омасо
вљењепутовањаизаувекпромениоњиховправац,истичу
ћиЈугославијукаодестинацијузакојом јевладалавелика

33Kрајчевић,В.нав.дело.
34Исто.
35(1962)Путник,Куданаодмор?,НовиСад:„Путник”.
36Крејић,Ж.,Черовић,С.иМилићевић,С.(2017)ХиТМенаџмент,Вол.5.

(1),ИсторијскиразвојтуризманаподручјуСрбије,стр.5563.
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тражња туриста. Упркос сиромаштву, ратовима, развоју
друштваидржавеуцелини,жељазанапреткомиулагањем
личнихнапорастручнихпојединацадопринелисудаЈуго
славијасредином20.векапостанеједнаоднајпосећенијих
туристичкихдестинацијасвета.

Јадран,планинеСловеније,бањеСрбије,манастири,наив
носликарство,билисунајчешћимотивипосетадомаћихи
странихтуриста.Улагањедржавеукомплетнуинфраструк
туру,обнављањеопустошенеземљенаконДругогсветског
рата,отварањехотела,одмаралишта,изградњааутопутева,
давалисуподстицајњенимградитељимаирадницимадаи
самипостанупутници.37

ДоношењеЗаконаотуризму,пасошкеолакшице,подстица
њетуризмаодстранедржаве,резултиралисутимедасвоје
златнодобатуризамдоживи1987.годинекадајезарадаод
туристапремашиладвемилијардедолара.

Ангажовање уметника и њихово учешће у изради пропа
гандногматеријала, снимањепрвих туристичкихфилмова
убоји,штампањетуристичкихновина,сарадњасамеђуна
родним туристичким агенцијама, огромна мрежа послов
ницатуристичкеагенције„Путник”широмсвета,утицали
судатуризампостанеједнаоднајразвијенијихгранапри
вредеЈугославије,аразвојагенцијскеделатностипокретач
културепутовања.38

Целокупна организација пословања у оквиру агенцијске
делатности у Југославији, инсистирање на стручности и
образовањузапосленихутуристичкојагенцији, заштитаи
саветовањепутникаоновимдестинацијама,професионал
нопословањеиоткривањеновихдестинација запутнике,
важнаулогадржавекојаподстичепутовања,утицалисуна
стварањеопштетражњезапутовањима.

Такође, све ово је допринело остваривању изузетних по
словнихрезултата,којидосаданисупревазиђени.Примена
оваквогначинапословањауданашњевремеважнајенеса
мозбогостваривањадобрихфинансијскихрезултата,већи
збогвраћањаповерењапутникаупословањетуристичких
агенција.

37Миљковић,Б.(1934)Наштуризам:његовекористиињеговорешење:
једанпроблемсавременепривреде,Београд:Планета.

38Kрајчевић,В.нав.дело.
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Abstract

AlthoughtheideaofthecreationofthefirsttravelagencyinYugoslavia
existedinthemiddleofthe19thcentury,ittookmorethansixtyyearsto
establishthefirsttravelagency,Putnik,inBelgradein1923.Founding
ofatouristagencyinitiatednumeroustrips,bothdomesticandforeign,
to theplacesof formerYugoslavia.Themostpopulardestinations in
Yugoslaviainthefirsthalfofthe20thcenturywereinsouthernSerbia,
SloveniaandtheAdriatic.During1930,businessoperationsofPutnik
were marked by cruises and thematic exhibitions in Paris, London,
Nice,aswellastheopeningofalargenumberofbranchesindifferent
cities,inthecountryandabroad.UntilthebeginningofWorldWarI,
importanteventsfor thedevelopmentof tourist travels inYugoslavia
occurred: printing of posters, brochures, promotions of destinations,
openingoftheBelgradeFair,makingofthefirsttouristfilmincolour.
AfterWorldWarII,whichhadaverynegativeeffectontourisminthe
wholeworld,includingYugoslavia,aperiodofthecountry’srestoration
followedandagoldenageoftourisminYugoslaviastarted,whichby
thenumberoftourists,theirovernightstaysandtourismrevenueshave
neverbeenexceeded.TheappearanceofagencyactivityinYugoslavia
contributed to the creation of a travel culture that has had multiple
benefitsforbothtravellersandhosts,butalsoforthesocietyasawhole.
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