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Теоријске основе туристичке валоризације
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Апстракт: Туристичка валоризација је саставни део туристичко-географских 
истраживања одговарајућих природних и антропогених вредности од значаја 
за развој домаћег и иностраног туризма на једном локалитету, туристичком ме-
сту, регији или земљи. Представља комплексну оцену наведених вредности и од 
значаја је за туризмолошку науку и оперативу. Разматра се комплементарно са 
савременим просторним планирањем, заштитом и унапређењем животне сре-
дине, која представља основу и оквир домаћих и међународних туристичких 
кретања. На значај туристичке валоризације, земљама чланицама, посебно ука-
зује Светска туристичка организација (UNWTO), чије је седиште у Мадриду. У 
процесу туристичке валоризације, просторног планирања и заштите животне 
средине, уважавају се одговарајући елементи, фактори, методе и поступци, зна-
чајни за функционисање туризма, посебно за његов развој. То значи да је реч не 
само о научном приступу, већ и апликативној делатности. Уважава се у научним 
пројектима, економици туризма, туристичкој пропаганди, избору локација за 
изградњу туристичко-угоститељских објеката, њихово димензионирање, сезон-
ско или целогодишње пословање. Предмет је друштвеног и просторног плани-
рања и инвестирања у нове и обнављање постојећих објеката. Поједноставније 
посматрана туристичка валоризација се своди на класификацију и вредносно 
рангирање природних и антропогених туристичких вредности, које се могу де-
финисати као локалне, регионалне, националне, европске и светске.

Кључне речи: Туристичка географија, туристичка валоризација, просторно 
планирање, Светска туристичка организација, природне и антропогене вредно-
сти, методе, елементи, фактори.
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Увод

Слободно време, одговарајућа материјална средства, навике и по-
требе, као и време мира, уз постојање објеката, појава и догађаја који 
имају извесне атрибуте туристичке привлачности, чине основу тури-
стичких кретања код нас и у свету. У туристичким кретањима, разли-
читих врста, повода и простора одвијања, већ више година учествује ми-
лионско становништво. Туристичка кретања, као врста миграциja, ма-
совнија су од свих других врста кретања становништва. Иако релативно 
млада појава, у смислу масовности и обухватности простора, савремени 
туризам даје основно обележје многим насељима, регијама, правцима 
кретања и земљама. Манифестује се као домаћи и инострани, локални, 
регионални, континентални, иницијативни и рецептивни и има бројне 
и сложене друштвене и економске функције. За сврсисходан, посебно 
за друштвено и економски оправдан развој туризма, валоризују се број-
не природне и антропогене вредности, које доприносе разрешавању 
одговарајућих туристичких потреба. Туристичка валоризација је ши-
роко обухватан, на научној основи заснован процес утврђивања вели-
чине контрактивне (привлачне) зоне туристичких вредности, на осно-
ву којих се остварује економска добит носилаца туристичке рецептиве.

Експанзија савременог туризма

Савремени туризам, код нас и у свету, почиње после Другог свет-
ског рата и кроз неколико карактеристичних етапа, наставља се и даље. 
Одликује се диференцијацијом градова, регија и земаља иницијативног 
и рецептивног туризма, уз постојање оних простора (градови, регије, 
државе) који дају, али и примају велики број туриста. У периоду од 
1950. до 1965. године светски туризам се омасовљавао по невероватној 
годишњој стопи од 10,9 %, односно 10,2 %. Иза тога, до 1980. године, број 
туриста, њихових ноћења и девизни прилив, имају годишњу стопу рас-
та од 6,5 % до 5,5 %. После извесне петогодишње (1981-1985) стагнације, 
када је стопа раста износила само 2 %, до наших дана се стабилизовала 
на око 3 %, што је више у односу на бројне делатности и изједначава 
се са производњом аутомобила и укупном светском спољном тргови-
ном. На различитим пословима туристичке иницијативе и рецептиве у 
свету је 2015. године било 284.000.000 запослених. Од сто запослених у 
Аустрији од туризма живи 15 људи, у Грчкој и Шпанији по 12, у Швај-
царској, Аустралији и Француској по 8. Уз све то, неке туристичке, а 
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самим тим и хотелијерске компаније, убрајају се у највеће на свету. Неке 
туристичке и хотексле корпорације имају своје сталне и сезонске пред-
ставнике, пословнице и објекте на свим континентима.

Савремени туризам се апликативно и научно прати из различитих 
аспеката, јер је терцијална делатност у којој је запослен велики број људи. 
Уз оне који су непосредно одговорни за реализацију туристичких путо-
вања (иницијатива), чини се да је још више оних који опслужују тури-
стичко тржиште (рецептива), у смислу да му много значе грађевинска 
оператива, производња саобраћајних средстава, погонских горива, хране 
и пића, туристичке опреме и сувенира, дизајн, публиковање и пласман 
пропагандног материјала, хортикултура, музеологија, саобраћај, спорт, 
здравство, домаћа радиност, угоститељство, кулинарство и др. 

Издаци светског становништва за туристичка путовања процењују 
се на 20 до 30 % вредности свих услуга, захватају 12 % укупног народног 
производа и чине 6 % вредности светског извоза. Истовременио туризам 
захвата око 15 % свеукупних инвестиција у нове објекте, реконструкцију 
и иновацију постојећих. Године 1983. у свету је регистровано 292.803.000 
страних туриста, чији се број до 1989. године повећао на 414.223.000 и 
заједно са домаћим туристима превазишао две милијарде. Године 1995. 
укупан број страних туриста у свету достигао је 534.000.000. Пет година 
касније, било их је 661.000.000, а 2005. већ 808.000.000, да би се 2010. при-
ближио једној милијарди, тј. достигао је 960.000.000. Године 2015, према 
подацима Светске туристичке организације, број иностраних туриста 
у свету износио је 1.184.000.000. Прогноза Светске туристичке органи-
зације, указује на то да ће 2020. године у међународним туристичким 
кретањима у свету бити више од 1.250.000.000 туриста. Број туриста који 
своје потребе задовољавају у земљама у којима живе, тј. учествују у до-
маћим туристичким кретањима, три до пет пута је већи од оног у међу-
народним туристичким кретањима. 

Укупан приход од међународног туризма у свету 2011. године пре-
машио је 1.100.000.000 амаричких долара. Највеће приходе по основу 
страног туризма остварују САД, Италија, Шпанија и Француска. Десет 
туристички најразвијенијих земаља апсорбује више од 45 % свих при-
хода од туризма, те истом поклаљају одговарајућу пажњу. Према пред-
виђањима стручњака из домена економике туризма, међу десет тури-
стички најразвијенијих земаља света и даље, до 2020. године, биће, САД, 
Француска, Шпанија, Италија и Велика Британија, којима се придружују 
Кина, Русија, Мексико, Аустрија, Турска и др. Као значајан део светске 
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привреде, који остварује профит валоризацијом природних и антропо-
гених објеката, појединци, институције и компаније, које се баве овом де-
латношћу, имају моралну одговорност пред човечанством да предузму 
водећу позицију на плану преласка са пасивног на одрживи развој жи-
вотне средине, која је услов и оквир развоја туризма (Група аутора, 2000).

Препоруке Светске туристичке организације

На значај туризма указује чињеница да је 27. септембра 1970. го-
дине основана Светска туристичка организација (најпре WTO, затим 
UNWTO, да би се разликовала од Светске трговинске организације), 
која има више од 130 земаља чланица. Наведени датум се обележава 
као Светски дан туризма. Године 1995., ова организација, заједно са 
Светским саветом за путовања и туризам (WTTC), подржала је пројек-
те одговорног понашања свих учесника у туристичким кретањима и 
потенцирала идеје одрживог развоја. У вези с тим усвојена ја Агенда 21 
за туристичку привреду, као документ који је наговештен три године 
раније на Конференцији о заштити животне средине, која је одржана 
у Рио де Жанеиру, којој су присуствовали представници из 182 земље. 

У циљу потенцирања значаја туризма за разумевање и поштовање 
међу народима и државама, Светска туристичка организација је 1999. 
године прокламовала Општи етички кодекс у туризму, који је код нас 
публикован 2000. године. Наведеним документима, који су усаглаше-
ни са акцијама Уједињених Нација, које се тичу туризма, животне сре-
дине и развоја, на директан и индиректан начин утиче се, усмерава и 
унапређује теорија и пракса валоризације природних и антропогених 
потенцијала, који имају један или више атрибута туристичке привлач-
ности, значаја и препознативости. 

Наведена акта од значаја су за дефинисање стратегије развоја ту-
ризма и препорука на којој треба да се заснивају акције заштите оних 
вредности, које се могу на најсврсисходнији начин валоризовати за 
потребе домаћег и иностраног туризма. Агенда 21 има велики значај 
за туристичку иницијативу и туристичку рецептиву, које су значајне 
за остваривање друштвених и економских ефеката туризма. Иако се 
чини да су неке од препоручених акција нереалне, последице непред-
узимања одговарајућих акција могу довести до погоршања стања жи-
вотне средине, деградације и девастације природних и антропогених 
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туристичких вредности, те би њихова валоризација била неизвесна, 
или контра продуктивна.2

На основу резултата до којх се долази у процесу валоризације, мо-
гуће је рангирати анализиране природне и антропогене туристичке 
вредности и на тај начин вишеструко допринети реализацији свеукупног 
планирања туризма на одговарајућем простору. Објекти, локалитети, 
центри, зоне, правци и регије, са највећом утврђеном туристичком вред-
ношћу, добијају одговарајуће приоритете по низу показатеља, посебно у 
смислу инвестирања у смештајне туристичко-угоститељске капацитете и 
објекте инфраструктуре. Анализом и сврсисходним закључивањем, мо-
гуће је утврдити праву туристичку вредност валоризованог објекта или 
простора и осмислити правце даљег развоја. При томе је од значаја чиње-
ница да употребна вредност туристичких центара, локалитета. места и 
регија, није чист економски показатељ, већ основа за апликативне акције, 
иза којих следе економски ефекти (Чомић и Пјевач, 1998). 

Особености туристичких вредности, природних и антропогених, 
нису само својства њихове привлачности, препознативости духовних 
и рекреативних својстава, већ све то заједно. За туристичку вредност 
одређеног природног или антропогеног објекта, појаве, процеса, мани-
фестације, најважнији је објективни квалитет, који се утврђује процесом 
валоризације, а субјективно доживљава и цени на туристичком тржиш-
ту. Због тога је потребно да се валоризацијом реално рангирају тури-
стичке вредности и као такве уважавају у просторном и економском 
планирању развоја туризма. Локалитети, центи, места, регије, земље, 
утврђивањем одговарајућих туристичких вредности, кроз туристичку 
пропаганду и понуду, пласирају се тржишту и кроз посећеност оства-
рују одговарајуће економске и друштвене ефекте. То значи да су обим и 
врсте туристичких кретања и боравка у одређеном месту, вишеструко 
зависни од његове основне туристичке вредности. 

Нестручно управљање туристичком иницијативом и туристич-
ком рецептивом, може краткотрајно, али и заувек, изазвати штетне по-
следице по природне и антропогене туристичке вредности, смањити 
број њихових елемената важних за туристичку валоризацију и самим 
тим до смањења туристичких друштвених и економских ефеката. Од 
посебног значаја је реално, локалним условима и традицији, примере-

2 За потпуније упознавање и разумевање Општег етичког кодекса у туризму, Аген-
де 21 за туритичку привреду и ставова о туризму по мери човека, погледати одговарајуће 
одељке у књизи С. М. Станковић: Туристичка географија, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
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но планирање простора за потребе туризма. За остваривање донетих 
планова развоја туризма, који морају бити комплементарни заштити и 
унапређењу простора, укључујући и његову комплексну валоризацију, 
преко је потребна размена искустава, информација, знања, технолош-
ких поступака и иновација, између туристички развијених и туристич-
ки неразвијених земаља и регија. То вишеструко доприноси разради 
метода туристичке валоризације, која је оправдана само онда, и само 
тамо, где не изазива штетне последице по постојеће стање живе и нежи-
ве природе, станишта, ареала и екосистема. 

Туристичка географија и валоризација

За разлику од опште географије, која се убраја у веома старе науч-
не дисциплине и наставне предмете, туристичка географија се убраја 
у млађе дисциплине, за коју је карактеристичан брз развој, осмишља-
вање правог предмета проучавања, научни и практични значај, као и 
комплементарност са неколико природних и друштвених наука и опе-
ративних делатности. Почела се развијати крајем претпрошлог и по-
четком прошлог века, када су се појавили први стручни и научни при-
лози у публикацијама Немачке, Енглеске, Француске, Аустрије, САД, 
Италије, Русије, Југославије и другим земљама. Проучавани су рељеф, 
клима, хидрографски објекти и биљни и животињски свет у смислу 
туристичке вредности, као и извесни садржаји етнолошког наслеђа 
(обичаји, манифестације, празници). Без обзира што у различитим зе-
мљама постоје различите концепције туристичке географије, чини се 
да се у суштини све може свести на изучавање природних и антропоге-
них објеката, појава, процеса и догађаја, који имају извесна својства ту-
ристичке привлачности, тј. одговарајуће атрибуте привлачности. Како 
је туризам изванредно просторна појава, јасно се намеће као тема геог-
рафских, посебно, туристичко-географских истраживања.

Основу савременог туризма чине људи, без обзира да ли је реч о 
иницијативи или рецептиви, правцима путовања и местима и земљама 
боравка. Кретања људи, у смислу миграција, одувек су била предмет 
проучавања географије. Како су туристичка кретања део наше свакод-
невице, иста су предмет проучавања туристичке географије. Наравно, 
туристичка географија се не бави туризмом само као врстом мигра-
ција становништва. Она захвата широк спектар појава и процеса, који 
су разноврсни, сложени и еволутивни. Реч је о зоналним и азоналним, 
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синхроним и асихроним, симетричним и асиметричним, локалним, ре-
гионалним и екуменским особеностима простора, који подлеже тури-
стичкој валоризацији, као заокруженом процесу, који из науке води ка 
оперативи, која се чини успешном само ако остварује позитивне друш-
твене и економске ефекте на дужи рок (Станковић, 2012).

Савремена туристичка географија, у чији домен истраживања спа-
да и туристичка валоризација, на више начина и на више нивоа, дирек-
тно и индиректно, узрочно и последично, научно и оперативно је пове-
зана са неколико научних дисциплина и практичних делатности. Овакав 
став проистиче из сазнања о сложености домаћег и иностраног туризма, 
који се испољава кроз више аспеката. међу којима су најзначајнији при-
родни, друштвени, социјални, економски, демографски, рекреативни, 
здравствено-лечилишни, спортско-рекреативни, манифестациони, сао-
браћајни, политички, културни, социолошки, традиционални, савреме-
ни, локални, регионални, национални, континентални и светски.

За савремена истраживања, која доприносе реалности и сврсис-
ходности туристичке валоризације, као завршног циља туристичко-
географских, али и економских истраживања, потребно је уважавати 
неколико основних принципа:

1. Научну истинитост, реалну оцену, без претеривања, личних 
афинитета и склоности, било да је у питању иницијатива или 
рецептива, локална средина или шири географски простор. На-
учно-истраживачке методе морају бити савремене, а постигнути 
резултати јасни, конкретни, реални, засновани на провереним 
подацима, прецизним анализама, примењивим закључцима.

2. Процесуалност која проистиче из сазнања да је појава сличних ту-
ризму било у ближој и даљој прошлости, те савремена туристич-
ка кретања представљају континуитет који је током времена под-
ложан променама животног стандарда, навикама и потребама за 
путовањем, лечењем, рехабилитацијом, одмором, рекреацијом, 
туристичке понуде, туристичке потражње, начина и обима ту-
ристичких кретања, животног стандарда, висине дневне и укуп-
не потрошње, разноврсне понуде саобраћајних, угоститељских и 
хотелских услуга, туристичких агенција и туроператора.

3. Контектуалност, којом је вишеструко потврђено и оправдано 
схватање да савремени туризам треба посматрати са различи-
тих аспеката, у различитим ситуацијама, као и под утицајем 



12

              Универзитет у Београду - Географски факултет — Зборник радова 64

спајања и прожимањем географских, економских, социјалних, 
политичких, националних и међународних односа, појава, 
процеса, промена и догађаја.

4. Компаративност, којом се наглашава чињеница да се рецептив-
ни туризам одвија у различитим географским локалитетима, 
центрима, правцима путовања, местима, хетерогеним и хомо-
геним туристичким регијама и земљама. Особености наведених 
категорија простора морају се уважавати у политици и пракси 
развоја туризма, посебно код доношења одлука о туристичкој 
валоризацији и инвестирању у одговарајуће објекте.

5. Димензионираност дисперзивне зоне (зона ширења: локал-
на, регионална, национална, континентална, светска) тури-
стичких кретања из матичних места ка туристичким местима. 
Под матичним местима (просторима) подразумевамо градска 
насеља, гушће насељене регије, индустријске центре и читаве 
државе. У низу случајева посебно важним се чини одређивање 
дисперзивне зоне учесталих, краткотрајних викенд туристич-
ких кретања. На супрот томе је утврђивање контрактивне зоне 
(зона привлачења: локална, регионална, национална, конти-
нентална, светска) туристичких кретања.

Вредности и вредновање

Код разматрања проблема туристичке валоризације природних и 
антропогених објеката, појава и процеса, са одговарајућим атрибутима ту-
ристичке привлачности, важним се чине питања вредности и вредновања. 
Термини вредности и вредновање, који представљају начин исказивања 
својстава туристичке валоризације, имају широку и дуготрајну употребу 
у науци и оперативи. Туристичка валоризација природних и антропоге-
них објеката третира се као процес њиховог пласмана на домаће и ино-
страно туристичко тржиште и мери висином и стабилношћу туристичке 
потрошње. У том погледу под туристичким вредностима сматрамо оне 
објекте, садржаје, куриозитете и знаменитости у простору који омогућују 
задовољење неке од туристичких потреба, у које убрајамо рекреативне, 
спортске, здравстве, манифестационе, интерперсоналне и друге. 

Чини се да савременој туристичкој географији, на плану туристич-
ке валоризације, недостају јасне, конкретне и широко примењиве науч-
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но-истраживачке методе и начини презентовања резултата. У савременој 
пракси користе се методе других наука и оперативних делатности, које се 
прилагођавају конкретном времену, простору и објектима валоризације. 
Најбоље резултате дају квантитативне и квалитативне методе као и компа-
рација. Када су у питању ставови туриста о туристичким вредностима, нај-
бољи резултати се постижу методама интервјуа и анкете. Резултати се иска-
зују на више начина и од значаја су за оперативу, друштвено и просторно 
планирање. „Методе туристичке валоризације се могу класификовати у 
две категорије. Критеријум је број вреднованих елемената. Делимичне ме-
тоде се базирају на једној групи фактора. Односе се на културно-географ-
ске чиниоце (испитивање културних вредности простора), компоненте 
туристичке супраструктуре или инфраструктуре (вредновање туристич-
ке опремљености). Потпуне методе се базирају на систему чинилаца. Оне 
обухватају истовремено испитивање културно-географских чинилаца, 
супраструктуре и инфраструктуре. У стварности квантитативно вредно-
вање не може да обухвати све компоненте простора“ (Ћирковић, 2005).

У процесу туристичке валоризације природних и антропогених 
вредности исте не треба третирати само као својства духовне културе 
и препознативости, већ као објективни квалитет (атрибут) који туриста 
субјективно доживљава и цени, тј. предочава као дијалектичко јединство 
субјекта и објекта. Из тога проистиче став да је туристичка валоризација 
трајан и еволутиван процес, онако и онолико колико су трајне и еволу-
тивне туристичке вредности у простору. Схватање да туристичка вало-
ризација представља процену и рангирање туристичких вредности има 
пуно оправдање. Могуће је процењивати и рангирати туристичке вред-
ности једне врсте или једне појаве, на пример, климу, плаже, манифеста-
ције, али и свих заједно на одговарајућем простору. Туристичке вредно-
сти су у много случајева, у одређеним локалитетима, центрима, местима, 
регијама и земљама бројне и поливалентне у смислу природне, антропо-
гене, естетске, знамените, непоновљиве, те је готово немогуће установити 
јединицу мере, еталон, као универзалну вредност. О једној туристичкој 
вредности, туристичком месту, регији и земљи, могуће је исказати више 
различитих вредносних ставова, што је сасвим оправдано. При томе се 
морају јасно дефинисати корисност, реткост и уложени рад. 

Корисност је релативан и широко обухватан појам. „Сваки ресурс 
мора имати одређене атрибуте и карактеристике (клима, рељеф, веге-
тација, знаменитост, лепота, рекреативно-терапијски потенцијал, исто-
ријски значај) који су у стању да задовоље нечије потребе било физичке, 
културне, психичке, интерперсоналне, статусне, престижне или неке 
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друге. Неки ресурси задовољавају већи број потреба, неки мањи, али 
нема универзалних туристичких ресурса који су у стању да задовоље 
све туристичке потребе свих потенцијалних туриста“ (Чомић, 1990).

Реткост је потребно валоризовати у смислу куриозитетне, ек-
земпларне, реликтне, ендемичне, непоновљиве, стилски оригиналне, 
ауторски дефинисане, неумноживе и непреносиве туристичке вред-
ности, било природне, било антропогене. Оних туристилких вредно-
сти којих има мало, или су само на једном месту, у процесу валориза-
ције потребно је посебно истицати, јер на себи својствен начин прив-
лаче одређене групе туриста.

Уложени рад, тј. постојање туристичко-угоститељских објеката, 
објеката инфраструктуре и супраструктуре, доприноси повећању тури-
стичке вредности центра, места, регије или земље у којој се налазе. Реч 
је и о туристички уређеним пећинама, равничарским и планинским 
ловиштима, категорисаним плажама, али и националним парковима и 
другим облицима заштићене природе и објеката људских руку и ума у 
њима. Наравно, превише уложеног рада, предимензионираност и сату-
рација објеката, као и њихова непримереност традицији и локалној сре-
дини, негација су сама себи. То значи да је најбољи онај уложени рад, 
тј. оно и онакво опремање простора туристичке рецептиве, које најмање 
ремети постојеће еколошке односе и процесе у датом простору. 

Вредновање као процес, за туристу може бити емотивно и субјек-
тивно. За разлику од тога, за истраживача мора бити научно основано, 
реално, рационално и објективно. Таквом туристичком валоризацијом, 
концептирају се основе за апликативне акције на терену.

Процена туристичких вредности 

Под савременом туристичком валоризацијом подразумевамо цело-
виту процену природних и антропогених вредности које су од значаја за 
развој туризма у једном месту, регији или земљи. На велики значај тури-
стичке валоризације посебно указује Светска туристичка организација. 
Она је својим чланицама дала конкретна (типска) упутства за туристич-
ку валоризацију. Методологија Светске туристичке организације, која је 
прокламована у Мадриду, примењена је за оцену бројних туристичких 
вредности Шпаније, једне од туристички најпосећенијих земаља света. 
Позитивне резултате туристичке валоризације остварила је у Турска.
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Према броју елемената (објеката, вредности) који се валоризују на 
одређеном простору (општина, округ, традиционална регија, земља), 
издвајају се две могућности. Прву чини парцијална туристичка валори-
зација и односи се на процену туристичке вредности једног споменика, 
језера, пећине, цркве, манастира, музеја, манифестације и сл. Другом, 
или потпуном, туристичком валоризацијом обухватају се мањи или 
већи природни комплекси са за туризам важним антропогеним творе-
винама (планина, национални парк, општина, округ, земља). При томе 
је могуће примењивати опште и посебне методе и резултате исказивати 
описно, бројчано, скаларно, картографски, табеларно и сл.

Светска туристичка организација препоручује својим чланицама 
израду формулара (упитника), који се користе код инвентаризације и 
компарације туристичких вредности, ради истицања предности једних 
над другима. Могуће је сабрати бројчано представљене вредности ур-
банизације, инфраструктуре, опремљености и квалитета услуга, инхе-
рентних карактеристика, односно, процене приступачности, специ-
фичност вредности, близину и значај матичних места и доћи до одгова-
рајућих резултата. Предочен је поступак валоризације шпанских при-
морских плажа. Оцењиване су морфометријске карактеристике плажа, 
квалитет песка, боја и пречник пешчаних зрнаца, температура воде у 
приобаљу, степен загађености морске воде, дубина воде на простору 
купалишта, кретања морске воде, топографија окружујућег копненог 
залеђа, степен урбанизације окружења плаже, као и климатски и ми-
кроклиматски елементи и фактори на плажи и непосредном окружењу 
у току летње купалишне сезоне. 

По методологији Светске туристичке организације у Турској је, 
уз уважавање 17 елемената, рангирано 65 предеоних целина које су од 
интереса за савремени туризам. Чини се да су постигнути добри резул-
тати, јер је Турска током протекле деценије вишеструко обогатила ту-
ристичку понуду и остварује значајне приходе. Разрађујући проблема-
тику туристичке валоризације, као сегмента од интереса за оперативу, 
посебно за туристичку рецептиву и пропаганду, Светска туристичкас 
организација је дефинисала основне критеријуме. Посебно издваја ин-
терне и екстерне факторе и разрађује их до детаља.

Интерним факторима туристичке привлачности обухваћене су 
специфичности и вредности објеката, појава, процеса или манифеста-
ција, које су од интереса за туризам, тј. имају један или више атрибута 
привлачности и могућности коришћења. При томе се обраћа посебна 
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пажња на урбанизацију, којомм се обухватају врсте, квалитет и опре-
мљеност туристичке вредности, ресурса, или мотива. Ниво оцена своди 
се на висок, средњи и слаб. Из оквира инфраструктуре процењује се 
квалитет, опремљеност и пропусна моћ саобраћајница, као и ниво ту-
ристичке понуде у односу на постојећу туристичку тражњу.

Екстерним факторима обухваћени су сви они елементи који омо-
гућују и олакшавају приступачност туристичким вредностима. потенци-
рају њихову посећеност, истичу особеност и препознативост на туристич-
ком тржишту. Полази се од чињенице да је приступачност туристичким 
вредностима директна последица нивоа, врста, квалитета и фреквен-
тности постојећих саобраћајница. Већи број саобраћајница, њихова раз-
новрсност и одговарајућа пропусна моћ, значи предност при туристич-
кој валоризацији локалитета, центра, туристичког места, регије и земаље. 
Анализом изохроних карата утврђује се удаљеност матичних места као 
извора туристичке тражње, од објекта, појава, манифестација, центра 
или туристичких места и регија, односно, земаља које се валоризују.

Поједностављено речено, у основи туристичке валоризације су 
класификација и рангирање природних и антропогених вредности, 
појединачно и свих заједно, на одговарајућем простору. У том смислу 
издвајау се туристичке вредности локалне, регионалне, националне, 
континенталне и светске контрактивне зоне и нумерички оцењују од 
један до пет. Све се то мора посматрати кроз ставове туриста о тури-
стичким вредностима, уважавајући постојећу тражњу на туристичком 
тржишту, које је веома пробирљиво, променљиво, стално под прити-
ском конкуренције и често подлежно помодарству.

Развојем домаћег и иностраног туризма, код нас и у свету, тј. са 
повећаном потребом за упознавањем широких природних простран-
става, археолошких локалитета, споменика, манифестација и центара 
бањског лечења, рехабилитације и рекреације, бројна питања валори-
зације наметнула су се у свој својој озбиљности. 

Туристичка валоризација се уважава као једно од најзначајнијих и 
најкомплекснијих питања не само теорије туризма, већ и његовог убрза-
ног развоја. Предмет је теоријских научних истраживања, чији су резул-
тати значајни за туристичку пропаганду, избор локација за туристичку 
изградњу, дефинисање функција и садржаја туристичко-угоститељских 
објеката, ниво цена, сезонско и целогодишње пословање, а самим тим за 
обим и структуру запослених као и износ прихода. Мора се уважавати 
у концепцији друштвених планова на различитим нивоима, изради оп-
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штих и посебних просторних планова, као и у акцијама заштите и уна-
пређења животне средине. При свему томе, туристичка валоризација се 
не сме изједначавати са општом и посебном економском валоризацијим, 
јер бројне туристичке вредности нису роба у класичном економском 
смислу и не подлежу законима економског тржишта у смислу понуда – 
потражња, роба – новац. Бројни природни и антропогени објекти, појаве 
и догађаји (залазак сунца, пећински накит, песковите плаже, снегом по-
кривене планинске падине, фатаморгана, беле поларне ноћи), само за 
туристе представљају извесну вредност, те се могу валоризовати. 

На процењивање вредности, природних, још више, антропогених 
туристичких вредности, утиче њихов историјски, друштвени и нацио-
нални значај. Код туристичке валоризације археолошких и споменич-
ких вредности, од интереса је њихова старост и аутентичност. Посебна 
пажња посвећује се уметничко-естетским вредностима, без обзира што 
су објекти стварани са другим, а не туристичким намерама. Тако се кул-
турно, уметничко и историјско наслеђе укључује у туристичку понуду 
и добија посебну вредност која се мора чувати, унапређивати и често 
законом штитити, јер само као таква повећава туристичку вредност 
околног простора (Јовановић, 1994).

Елементи туристичке валоризације

Код савремене валоризације туристичких вредности, без обзира 
да ли је реч о морима и плажама, планинама, језерима, пећинама, гра-
довима, манифестацијама, регијама и земљама, најпре је потребно ана-
лизирати и оцењивати њихов положај. При томе издвајамо:

1. Географски положај (географска дужина, географска ширина, над-
морска висина, степен континенталности, степен маритимности).

2. Саобраћајни положај (однос према саобраћајним коридорима 
друмског, железничког, водног и ваздушног саобраћаја, уз по-
тенцирање квалитета, фреквентности, пропусне моћи, безбед-
ности путовања, инфраструктурне опремљености).

3. Туристички положај (однос према градским насељима, инду-
стријским центрима и гушће насељеним регијама у којима се 
формира туристичка потражња, али и према комплементар-
ним и конкурентским туристичким вредностима).
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4. Функционални положај (особине спајања, прожимања, контак-
та и транзита, центра и периферије, отворених и затворених 
система, избор алтернативних праваца).

Туристичка валоризација антропогених туристичких вредности 
једноставнија је у односу на валоризацију природних туристичких вред-
ности, без обзира на њихову свеукупну разноврсност. Код антропогених 
туристилких вредности (споменик, спомен парк, сакрални објекти и ком-
плекси, етнографско наслеђе, културна или спортска манифестација, 
фестивал, задужбина, изложба, музеј) доста прецизно се могу утврдити 
старост, стилска припадност, аутор, садржај, историјски значај и друго, 
што олакшава валоризацију. За разлику од тога природне туристичке 
вредности су по начину постанка, облику и територијалном размештају 
бројније, разноврсније, зоналне и азоналне, омогућују више врста сезон-
ског и целогодишњег туризма, те су сложеније. На примерима градова, 
планина и језера, указаћемо на основне елементе њихове туристике ва-
лоризације, уважавајући чињеницу да су код свих побројане врсте поло-
жаја, уз саобраћајну повезаност изванредно значајан показатељ.

Валоризовати природне и антропогене туристичке вредности на 
одређеном простору, поред осталог, значи и предочавати обим и врсте 
туризма на њему. Туризам треба развијати само тако и само толико, уко-
лико не угрожава постојеће стање животне средине, јер „Наша је анали-
за јасно показала: овако као досад даље више не иде. Сви који живе као 
туристи и који живе од туризма морају то увидјети и прихватити нову 
љествицу вриједности. Требало би развијати и унапређивати облике ту-
ризма који би доносили највише користи свим судионицима – туристи-
ма, њиховим домаћинима, туристичким предузећима – а да то не буде 
повезано с неподношљивим неповољним послједицама, напосе еколош-
ким и друштвеним. И као што је већ речено: досад нисмо ни тражили, 
ни пронашли, а камоли остварили такве облике... То значи да политика 
туризма више није усмјерена само на привредну и техничку сврсисход-
ност, него тражи и нетакнут околиш и поштивање потреба свих судио-
ника. Туризам који испуњава те увјете за мене је неагресивни туризам 
или прилагођени туризам (што се ослања на аргументацију у корист 
прилагођене технологије); а туризам који слиједи искључиво привредне 
и техничке захтјеве јес агресиван туризам“ (Крипендорф, 1986). Реч је о 
туризму по мери човека, те му са тог становишта морају прилазити ва-
лоризација, планирање, изградња, политика и законодавство.
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Валоризација градова, планина и језера

Туристичке привлачности градова нису само њихова основна ге-
ографска и историјска обележја, нити само њихова знамења духовне 
културе и препознативости, већ све то, и још много другог, заједно. За 
град као туристичку вредност (привлачност), најважнији је објектив-
ни квалитет туристичке понуде за домаће и стране посетиоце, који се 
субјективно доживљава и цени, подстиче, или не, на поновни долазак 
и туристички боравак. Реч је о дијелектичком односу који се испољава 
на релацији субјекат – објекат, односно, туриста – туристичка вредност, 
туриста – град. Од посебног је значаја чињеница да туристичка валори-
зација уопште, градова посебно, у смислу планирања развоја, мора бити 
на добробит стално настањеног градског становништва. „Схватањем 
да се просторни развој одређене територије (територијални развој) пре 
свега тиче оних који на тој територији живе, формирајући заједнице 
за живот и рад (градска и сеоска насеља), требало би да је успостављен 
нови вредносни систем код планирања просторног развоја. Овај систем 
јасно дефинише да просторно планирање не може да се ради за станов-
нике односно актере развоја, већ са њима“ (Стојков, 2009). 

На посебан начин се намећу схватања о данашњем и будућем 
паметном, интелигентном граду, који представља својеврстан дина-
мичан систем „...којим се управља према савременом моделу доброг 
управљања, уз помоћ актуелног информационо-технолошког инстру-
ментарија, уз активно учешће грађана и заинтересованих актера, пове-
зујући и координирајући интелигентна решења два или више кључних 
елемената градског система: саобраћаја, техничке инфраструктуре, 
енергије, воде, животне средине, безбедности, јавних служби, грађења, 
управљања градом и других компоненти његовог развоја“ (Стојков, 
2016). На све то додајемо туризам као делатност која многим градовима 
доноси значајне приходе, апсорбује обимну радну снагу и пословно се 
спаја и прожима са низом градских делатности и функција.

Из 2000. године потиче Хилари Кросин модел валоризације који се 
углавном односи на антропогене, тј. споменичке, туристичке вредности 
које се срећу у градовима. Појединачни елементи, по значају за туризам, 
сврставају се по систему слаба, средња, висока туристичка вредност (при-
влачност). Туристичка вредност археолошких локалитета, споменика, 
споменичких комплекса, сакралних објеката и комплекса, оцењује се ну-
мерички од један до пет. У процесу туристичке валоризације, анализи-
рају се амбијент, симбол времена, стилска припадност, време стварања, 
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реноме стваралаца, значај ктитора, препознативост уметника, непрено-
сивост, непоновљивост и неумноживост објеката, раритет и реткост. По-
себно се инсистира на погодности за резрешавање специфичних тури-
стички потреба, чему могу служити амфитеатри, тврђаве, цркве, црквена 
дворишта, манастирски комплекси, као и центри конгресног туризма. У 
смислу туристичке пропаганде истичу се естетски елементи, реноме ау-
тора, изворност или копија дела, степен одступања од оригинала, врста и 
обим законске заштите, комплементарност са непосредним окружењем, 
али и елементи колизије, подударности и конкуренције. Инфраструкту-
ра и супраструктура, препознативост на туристичком тржишту, стварни 
и могући степен угрожености предимензионирањем туристичких посе-
та (сатурација), морају се јасно исказивати. 

Основни елементи туристичке валоризације градова су бројни и 
разноврсни. Исти су природни и антропогени, историјски и савремени, 
традиционални и модерни, константни и променљиви, моновалентни 
и поливалентни, колизиони и комплементарни. Туристичка вредност 
им се дефинише на различите начине, јер привлаче пажњу великог 
броја туриста различитих категорија и прохтева. Београд, например, 
апсорбује готово 50 % целокупног туристичког промета Србије, одно-
сно више од 62 % иностраног туризма, што му даје низ специфичних 
одлика. Градови се туристички валоризују са непосредним и посред-
ним окружењем, јер су наглашене моћи мултипликације. Ка туризму 
градова усаглашавају се бројне привредне и друштвене активности, 
доприносећи формирању целовите, целогодишње понуде богатог сад-
ржаја туристичког боравка и умножавању дневне и укупне туристичке 
потрошње, што је крајњи циљ туристичке рецептиве (Станковић, 2012).

Код валоризације градских насеља оцењују се саобраћајна повеза-
ност и приступачност, време и начин постанка, особености историјског 
развоја, величина урбане територије, хоризонтална и вертикална раз-
гранатост, климатске и биогеографске одлике, хидрографски објекти, 
археолошка налазишта, градитељско наслеђе, споменичко наслеђе, са-
крални објекти, утврђења, спортски терени и објекти, савремени спо-
меници и споменички комплекси, музеји, задужбине, легати, галерије, 
паркови, тржни центри, конгресни центри, традиционалне и повре-
мене приредбе различитих врста, пешачке зоне, амбијенталне целине, 
сајамске приредбе, понуда сувенира, организација саобраћаја, смештај-
ни и угоститељски капацитети, комплементарност са окружењем, до-
ступност излетишта, привредна и друштвена организованост и сл.
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Код туристичке валоризације планина, уз наведене врсте поло-
жаја (географски, саобраћајни, туристички, функционални) потребно 
је оцењивати генетски тип планине, морфолошке карактеристике, гео-
лошки састав, стање ерозије, величину и успон планинске масе, однос 
висине према површини, индивидуалност и препознативост планине, 
поливалентност, хоризонталну и вертикалну дисекцију рељефа, типове 
планинских падина (благе, стрме, ступњевите), скијашке стазе и успиња-
че, однос вододрживих и водопропустивих стена и простора, биљни свет 
(вертикални вегетацијски катови, типична станишта и ареале, чисте и 
мешовите шумске и ливадске састојине, ретке, ендемичне и реличктне 
врсте), животињски свет (ретке врсте, заштићене врсте, организована ло-
вишта, резервати), паркови природе, национални паркови, хидрограф-
ски објекти (извори, врела, реке, водопади, језера), климатске карактери-
стике са посебним освртом на летњу и зимску сезону али и биоклиматс-
ке, стимулативне, седативне и здравствене елементе, туристичку инфра-
стурктуру, смештајне и угоститељске капацитете (Станковић, 2004).

У процесу туристичке валоризације природних и вештачких је-
зера, савремена наука и оператива уважавају њихову корисност, рет-
кост и у постојеће објекте уложени рад. Корисност је одлика језера да 
задовољавају неку од туристичких потреба. Реткост (пловећа острва на 
Власинском језеру) се огледа у куриозитетним појавама и процесима 
на језерима и у њиховом окружењу, а количина уложеног рада су сви 
они објекти који доприносе садржајном боравку туриста на води и у 
приобаљу језера. Туристичка валоризација језера, као хидрографских 
објеката и њиховог непосредног окружења, веома је сложена. Захтева 
уважавање знања из више научних дисциплина и оперативних делат-
ности. Од посебног значаја, на примерима туристичке валоризације 
мањих језера, важна је примена методе компарације, којом се долази 
до сазнања о одговарајућој вредности сваког од проучаваних објеката 
у одређеном сливу (вештачка језера на Дрини, Западној Морави), или 
једном појезерју (језера на Дурмитору, језера на Проклетијама, језера у 
околини Суботице, језера у околини Беле Цркве).

Поред побројаних врста положаја и саобраћајне повезаности, 
оцењују се начин постанка језера, морфометријске карактеристике, 
особености водостаја, приступачност и разуђеност обале, квалитет и 
морфологија приобалног простора, лекације погодне за изградњу ту-
ристичко-угоститељских објеката, квалитет воде, термички режим 
током године, кретања језерске воде, вертикална термичка стратифи-
кација воде (епилимнион, топли површински слој, металимнион, слој 
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нагле промене температуре, хиполимнион, дубљи слојеви воде уједна-
чене температуре), квалитет и опремљеност плажа, дужина купалишне 
сезоне, топлотни биланс (време загревања, време хлађења језерске воде 
и њен топлотни капацитет), водни биланс (начин храњења и начин 
губљења воде), промене водостаја и померање обалске линије, боја и 
провидност језерске воде као естетски елементи, органски свет језера 
(дистрофна, без органске материје, олиготрофна, сиромашна орган-
ском материјом, еутрофна, богата органском материјом, у вези са тим 
стање ихтиофауне и могућности спортског риболова), заштита језера и 
непосредне околине (Станковић и Јошановић 2009).3

Валоризација и планирање

Код разматрања туристичке валоризације природе и људском 
руком и умом створених вредности, које побуђују пажњу туриста, код 
просторног, друштвеног и економског планирања туризма, полази се 
од сазнања да је реч о отвореном систему, те је „...поред унутрашње ин-
теграције и координације, планирањем потребно интегрисати туризам 
у контекст општег економског и социо-културног развоја одређене др-
жаве или регије, њених специфичности и материјалних ресурса. На тај 
начин се смањују могућности конфликта између већег броја субјеката 
који претендују на исте ресурсе у датој области“ (Јовичић, 2016). 

Од посебне важности је интегрално планирање које не доприноси 
само развоју туризма, већ и остваривању одговарајућих друштвених и 
економских ефеката домицилног становништва, стварајући му повољ-
није услове свакодневног живота (незагађена животна средина, регу-

3 За детаљније упознавање појава, проблема и процеса туристичке валоризације гра-
дова, планина и језера, видети следеће радове С. М. Станковића: Туристичке детерминан-
те региона Београд, Зборник радова Београд и његов регион, Географски факултет, Беог-
рад, 2003. Планине као предмет туристичке валоризације, Географски годишњак Подруж-
нице Српског географског друштва из Крагујевца, број 29, Крагујевац, 1993. Планирање 
планинског туризма кроз концепт одрживог развоја, Еколошка истина, Завод за заштиту 
здравља из Зајечара и Технички факултет из Бора, Доњи Милановац, 2001. Туристичка 
валоризација планина. Еколошка истина, Завод за заштиту здравља из Зајечара и Технич-
ки факултет из Бора, Доњи Милановац, 2002. Туристичка валоризација вештачких језера 
СР Србије, Посебна издања Српског географског друштва, Београд, 1975. Неки пробле-
ми туристичка валоризације наших језера, Водопривреда број 62, Југословенско друштво 
за одводњавање и наводњавање и Југословенско друштво за заштиту вода, Београд, 1979. 
Санација и валоризација Палићког језера, Водопривреда број 81, Југословенско друштво 
за одводњавање и наводњавање и Југословенско друштво за заштиту вода, Београд. 1983.
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лисан саобраћај и третман отпада, боља снабдевеност основним потре-
бама). Без обзира на величину планираног и валоризованог простора, 
односно, временско ограничење постављених задатака, увек и свуда 
морају се уважавати основни елементи континуираности, флексибил-
ности, усклађености интереса, заједништва, системског приступа, ана-
лизе, интегрисаности, имплементације постојећих знања из више наука 
и оперативних подухвата, као и концепције активне заштите животне 
средине из које проистиче одрживи развој. 

Просторно планирање туризма, које је на више начина компле-
ментарно туристичкој валоризацији, може бити краткорочно (1 до 3 го-
дине), средњорочно (3 до 10 година) и дугорочно (10 до 20 година), а по 
просторном обухвату локално, регионално, интеррегионално, нацио-
нално и интернационално. Добри резултати се могу постићи усвајањем 
и применом постулата које својим чланицама препоручује Светска тури-
стичка организација. Иста је прокламовала пет главних и 27 допунских 
категорија планирања и пет врста опремања туристичког простора, по-
себно обала, планина, националних паркова, резервата, археолошких 
локалитета, историјски значајних места, центара бањског туризма и др. 

У важне подухвате, поступке и задатке валоризације и планирања 
убрајају се: дефинисање жељених циљева туристичке рецептиве, одређи-
вање основних, али и алтернативних решења за остварење предвиђених 
планова, инвентаризација туристичких вредности, одређивање тури-
стичких регија, одређивање приоритетних туристичких регија, зонирање 
туристичких регија, посебно приоритетних регија, идентификовање 
највреднијих туристичких вредности и туристичких комплекса, уна-
пређење постојеће понуде, перманентно образовање и усавршавање запо-
слених у туризму и угоститељству, увид у инфраструктуру, развој помоћ-
них и пратећих делатности. Посебно важним чине се заштита животне 
средине, проналажење средстава за инвестирање у одговарајуће објекте, 
уз рентабилност и профитабилност њиховог пословања, утврђивање свр-
сисходне развојне политике, норматива и законодавства на дужи рок.

Савремени туризам је наглашена просторна појава, која је захвати-
ла готово све делове наше планете. Из тог аспекта при просторном пла-
нирању и валоризацији мора му се посвећивати одговарајућа пажња. 
Полази се од чињенице да је просторно планирање туризма планска, 
научно основана, континуелна и на дужи рок постављена активност 
друштва, којом се тежи сврсисходном и оптималном усмеравању раз-
мештаја одговарајућих структура у којима ће, и којима ће, се на најбољи 
начин развијати туризам на одређеном простору.
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Просторно планирање туризма у директној је вези са туристичком 
валоризацијом постојећих природних и антропогених туристичких вред-
ности. На то се надовезује планирање саобраћајне инфраструктуре, коју 
прате смештајни и угоститељски капацитети, без којих није могуће задо-
вољење туристичких потреба. Планирање туризма, које проистиче из ва-
лоризације простора, временски се усаглашава са постојећим стандардима 
општег просторног планирања, какви су средњорочни, дугорочни и сл. 
Величина територије дефинише се као локална, регионална, национална, 
али су познати и примери планирања туризма на међудржавном нивоу. 

Туристичка валоризација одређених предеоних целина, могуће 
пространих регија, као и земаља у целини, даје најбоље резултате, ако 
уважава ставове активне заштите животне средине, тј. све присутнији 
одрживи развој. У вези са тим истичу се следећи захтеви и ставови:

1. Научна анализа екосистена, станишта и ареала живог света и утвр-
ђивање односа са антропогеним објектима од значаја за туризам.

2. Процена тренутне и перспективне тражње на туристичком тр-
жишту, по времену и основним преокупацијама већине туриста.

3. Стваралачка сарадња планерских и туристичких субјеката (ин-
ституција) са одговарајућим субјектима (фирме, компаније, 
конзорцијуми) из домена заштите животне средине, урбаниз-
ма, саобраћаја, инвестирања, пропаганде.

4. Одређивање основних циљева, обима и праваца заштите ту-
ристичких вредности, уз издвајање приоритета и дефинисање 
више зона и одговарајучих степена заштите и угрожености.

5. Дефинисање капацитета простора који се валоризује. Реч је о 
изналажењу решења таквог туристичког промета који не угро-
жава постојеће стање станишта, ареала, екосистема и свих за ту-
ризам значајних објеката у њима. Реч је и о сразмери елитног, 
масовног, летњег и зимског туризма, који, сваки на свој начин, 
структуром и захтевима посетилаца, утиче на обим промета и 
валоризацију туристичких вредности.

6. Осмишљавање таквих и толиких туристичко-угоститељских 
објеката који одражавају локалну средину и традицију и не 
утичу на измене основних елемената вековима успостављаних 
еколошких односа и процеса у природи.

7. Усавршавати, синхронизовати и комбиновати, уважавати и 
примењивати законе и прописе из просторног планирања, са-
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обраћаја, инвестирања, водопривреде, шумарства, туризма, за-
штите природе и споменика и сл.

У наведеном смислу потребно је уважавати одређену поступност 
у процесу туристичке валоризације и просторног планирања. Могући 
редослед поступака може се исказати на следећи начин: Инвентариза-
ција, класификација и рангирање туристичких вредности, садашња и 
будућа тражња на домаћем и иностраном тржишту, прогнозирање ус-
мерене туристичке тражње, разграничавање туристичких регија, раз-
мештај и опремање објеката туристичке рецептиве, избор локација за 
изградњу туристичких објеката, конкуренција и комплементарност са 
окружењем, заштита и унапређење животне средине (Станковић, 2008).

Изванредан познвалац савремених процеса у светском туризму, не-
мачки теоретичар, Јост Крипендорф, који са људског, наглашеног социо-
лошког аспекта анализира туризам, поред осталог констатује да туристич-
ка иницијатива и туристичка рецептива морају схватити да прихватање 
досадашњих економских, друштвених и техничких акција, без претходне 
критичке анализе, неће донети ништа ново туризму. „Ако се тиме ипак 
желимо позабавити, морамо разбити досадашњи духовни оквир и уоби-
чајене критерије одлучивања. Теорије, економски прорачуни, политички 
програми и доктрине неће нас одвести далеко. Нужна је прије свега интуи-
ција и машта, социјална машта, схваћена као способност да се оно што по-
стоји не проматра као нешто коначно, нужна је способност предочавања 
новога и способност предлагања друкчијих решења“ (Крипендорф, 1986).

Закључујемо да су задатак и циљ туристичке валоризације просто-
ра, оцењивање, класификација и рангирање туристичких вредности. 
Завршни допринос валоризације је потреба да се на научној основи, ре-
ално издвоје и туристичком тржишту презентују вредности различите 
контрактивне зоне, садржаја туристичког боравка, материјалне опре-
мљености и усклађености са локалном средином. Локалне, регионал-
не, националне и интернационалне туристичке вредности, уз ставове 
туриста и локалног становништва, имају своје место на туристичком 
тржишту и, свака на свој начин, утиче на остваривање друштвених и 
економских ефеката рецептивног туризма.
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Abstract: Tourist valorisation is an integral part of tourism and geographic research 
into relevant natural and anthropogenic values, which are important for the develop-
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orisation is considered in scientific projects, tourism economics, tourism-related mar-
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Introduction

Free time, adequate financial resources, habits and needs, as well as 
peacetime, together with facilities, phenomena and events with attributes of 
tourist appeal, are at the core of tourist movement patterns both at home and 
abroad. For a number of years, millions of people have been part of tourist 
movement patterns, which differ in kind, purpose and type of venue. As a sort 
of migration, tourist movement patterns are more massive than all other types 
of population movements combined. Although it is a relatively new trend 
with regard to the number of people involved and space coverage, modern 
tourism is a defining feature of many residential areas, regions, travel routes 
and countries. It can be classified as international, local, regional, continental, 
outbound and inbound, and has numerous and complex social and economic 
functions. Purposeful tourism, and more specifically its socially and economi-
cally sound development, necessitates the valorisation of numerous natural 
and anthropogenic values, thus contributing to meeting specific tourist needs. 
Tourist valorisation is a comprehensive and scientifically based process of de-
termining the size of contraction (appealing) zone of tourist values and the 
economic benefits that are gained by inbound tourism sector.

Expansion of modern tourism 

Modern tourism, both at home and across the world, started after 
the Second World War and following a number of characteristic phases, it 
has continued its development. It is characterised by the classification of 
cities, regions and countries into two types – inbound and outbound, with 
certain areas (cities, regions and countries) that both provide and receive 
a great number of tourists. In the period between 1950 and 1965, global 
tourism grew at an incredible rate of 10.9% and 10.2%, respectively. After 
that, until 1980, the number of tourists, overnight stays and foreign cur-
rency income recorded an annual growth that fluctuated between 6.5% and 
5.5%. Following five-year stagnation (1981-1985) at a meagre 2%, the rising 
trend has levelled at about 3%, which is more than in many other sectors 
and is comparable with car manufacturing and total global foreign trade 
rates. In 2015, 284,000,000 people worldwide had jobs in various segments 
of inbound and outbound tourism. In Austria 15% of the workforce makes 
a living out of tourism, in Greece and Spain this rate is 12%, and in Switzer-
land, Australia and France it is 8%. Moreover, some tourist companies, i.e. 
those in hotel business, rank among the biggest in the world. Some tourist 
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and hotel business corporations have their regular and seasonal represent-
atives, branches and facilities on all continents.

Being a tertiary sector activity that employs a huge number of people, 
modern tourism is considered through various perspectives, both practically 
and scientifically. Along with those immediately responsible for offering and 
executing travel arrangements (outbound tour operators), it seems that there 
are even more of those who cater for the tourist market (inbound operators) in 
the sense that it benefits a lot from construction logistics, vehicle manufacturing, 
motor fuels, food and drink, tourist equipment and souvenirs, designing, pub-
lishing and placement of advertising materials, horticulture, museology, traffic, 
sport, healthcare, home manufacturing, hospitality, food preparation, etc. 

The world population’s expenditure on tourist travel is estimated at be-
tween 20% to 30% of the value of all other services; it accounts for 12% of the 
total GDP and 6% of total world exports. Tourism also accounts for 15% of the 
overall investment in new facilities, and in the reconstruction and innovation 
of the already existing ones. In 1983, there were 292,803,000 international tour-
ists in the world. This figure rose to 414,223,000 in 1989, and together with do-
mestic tourists, surpassed two billion. In 1995, the total number of international 
tourists worldwide reached the figure of 534,000,000. Five years later, there 
were 661,000,000 tourists, and in 2005, a stunning 808,000,000. The number of 
international tourists worldwide almost reached one billion in 2010, more pre-
cisely 960,000,000. According to the World Tourism Organization 1,184,000,000 
international tourists were recorded worldwide in 2015. This Organization es-
timates that in 2020 over 1,250,000,000 tourists will take part in international 
tourist movement patterns. The number of tourists who meet their needs in 
their home countries, i.e. those who take part in domestic tourist routes, is be-
tween three and five times greater than the international tourist numbers. 

The total income from international tourism in the world surpassed 
1,100,000,000 US dollars in 2011. The United States of America, Italy, Spain 
and France generate the highest income in the international tourism indus-
try. As the most developed countries in this respect, they contribute for more 
than 45% of all income from tourism, as they pay special attention to this 
industry. According to some estimates made by tourism economics experts, 
by 2020 the United States, France, Spain, Italy and Great Britain will have 
kept their place among the top ten touristically developed countries in the 
world. These countries will soon be accompanied by China, Russia, Mexico, 
Austria, Turkey, etc. As an important part of the world economy that makes 
profit through valorisation of natural and anthropogenic elements, individu-
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als, institutions and companies doing business in this industry have moral 
responsibility on behalf of humanity to take the lead in moving from passive 
over to sustainable environmental development which is the prerequisite 
and framework for tourism development (Group of authors, 2000).

Recommendations of the World Tourism Organisation 

The importance of tourism is further underlined by the fact that the 
World Tourism Organization was founded on September 27, 1970 (origi-
nally WTO, and later UNWTO in order to be distinguished from the World 
Trade Organization) with more than 130 member countries. This date is 
marked as the World Day of Tourism. In 1995, this organisation, together 
with the World Travel and Tourism Council (WTTC), supported projects on 
responsible behaviour of all participants in tourist movement patterns and 
promoted sustainable development ideas. With regard to this, Agenda 21 
was adopted for tourism industry; a document which had been announced 
three years earlier at the Rio De Janeiro Conference on Environmental and 
Development, attended by representatives from 182 countries. 

With a view to promoting tourism for mutual understanding and re-
spect among nations and countries, the World Tourism Organisation pro-
claimed the Global Code of Ethics for Tourism in 1999. The Code was pub-
lished in Serbia in 2000. The above documents, which are in compliance with 
the United Nations actions regarding tourism, the environment and develop-
ment, are used to affect, steer and enhance both directly and indirectly the 
theory and practice of the valorisation of natural and anthropogenic values 
that have one or more attributes of tourist appeal, importance and distinction. 

The above acts are instrumental in defining a strategy for tourism devel-
opment and recommendations that should serve as a basis for actions to protect 
the values which can be most effectively valorised for the purpose of domes-
tic and international tourism. Agenda 21 has great leverage for inbound and 
outbound tourism sectors, which are crucial for reaching social and economic 
effects of tourism. Although some of the recommended actions seem to be unre-
alistic, failing to take certain actions could lead to the deterioration of the envi-
ronment, and degradation and devastation of natural and anthropogenic tourist 
values, so their valorisation would be uncertain or counter-productive.2

2 For a deeper insight into and understanding of the Global Code of Ethics for Tourism, 
Agenda 21 for tourism industry and principles on tourism according to the size of man, see 
the corresponding chapters in the book by S. M. Stanković: Tourism Geography, Zavod za 
udžbenike, Belgrade, 2008.
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Valorisation results allow the ranking of analysed natural and anthro-
pogenic values; consequently, they contribute in more than one way to the 
implementation of comprehensive tourism plans for a given area. Facilities, 
destinations, centres, zones, routes and regions that have been assigned the 
highest tourist value, enjoy certain priorities according to a number of in-
dicators, especially with regard to investment in accommodation capacities 
and infrastructure. Through analysis and making effective conclusions it is 
possible to determine the real tourist value of the valorised facility or area 
and set directions for further development. It is also important to note that 
the usage value of tourist centres, sites, places and regions is not just an eco-
nomic indicator but a starting point for applicative actions, which are fol-
lowed by economic effects (Чомић, Пјевач, 1998). 

The distinctive features of both natural and anthropogenic tourist values 
do not rest only upon appeal, authenticity of spiritual and recreational fea-
tures, but on all of these combined. The most important feature in determining 
the tourist value of certain natural or anthropogenic elements, phenomena, 
processes or events is their objective quality, which is determined through 
valorisation and can be subjectively perceived and appreciated in the tourist 
market. It is therefore necessary to conduct a realistic ranking of tourist val-
ues through valorisation, and that these values are consequently considered 
in spatial and economic planning for tourism development. After completion 
of their tourist value determination, destinations, centres, sites, regions and 
countries are placed on the market through tourist advertising and offers, and 
consequentially gain corresponding economic and social benefits from visits. 
This means that the scope and types of tourist movement patterns and stays in 
a certain place are multiple dependent on their basic tourist value. 

Incompetent management of inbound and outbound tourism sectors 
may in the short term or even forever have adverse effects on natural and 
anthropogenic tourist values, reduce the number of their elements important 
for tourist valorisation and consequently weaken social and economic effects 
from tourism. It is essential that realistic (in terms of local conditions and tra-
dition) and adequate spatial planning be made to meet the needs of tourism. 
In order to implement adopted tourism development plans, which must be 
complementary with the environmental protection and development, besides 
complex valorisation, it is essential that there be exchange of experience, infor-
mation, knowledge, technological procedures and innovations between tour-
istically developed and underdeveloped regions and countries. This contrib-
utes to the elaboration of methods for tourist valorisation, which is justifiable 
only in cases when it does not produce negative effects on the existing state of 
living and non-living nature, habitat, geographic range and ecosystem. 
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Tourism geography and valorisation 

As opposed to general geography, which is one of the old scientific 
disciplines and teaching subjects, tourism geography is among new disci-
plines and is specific because of its rapid development, the most appropriate 
subject of research, scientific and practical value, as well as its complementa-
rity to a number of natural and social sciences and operational activities. Its 
beginnings date back to the end of the 19th and beginning of the 20th century, 
when the first professional and scientific contributions appeared in publica-
tions issued in Germany, England, France, Austria, the U.S., Italy, Russia, 
Yugoslavia and other countries. They treated topics such as relief, climate, 
hydrographic elements and flora and fauna as tourist values, as well as cer-
tain ethnological heritage contents (customs, events, holidays). Regardless of 
the fact that various countries have different ideas about tourism geography, 
it seems that they all basically come down to the study of natural and an-
thropogenic elements, phenomena, processes and events which have certain 
features of tourist appeal, i.e. adequate attraction attributes. As tourism is 
exclusively a spatial phenomenon, it is no wonder why it is an inherent sub-
ject of geographic, and especially, tourism and geographic research.

People are at the core of modern tourism, whichever aspect is con-
sidered - inbound or outbound tourism, tourist routes and destinations or 
countries of stay. People movement patterns, in the sense of migration, have 
always been the research subject of geography. Since tourist movement pat-
terns are part of our everyday lives, they are a suitable subject of tourism ge-
ography research. Naturally, tourism geography does not treat tourism only 
as a sort of human migration. It encompasses a wide range of phenomena 
and processes which are diverse, complex and evolutionary. More specifi-
cally, there are zonal and azonal, synchronous and asynchronous, symmet-
ric and asymmetric, local, regional and ecumenical features of space, which 
is subject to tourist valorisation as a complete process leading from science 
to concrete operations and which seems to be successful only if it generates 
positive long-term social and economic effects (Станковић, 2012).

Modern tourism geography, whose scope of research also includes 
tourist valorisation, is linked in many ways and at many levels, directly or 
indirectly, causally and consequentially, scientifically and practically, with 
scientific disciplines and practical activities. Such a standing rests upon un-
derstanding of the complexity of domestic and international tourism, which 
is manifested in a number of aspects, the most important of which are natu-
ral, social, societal, economic, demographic, recreational, health and rehabil-
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itation, sport and recreational, event-related, traffic, political, cultural, socio-
logical, traditional, modern, local, regional, national, continental and global.

In doing modern research which contributes to reality and purposeful-
ness of tourist valorisation as a final goal of tourism, geographic and eco-
nomic studies, it is necessary to consider a few basic principles:

1. Scientific credibility, realistic evaluation, absence of exaggeration, 
personal affinities and inclinations, both in inbound or outbound 
tourism research, local environments or wider geographic spaces. 
Scientific and research methods must be modern, and the findings 
clear, concrete, realistic, based on checked data, precise analyses, 
and applicable conclusions.

2. Processuality, which derives from understanding that phenomena 
similar to tourism existed in the recent and more distant past, so 
modern tourist movement patterns form a continuum which is in 
time subject to changes in standard of living, habits and needs for 
travel, healing, rehabilitation, rest, recreation; changes in tourist of-
fer, tourist demand, ways and scope of tourist movements, stand-
ard of living, level of daily and overall spending, variety of traffic, 
hospitality, tourist agency and tour operator services on offer.

3. Contextuality, which in many ways confirms and justifies the stand-
point that modern tourism should be viewed from a number of as-
pects and in various situations, as well as under the roof of combining 
and overlapping geographic, economic, social, political, national, and 
international relations, phenomena, processes, changes and events. 

4. Comparativeness, which underlines the fact that inbound tourism is 
found in various geographic localities, centres, travel routes, places, het-
erogeneous and homogeneous tourist regions and countries. The dis-
tinctive features of the above spatial categories must be considered in 
the politics and practice of tourism development, especially in decision 
making about tourist valorisation and investing in certain elements.

5. Determining the size of the dispersion zone (dispersion zone: local, 
regional, national, continental, global) of tourist movement patterns 
from home, departure zones to tourist destinations. Under home 
zones (spaces) we mean residential areas, more densely populated 
regions, industrial centres and entire countries. In a number of cases 
it seems especially important to determine the dispersion zone of 
frequent, short-term weekend movements. Conversely, contraction 
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zones (attraction zones: local, regional, national, continental, global) 
of tourist movements are also to be determined.

Values and evaluation

When considering the issue of tourist valorisation of natural and an-
thropogenic elements, phenomena, and processes that possess appropriate 
attributes of tourist appeal, the important questions of value and evaluation 
come to the fore. The terms ‘value’ and ‘evaluation’, which are used to express 
features of tourist valorisation, have been in broad use for quite some time in 
science and practice. Tourist valorisation of natural and anthropogenic ele-
ments is treated as a process of their placement on the domestic and inter-
national tourist market and is measured by the height and stability of tourist 
expenditure. In this regard, tourist values are those elements, contents, curi-
osities, and sites which allow meeting certain tourist needs, some of which 
are recreation, sport, health, attending events, interpersonal relations, etc. 

In terms of tourist valorisation, modern tourism geography seems to 
lack clear, concrete and widely used scientific and research methods and ways 
of presenting results. Modern practice uses methods imported from other sci-
ences and practical domains, which are adapted to the concrete time, space 
and elements of valorisation. The best results are gained through quantita-
tive and qualitative methods as well as by comparison. When tourist views on 
tourist values are researched, the best results are obtained by using interviews 
and surveys. The results are expressed in more ways and they are important 
for practical activities, and social and spatial planning. “Tourist valorisation 
methods can be classified in two categories, the criterion being the number of 
elements under evaluation. Partial methods are based on a single group of fac-
tors. They refer to cultural and geographic elements (studying cultural values 
of an area), components of tourist suprastructure or infrastructure (evaluating 
whether it is well-equipped for tourism). Complete methods are based on a 
system of features. They are used for simultaneous evaluation of cultural and 
geographic features, suprastructure and infrastructure. In reality, quantitative 
evaluation cannot cover all spatial components“ (Ћирковић, 2005).

In tourist valorisation of natural and anthropogenic values, these val-
ues should not be treated solely as the reflection of spiritual culture and dis-
tinctiveness but rather as objective qualities (attributes) that tourists subjec-
tively experience and respect, i.e. perceive as a dialectic subject-object unity. 
This implies that tourist valorisation is a lasting and evolving process just as 
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tourist values themselves. The view that tourist valorisation is the evaluation 
and ranking of tourist values is fully justified. It is possible to evaluate and 
rank specific tourist values such as the climate, beaches or events individu-
ally, but also all of them together at a certain territory. In many cases, tour-
ist values in certain places, centres, tourist sites, regions and countries are 
numerous and multivalent – natural, anthropogenic, aesthetic, well-known, 
unique – which makes it impossible to establish a unit of measure or set the 
benchmark for a universal value. One tourist value, place, region or country, 
may have many different evaluations, and all of them entirely legitimate. In 
this case, usefulness, rarity and the invested effort must be clearly defined.

Usefulness is a relative and broad notion. “Each resource must have 
certain attributes and characteristics (climate, relief, vegetation, sights, beau-
ty, recreational and therapeutic potential, historical value) which meet dif-
ferent needs – physical, cultural, psychological, interpersonal, status-related 
or prestige-related etc. Resources may satisfy a greater or a smaller number 
of needs but there are no universal tourist resources that are able to meet all 
tourist needs of all potential tourists” (Чомић, 1990). 

Rarity should be valorised as either a natural or anthropogenic tourist 
value which is defined as being unique, exemplary, antique, endemic, dis-
tinctive, stylistically original, irreplicable, non-transferable or with known 
authorship. In the valorisation process it is necessary to pay special attention 
to those tourist values that are scarce or located only in one place because 
they have a special attraction potential for certain groups of tourists.

The invested effort, i.e. hospitality facilities, infrastructure and supra-
structure, contributes to a higher tourist value of a centre, place, region or 
country, including caves arranged for tourist visits, hunting grounds located 
in plains and mountains, categorised beaches as well as national parks and 
other forms of protected nature and manmade facilities. However, too much 
effort invested, too many facilities built and their inconsistency with the tra-
dition and mismatch with the local surroundings are counterproductive. 
This implies that it is best to arrange an inbound tourist site in a manner that 
has the least impact upon the existing ecological relations and processes. 

For a tourist, evaluation as a process may be emotional and subjective. 
On the other hand, for a researcher it must be scientifically based, realis-
tic, rational and objective. Such tourist valorisation lays the foundations for 
practical activities in the field. 
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Evaluation of tourist values

Modern tourist valorisation implies an overall evaluation of natural 
and anthropogenic values of importance for the development of tourism in 
a place, region or country. The World Tourism Organization highlights the 
importance of tourist valorisation. It provided its member states with specific 
(standard) instructions for tourist valorisation. The methodology of the World 
Tourism Organization, proclaimed in Madrid, was used to assess numerous 
tourist values of Spain, one of the leading countries according to the number 
of tourists. Turkey has also achieved positive results of tourist valorisation. 

According to the number of elements (facilities, values) that are valor-
ised at a specific territory (municipality, district, traditional region, country), 
two possibilities are distinguished. The first one is partial tourist valorisation 
which focuses on the evaluation of a tourist value of a monument, lake, cave, 
church, monastery, museum, event, etc. The second possibility - overall tourist 
valorisation – includes smaller or larger natural complexes with important an-
thropogenic elements (mountains, national park, municipality, district, coun-
try). It is possible to apply general and specific methods and to present results 
descriptively, numerically, by means of scales, maps, tables, etc. 

The World Tourism Organization provides its member states with the 
recommendation to make forms (questionnaires) to be used for the listing 
and comparison of tourist values with the aim of highlighting the advantages 
of certain values. It is possible to sum up numerically presented values such 
as urbanisation, infrastructure, equipment and quality of services, inherent 
characteristics such as the assessment of accessibility, specific characteristics, 
proximity and importance of departure points and achieve certain results. 
The valorisation procedure of some Spanish sea beaches was presented. The 
morphometric characteristics of the beaches were evaluated as well as the 
quality of the sand, the colour and the size of the sand grains, water tempera-
ture, the degree of seawater pollution, the depth of water in the swimming 
zone, seawater movement, topography of the surrounding hinterland, the 
degree of urbanisation of the area surrounding the beach as well as climate 
and microclimate elements and factors on the beach and its immediate sur-
roundings during the summer swimming season. 

Using the World Tourism Organization methodology, 65 regions 
in Turkey important for modern tourism were ranked according to 17 el-
ements. It seems that good results were achieved because during the last 
decade Turkey has enriched its tourist offer and has earned considerable 
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income. Addressing the issue of tourist valorisation, as a segment of interest 
for operational activities, particularly inbound tourism and advertising, the 
World Tourism Organization has defined the basic criteria. It places special 
emphasis on internal and external factors and elaborates on them in detail. 

Internal factors of tourist attraction include specific features and values 
of the facilities, phenomena, processes or events that are of interest for tour-
ism and have one or more attraction attributes and possibilities of use. Special 
attention is paid to urbanisation, which covers types and quality of tourist 
values, resources or motives. Marks are graded as high, medium or low. From 
the point of view of infrastructure, the quality, infrastructure and the capacity 
of roads are evaluated as well as the existing tourist supply-demand relation. 

External factors comprise all those elements that enable and facilitate 
the accessibility to tourist values, increase the number of visits, highlight the 
uniqueness and visibility in the tourist market. The starting premise is that 
the accessibility to tourist values is the direct consequence of the level, types, 
quality and traffic flow capacity of the existing roads. Numerous roads, their 
diversity and adequate capacity are advantageous during tourist valorisa-
tion of a site, centre, tourist place, region or country. The analysis of isoch-
rone maps shows the distance of the places tourists are interested in from 
the facilities, phenomena, events, centre or tourist places and regions and 
countries that are being valorised. 

In simple terms, tourist valorisation is based on the classification and 
ranking of natural and anthropogenic values, individually or all together, 
at a certain territory. Tourist values may belong to local, regional, national, 
continental and global contraction zones and are numerically assessed from 
one to five. All of this must be considered from the point of view of tour-
ists and their attitudes towards tourist values bearing in mind the existing 
demand in the tourist market, which is very demanding, changeable, con-
stantly under competitive pressure and usually prone to passing trends. 

The development of national and international tourism, in our country 
and in the world, and the increased need for exploring wide natural spaces, 
archaeological sites, monuments, events and spa rehabilitation and recrea-
tion centres laid bare numerous valorisation issues. 

Tourist valorisation is considered not only as one of the most impor-
tant and complex issues in the theory of tourism but also as a factor leading 
to rapid tourism development as well. It is the subject of theoretical scientific 
research whose results are important for tourism-related marketing, selec-
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tion of locations for the construction of hospitality facilities, functions and 
services of hospitality facilities, level of prices, seasonal and all-year-round 
business as well as the scope and structure of employees and their income. It 
must be taken into consideration when formulating social plans at different 
levels, general and specific zoning plans and in the environmental protec-
tion and enhancement activities. It is important to note that tourist valorisa-
tion must not be confused with general and specific economic valorisation 
because numerous tourist values are not typical economic goods in a classic 
economic sense and are not subject to the laws governing economic market 
such as supply – demand, goods – money. Numerous natural and anthro-
pogenic facilities, phenomena and events (sunset, cave decorations (speleo-
thems), sand beaches, snow-topped mountains, mirages, white polar nights) 
have certain value only for tourists and therefore can be valorised. 

The evaluation of tourist values, both natural and even more anthro-
pogenic, is affected by their historical, social and national significance. In 
tourist valorisation of archaeological and monumental values it is their age 
and authenticity that matters. Special attention is paid to artistic and aes-
thetic values even if valorised facilities were built for some other purpose 
and not for tourists. In this manner, cultural, artistic and historical heritage 
is included in tourist offer and gains a special value that must be preserved, 
advanced and usually legally protected as it increases the tourist value of the 
surrounding area (Јовановић, 1994).

Elements of tourist valorisation

In modern valorisation of tourist values, regardless of whether they 
refer to seas, beaches, mountains, lakes, caves, cities, events, regions or 
countries, first of all it is necessary to analyse and assess their position. The 
emphasis is placed on: 

1. Geographic position (latitude, longitude, altitude, continentality 
and oceanity indices).

2. Traffic position (road, rail, water and air traffic corridors, with empha-
sis on quality, frequency, traffic flow capacity, safety, infrastructure).

3. Tourist position (relation towards urban settlements, industrial cen-
tres and densely populated regions which attract tourists but also 
relation towards complementary and competitive tourist values).
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4. Functional position (intersections, contact and transit, centres and 
suburbs, open and closed systems, selection of alternative routes).

Tourist valorisation of anthropogenic tourist values is simpler com-
pared to the valorisation of natural tourist values regardless of their overall 
diversity. With anthropogenic tourist values (monument, memorial park, 
sacred architecture, ethnographic heritage, cultural or sports event, festival, 
endowment, exhibition, museum) the age, stylistic origin, author, contents, 
historical value etc. can be determined quite precisely, which facilitates the 
valorisation process. As opposed to them, natural tourist values are accord-
ing to their origin, form and territorial distribution more numerous, diverse, 
zonal and azonal, and enable different types of seasonal and all-year-round 
tourism and are therefore more complex. We will use the examples of cit-
ies, mountains and lakes to elaborate on the basic elements of their tourist 
valorisation taking into consideration that the above-listed types of position, 
together with traffic connections, are an extremely important indicator.

Valorising natural and anthropogenic tourist values at a certain location, 
among other things, means determining the scope and types of tourism at that 
location. Tourism should develop only in such a manner and to such an extent 
that the existing state of environment is not threatened because “Our analysis 
has clearly shown: our current practice is no way to continue in the future. 
All those acting as tourists and those earning for a living from tourism must 
understand this and accept a new hierarchy of values. The forms of tourism 
that should be developed and enhanced are those that would bring benefit to 
all stakeholders – tourists, their hosts, tourist companies – without devastating 
consequences, in the first place environmental and social. And, as it has already 
been said, so far we have neither sought nor found, let alone achieved these 
forms of tourism. This means that tourism policy is no longer focused only 
on the economic and technical purpose but it also implies unspoiled nature 
and the respect for the needs of all stakeholders. To my mind, tourism which 
fulfils these conditions is non-aggressive or adapted tourism (which leans on 
arguments favouring adapted technology); and tourism fulfilling exclusively 
economic and technical requirements is aggressive tourism” (Крипендорф, 
1986). This is all about man-tailored tourism and its valorisation, planning, 
construction, politics and legislation must be treated accordingly. 
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Valorisation of cities, mountains and lakes 

Tourist city attractions are not only cities’ main geographic and histori-
cal characteristics or their cultural sites but all of those combined and a lot 
more. The most important aspect of a city’s tourist value (attraction) is the 
objective quality of tourist offer for domestic and foreign tourists which is 
subjectively experienced and appreciated and which motivates, or discour-
ages tourists to come again in the future. This is a dialectic subject – object, 
tourist – tourist value, tourist – city relation. A very important fact is that 
tourist valorisation in general, particularly that of cities, as part of develop-
ment planning, should bring benefits to their inhabitants. “The realisation 
that the spatial development of a certain territory (territorial development) 
is primarily concerned with those residing at that territory and forming liv-
ing and working communities (urban and rural settlements) should lead to 
a new value system of spatial development planning. This system clearly 
defines that spatial planning is not to be done for but rather with the inhabit-
ants as the actors of the development process” (Стојков, 2009).

Special attention should be paid to the views of a smart and intelligent 
city of today and tomorrow as a specific dynamic system “…which is man-
aged according to a modern model of good management, by means of up-
to-date information technology instruments and with active participation of 
citizens and stakeholders, linking and coordinating intelligent solutions to 
two or more key elements of the city system: traffic, technical infrastruc-
ture, energy, water, environment, safety, public services, construction, city 
management and other components of its development” (Стојков, 2016). 
Besides, we have tourism as an activity which yields considerable income to 
many cities, absorbs a large workforce and makes business connections with 
a series of city activities and functions.

Hilary du Cross’ valorisation method from 2000 is mainly focused 
on anthropogenic, monument-related tourist values in cities. Individual 
elements of interest for tourism are graded as low, medium or high tour-
ist value (attractiveness). The tourist value of archaeological sites, mon-
uments, monument compounds, sacred architecture, objects and com-
pounds, is numerically graded from one to five. In the tourist valorisation 
process, the following elements are analysed: ambience, symbol of time, 
style, date of origin, reputation of authors or founders, status of artist, 
non-transferability, uniqueness and irreplaceability of facilities, antiqui-
ties and rarity. Special emphasis is placed on facilities where tourists can 
satisfy their needs such as amphitheatres, fortresses, churches, church-



41

Theoretical Foundations of Tourist Valorisation

yards, monastery complexes, centres of congress tourism. In tourism-re-
lated marketing, stress is laid on aesthetic elements, reputation of authors, 
authenticity of a piece of work or the fact that it is a replica, the degree 
of divergence from the original, type and scope of legal protection, com-
plementarity with the surroundings but also elements of collision, com-
patibility and competition. Infrastructure and suprastructure, visibility in 
the tourist market, degree of real or potential threat caused by too many 
tourist visits (saturation) must be clearly stated. 

Basic elements of tourist valorisation of cities are numerous and diverse. 
They may be natural and anthropogenic, historical and contemporary, tradi-
tional and modern, constant and changeable, monovalent and multivalent, 
conflicting and complementary. Their tourist value is defined in different 
ways because they attract the attention of a great number of tourists of dif-
ferent categories and demands. Belgrade, for example, absorbs almost 50% of 
the total tourist activity in Serbia, or more than 62% of foreign tourism, which 
gives this city special features. Cities are valorised in relation to their immedi-
ate or more distant surroundings because multiplication plays an important 
role here. Numerous economic and social activities are harmonised with city 
tourism thus contributing to a complete offer, all-year-round diverse activities 
and services and the increase of a daily and total tourist expenditure, which is 
the ultimate goal of the inbound tourism (Станковић, 2012).

The valorisation of urban settlements includes the connection and 
accessibility of traffic infrastructure, time and manner of their establish-
ment, specific characteristics of historical development, size of urban ter-
ritory, horizontal and vertical diversification, climate and bio-geographic 
characteristics, hydrographic elements, archaeological sites, architectural 
heritage, monuments, sacred architecture, fortresses, sports grounds and 
facilities, modern monuments and monument compounds, museums, en-
dowments, galleries, parks, shopping malls, congress centres, different 
traditional and occasional events, pedestrian zones, ambient units, fairs, 
offer of souvenirs, organisation of traffic, accommodation and hospitality 
capacities, complementarity with the environment, accessibility of camp 
sites, social and economic organisation, etc. 

In tourist valorisation of mountains, together with the previously men-
tioned different types of position (geographic, traffic, tourist, functional) it 
is necessary to assess the type of a mountain, morphological and geologi-
cal characteristics, erosion degree, size and elevation of the mountain mas-
sive, relation between height and area, individuality and distinctiveness of 
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a mountain, multivalence, horizontal and vertical relief dissection, types of 
mountain slopes (mild, steep, gradual), ski runs and ski lifts, relation between 
impermeable and permeable rocks, flora (vertical vegetation structures, typ-
ical habitats and geographic ranges, pure and mixed stands of trees, rare, 
endemic and relict species), fauna (rare species, protected species, organised 
hunting grounds, reserves), nature parks, national parks, hydrographic ele-
ments (sources, wells, rivers, waterfalls, lakes), climate characteristics with 
a special emphasis on summer and winter seasons as well as on bioclimatic, 
stimulating, soothing and health elements, tourist infrastructure, accommo-
dation and hospitality capacities (Станковић, 2004).

 When valorising natural and artificial lakes, modern scientific disci-
plines and operational activities take into consideration their usefulness, 
rarity and the effort invested in the existing facilities. Usefulness of lakes 
refers to their quality to meet some of tourists’ needs. Rarity (floating is-
lands on Vlasina Lake) is reflected in unusual and rare phenomena and 
processes on lakes and in their vicinity, and the invested effort is seen in all 
facilities contributing to an eventful visit to a lake and its coast. The tour-
ist valorisation of lakes and their surroundings is very complex. It implies 
knowledge from several scientific disciplines and operational activities. 
The use of the comparison method is particularly important for the tour-
ist valorisation of smaller lakes as it reveals the value of each one of the 
studied lakes in a river basin (artificial lakes in the Drina river, the West 
Morava river) or a group of lakes (lakes in Durmitor, lakes in Prokletije, 
lakes in the vicinity of Subotica, lakes in the vicinity of Bela Crkva).

Apart from the mentioned types of position and traffic connections, 
the following elements are also evaluated: manner of lake formation, mor-
phometric characteristics, water level, coast accessibility and jaggedness, 
quality and morphology of the coastline, locations adequate for the construc-
tion of hospitality facilities, water quality, annual water temperature, lake 
water movements, vertical thermal lake stratification (epilimnion, the warm 
top of the lake, metalimnion, the middle layer of abrupt temperature change, 
hypolimnion, lower layers of even water temperature), quality of beaches, 
duration of the swimming season, heat balance (heating and cooling time 
of lake water and its heat capacity), water balance (sources and losses of 
lake water), changes in water level and movement of coastline, colour and 
transparency of lake water as aesthetic elements, living organisms in lakes 
(dystrophic lakes - without plants and animals, oligotrophic lakes - sparse 
growth of organisms, eutrophic lakes - high biological productivity, rich in 
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ichtiofauna and thus adequate for recreational fishing), protection of lakes 
and their surroundings (Станковић, Јошановић, 2009)3.

Valorisation and planning

The starting point for the tourist valorisation of natural and man-
made values attracting the attention of tourists, as well as spatial, social 
and economic planning of tourism, one should bear in mind that this is 
an open system and that “…besides internal integration and coordination, 
planning should lead to the integration of tourism into the context of gen-
eral economic and socio-cultural development of a state or a region, its 
specific features and material resources. In this way, the possibilities for a 
conflict to arise among different subjects laying claim to the same resources 
in a given area are reduced” (Јовичић, 2016). 

Integral planning, which contributes not only to tourism development 
but improves the social and economic situation of the local population, is par-
ticularly important as it creates more favourable conditions of everyday life 
(unpolluted environment, better traffic regulation and waste management 
and disposal methods, better supply of basic necessities). Regardless of the 
size of the space being planned and valorised or a limited timeframe for the 
set tasks, the basic principles such as continuity, flexibility, harmonised inter-

3 For a deeper insight into phenomena, problems and processes of tourist valorisation 
of cities, mountains and lakes, see the following papers by S. M. Stanković: Turističke 
determinante regiona Beograd (Tourist Determinants of the Belgrade Region), Zbornik 
radova Beograd i njegov region, Geografski fakultet, Beograd, 2003. Planine kao predmet 
turističke valorizacije (Mountains as the Subject of Tourist Valorisation), Geografski godišnjak 
Podružnice Srpskog geografskog društva iz Kragujevca, broj 29, Kragujevac, 1993. Planiranje 
planinskog turizma kroz koncept održivog razvoja (Planning Mountain Tourism Based on 
Sustainable Development Concept), Ekološka istina, Zavod za zaštitu zdravlja iz Zaječara 
i Tehnički fakultet iz Bora, Donji Milanovac, 2001. Turistička valorizacija planina (Tourist 
Valorisation of Mountains). Ekološka istina, Zavod za zaštitu zdravlja iz Zaječara i Tehnički 
fakultet iz Bora, Donji Milanovac, 2002. Turistička valorizacija veštačkih jezera SR Srbije 
(Tourist Valorisation of the Artificial Lakes in the SR Yugoslavia), Posebna izdanja Srpskog 
geografskog društva, Beograd, 1975. Neki problemi turističke valorizacije naših jezera 
(Certain Problems of Tourist Valorisation of Our Lakes), Vodoprivreda broj 62, Jugoslovensko 
društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje i Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, Beograd, 
1979. Sanacija i valorizacija Palićkog jezera (The Rehabilitation and Valorisation of Palić 
Lake), Vodoprivreda broj 81, Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje i 
Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, Beograd. 1983.
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ests, unity, systemic approach, analysis, integrity, implementation of the ex-
isting knowledge in different scientific disciplines and operational activities 
must be respected always and everywhere as well as the principles of active 
environmental protection serving as the basis of sustainable development.

Tourism spatial planning, which is in many ways complementary to 
tourist valorisation, can be short-term (1 to 3 years), medium-term (3 to 10 
years) or long-term (10 to 20 years). According to its spatial coverage, it can 
be local, regional, interregional, national and international. The adoption and 
implementation of the postulate that the World Tourism Organization recom-
mends to its member states may produce good results. The World Tourism Or-
ganization proclaimed five main and 27 additional planning categories as well 
as five ways to develop destination regions such as coasts, mountains, national 
parks, reserves, archaeological sites, historical places, spa tourism centres, etc. 

Important valorisation and planning activities, procedures and tasks in-
clude: defining desired goals of inbound tourism, finding primary and alter-
native solutions for the realisation of plans, listing of tourist values, defining 
destination regions, defining priority destination regions, zoning destination 
regions, particularly priority ones, identifying the most valuable tourist val-
ues and tourist complexes, upgrading the existing offer, continuous educa-
tion and professional development of tourism industry employees, analysis 
of infrastructure, development of complement and additional activities. Par-
ticular importance seems to be given to environmental protection, resources 
for investing into adequate facilities, their cost-effectiveness and profitability, 
meaningful long-term development policy, regulations and legislation. 

Modern tourism is present in almost all parts of our planet. For this 
reason, it must be taken into consideration during spatial planning and val-
orisation. The starting point is that spatial planning of tourism is a planned, 
scientifically based, continual activity with long-term social goals whose aim 
is the optimal distribution of the elements that will lead to the optimal devel-
opment of tourism at a certain territory.

Tourism spatial planning is directly linked with tourist valorisation of 
the existing natural and anthropogenic tourist values. It is also linked with 
the planning of transport infrastructure followed by accommodation and 
hospitality capacities indispensable for satisfying tourist needs. Tourism 
planning, stemming from the space valorisation, is harmonised with the ex-
isting standards of general spatial planning (medium-term, long-term, etc.). 
The size of the territory is defined as local, regional, national but there are 
also examples of international scale tourism planning.
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Tourist valorisation of certain regions, possibly vast areas, as well as 
entire countries, produces the best results if the principles of active environ-
mental protection or sustainable development are applied: 

1. Scientific analysis of the ecosystem, habitat and geographical range 
of the living world and the relationship with the anthropogenic fac-
tors important for tourism.

2. Assessment of the existing and prospective demands in the tourist 
market, according to the length of time spent on travel and the main 
preoccupations of the majority of tourists.

3. Creative collaboration of actors (institutions) responsible for plan-
ning and tourism industry with the corresponding partners (firms, 
companies, consortiums) acting in the field of environmental protec-
tion, urbanism, transport infrastructure, investment and marketing.

4. Setting general goals, scope and directions of tourist values protec-
tion, and prioritising and defining several protection and threat zones.

5. Defining the capacity of the space being valorised - creating tourist 
activities that do not pose a threat to the existing state of the habitat, 
geographic range, ecosystem and all the facilities therein important 
for tourism. It is all about the proportion between elite and mass, 
summer and winter tourism which in turn impacts upon the scope 
of activity and the valorisation of tourist values in their own ways 
and in accordance with the type of visitors and their demands.

6. Designing hospitality facilities that reflect the local environment 
and maintain tradition and do not trigger changes in the fundamen-
tal elements of the centuries-long ecological relations and processes.

7. Upgrading, synchronising and combining, respecting and apply-
ing the laws and regulations in spatial planning, traffic, invest-
ment, water management, forestry, tourism, environmental and 
monument protection, etc. 

In this sense it is important to take a step-by-step approach in tour-
ist valorisation and spatial planning process. The possible sequence of steps 
may be as follows: listing, classification and ranking of tourist values, pre-
sent and future demand in domestic and foreign markets, forecasting di-
rected tourist demand, classification of destination regions, distribution and 
furnishing of inbound tourism facilities, selection of locations for the con-
struction of tourist facilities, competition and complementarity with the sur-
roundings, environmental protection and enhancement (Станковић, 2008).
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Jost Krippendorf, a German theoretician and outstanding expert on 
contemporary processes in world tourism elaborates on tourism from hu-
mane and sociological point of view and concludes that all actors involved 
in inbound and outbound tourism must understand that accepting the exist-
ing economic, social and technical actions without prior critical analysis will 
bring no novelty in tourism. 

 “If we still want to deal with this, we must break from the existing spirit-
ual framework and common decision criteria. Theories, economic calculations, 
political programmes and doctrines will not get us far. What we need, above 
all, is intuition and imagination, social imagination interpreted as the ability to 
understand that the existing practices are not final; it is necessary to have the 
ability to see novelty and offer different solutions” (Крипендорф, 1986).

The conclusion is that tourist valorisation objectives and goals are the 
evaluation, classification and ranking of tourist values. The final contribution 
of valorisation is the need to scientifically single out the values of different con-
traction zones, activities during a visit, material resources and the compatibility 
with the local environment and put them in the tourist market. Local, regional, 
national and international tourist values, together with the views of tourists and 
the local population, play their part in the tourist market and each one of them, 
in its own way, influences social and economic effects of inbound tourism. 

Reference (see at page 25) 
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