
1 
 

САДРЖАЈ 
 

ПРЕДГОВОР ...................................................................................................................................  
 

УВОД ................................................................................................................................................  
 

ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ................................................................................  
 

ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ..................................................................................  
ГЕОЛОШКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ....................................................................  
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ......................................................  
КЛИМАТСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ..................................................................  
ХИДРОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ...........................................................  
       Подземне воде ..............................................................................................................  
       Површинске воде .........................................................................................................  
БИОГЕОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ .........................................................  
 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ У ОПШТИНИ БАЧ .................................................................................  
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО“ ..........................................  
ДРУГИ ЛОКАЛИТЕТИ ОЧУВАНЕ ПРИРОДЕ ..............................................................  
 

КОМПЛЕМЕНТАРНЕ АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ..................................  
 

ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЛОКАЛИТЕТИ ......................................................................................  
ЗОНА ....................................................................................................................................  
ЗОНА  ...................................................................................................................................  
 

МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА ..............................................................................................  
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ...........................................................................  
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ .........................................................................................  

 
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ .....................................................  

МОГУЋИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА НА БАЗИ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ....................  
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ..............................................................  

 
SWOT АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧ ............................................  

 
ВИКЕНД АРАНЖМАН ..................................................................................................................  

 
ЗАКЉУЧАК .....................................................................................................................................  
 
ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................................  

 



2 
 

БИОГРАФИЈА .................................................................................................................................  
 

ПРЕДГОВОР 
 
 

ивотна средина и природа имају значајно место у човековом животу. Због 
неконтролисаног и непланског развоја и његовог штетног утицаја на 
животну средину, модеран човек има све већу потребу за трагањем за 

очуваном природом, културом и традицијом. С обзиром да је туризам, више него било 
која друга  привредна делатност, базиран не природним ресурсима, морамо одговорно да 
приступимо његовом развоју на одређеној територији како би сачували природу за нас и 
будуће генерације. 

Територија општине Бач налази се у југозападном делу Бачке и спада у мање 
општине. Некада краљевски град и седиште црквене надбискупије, данас само још једна 
општина у низу која покушава да своје наслеђе заштити и презентује га осталима. 

Развоју туризма на територији Општине до сада није посвећивана велика пажња, 
али верујем да ће у будућности бити другачије, јер Општина препознаје своје потенцијале. 
Основана је Туристичка организација Бача и ради се на туристичкој понуди која је 
базирана на очуваној природи у културном наслеђу. 

Управо из тих разлога, да моја сазнања о древном Бачу презентујем другима, 
одлучила сам се да тема мог завршног рада буде „Природни ресурси у туризму општине 
Бач“. Овај рад првенствено има за циљ да укаже на природне потенцијале Општине, који 
представљају битан предуслов за развој туризма.  

Не треба занемарити ни културно наслеђе које се налази на територији Општине, 
јер управо оно сведочи о присуству бројних народа у овом делу. Зато је једно поглавље 
мог рада управо посвећено драгоценом културном наслеђу. 

За успешну реализацију мог рада посебну захвалност дугујем свом професору и 
ментору др Лазару Лазићу. Своју захвалност желим да укажем и осталим професорима 
који су ми несебично пренели делић свога знања током студија и помогли ми да откријем 
области свог интересовања. Своју захвалност бих желела да искажем и својој породици 
која ми је пружала подршку од самог почетка студија, веровала у моје жеље и омогућила 
ми да истрајем. Сада знам да сам изабрала прави пут и верујем да од сада почиње ново 
поглавље мог живота. 
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--------  CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -------- 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/ 

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD 
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA. 

 MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com 
 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
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