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Туристичка валоризација културних добара Општине Милићи је реализована у оквиру пројекта “Нови 

живот неолитског наслеђа упрепознатим природним подручјима од великог значаја - NeoLIFE” који 
кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-

2020 у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи (ИПА II).  
Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање 

програма из средстава Европске уније (CFCU). 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

 

За економски напредак државе, њених региона, општина и насеља је неопходно сагледати 
велики број различитих пословних подручја која својим посебностима дефинишу потенцијале и 
ограничења који такав развој усмеравају. Једна од делатности која има вишеструки утицај на 
регионални и локални привредни напредак је туризам. Генерално, сматра се да је туризам 
један од најбрже растућих привредних сектора у свету у последњим деценијама, што доводи до 
усложњавања ове делатности и креирања комплексних односа и узрочно-последичних веза са 
другим делатностима. Туристичку понуду засновану на културним добрима није могуће развити 
ad hoc, јер је за културни туризам од кључне важности дугорочна одрживост која иде у корак са 
савременим трендовима. Сложеност и специфичност фактора који утичу на ову нишу туризма 
доводе до чињенице да није могуће, нити рационално дефинисати правце њеног развоја који ће 
бити применљиви на више различитих дестинација. Свака дестинација има своје 
специфичности које утичу на програмске активности које треба да доведу до остваривања 
жељених резултата и оптималног искоришћења потенцијала. 

Слике 1. и 2: Положај Општине Милићи у Босни и Херцеговини и приказ насељених места  

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/ 

 

Општина Милићи има одређене посебности које дефинишу потенцијално активирање 
непокретних културних добара као туристичког потенцијала. Општина се налази у централном 
делу регије Бирач, у средњем Подрињу и обухвата територију oд 57 насељених места, односно 
укупан простор од 285 квадратних километара. На овом подручју, према званичним подацима 
из пописа 2013. године живи 11.441 становник. Имајући у виду површину општине и број 
становника који живе на овом простору (просечна густина насељености 50 становника по 
квадратном километру), може се рећи да би његови правилно препознати и искоришћени 
потенцијали развоја културног туризма могли имати изузетан утицај на повећање квалитета 
живота локалног становништва.  

Туристичка валоризација културних добара Општине Милићи треба да омогући да се кроз 
анализу специфичности препознају могући правци туристичког активирања што би допринело 
побољшању туристичког имиџа општине и на неки начин осигурала одрживост туризма у 
интересу свих укључених субјеката.  

 

  

https://sr.wikipedia.org/


 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

5 
 

О ПРОЈЕКТУ NEOLIFE 

Пројекат “Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог 
значаја -Neolife“ или "New Life of Neolithic Heritage in Recognized Natural Areas of Great 
Importance - Neolife” кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија - 
Босна и Херцеговина 2014-2020 у оквиру финансијског Инструмента претприступне помоћи 
(IPAII) као инструмент подршке државама које се налазе у процесу придруживања и приступања 
Европској унији. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за 
уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ). Носилац пројекта је 
Град Ужице, а партнери на пројекту су Град Тузла, Општина Милићи и Уметничка школа из 
Ужица.  

С једне стране, пројекат подразумева изградњу археолошког парка из доба неолита у клисури 
реке Ђетиње у Ужицу. Парк је замишљен као интерпретација неолитског насеља која је 
конструисана на основу доступне архивске грађе из периода археолошких истраживања 
локалитета стапарска Градина,а по узору на савремене археолошке паркове у свету. Комплекс 
се састоји од две целине који осликавају живот неолитског човека на овим просторима.  

С друге стране, у сврху одржавања и промовисања јединствене туристичке понуде коју је град 
Тузла развио у оквиру комплекса Панонска језера, садржаји постојећег археолошког парка - 
неолитског сојеничког насеља Паноника и Геолошког музеја се обнављају и унапређују. Радови 
подразумевају реконструкцију дрвене платформе, обнову кровишта на настамбама, 
унапређење ентеријера и унутрашњег садржаја и хортикултурно уређење Парка. 

Пројекат Neolife је осмишљен тако да се заснива на размени знања и искустава пројектних 
партнера и заинтересованих страна и унапређењу неформалног образовања становништва 
свих старосних доби са нагласком на најмлађу популацију. 

Општи циљ пројекта је да допринесе унапређењу културног идентитета прекограничног 
подручја кроз ефикасну сарадњу партнера из Србије и Босне и Херцеговине на ревитализацији 
културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, док је посебан циљ очување 
културног и историјског наслеђа градова Ужице и Тузла кроз успостављање и унапређење 
одрживог модела за интерпретацију културног наслеђа путем умрежавања и размене искустава 
између партнера.  

Слике 3. и 4: Нацрт реконструкције неолитског сојеничког насеља у Тузли и 3Д приказ будућег 
археолошког парка на отвореном Стапарк у Ужицу 

 

Извори: https://panonika.ba/ и https://uzice.rs/ 

Иако је на први поглед улога Општине Милићи на пројекту незнатна, основна замисао при 
осмишљавању пројекта је да Општина Милићи, мала општина која егзистира на територији 
Босне и Херцеговине (простор Републике Српске), са ограниченим кадровским и финансијским 
потенцијалима са једне стране, идентификованим културним и историјским потенцијалима са 
друге стране, учествује у реализацији свих пројектних активности и обогати своје искуство у 
имплементацији пројеката који се финансирају из фондова  Европске уније. Једна од пројектних 
активности се односи на израду овог документа, који практично треба да буде смерница 
активирања идентификованих културних добара Општине Милићи кроз доступне националне и 
међународне изворе финансирања. 

https://panonika.ba/
https://uzice.rs/
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 

 

Циљеви и принципи израде документа 
 
Намера је да се израдом документа Туристичка валоризација непокретних културних добара 
Општине Милићи идентификују предуслови и могућности за операционализацију неколико 
циљева, од којих су најзначајнији: 

- Повећање конкурентности дестинације уз раст квалитета туристичке понуде засноване 
на културно-историјским добрима и истовремени раст благостања локалног 
становништва, и 

- Оптимизација и уравнотежење економских и друштвених користи од развоја културног 
туризма уз адекватну заштиту животне средине, уважавајући начела одрживог развоја.  

Да би се ови циљеви остварили, неопходно је извршити одговарајућу анализу која ће указати на 
посебност услова и потенцијалне правце развоја туристичке понуде, уз поштовање савремених 
трендова у овој делатности. Израда документа ће се водити начелима и циљевима заштите 
животне средине и одрживог развоја, социокултурне специфичности и економских индикатора 
развоја туризма задовољавајући начела примењивости, конкретности и актуелности. У том 
смислу, документ ће: 

- дефинисати потребне мере и програме подршке за развој културног туризма, 
- предложити концепције активирања културних добара на начин да расположиви природни 

и културни ресурси остају сачувани, уз адекватну туристичку валоризацију, 
- осигурати рационалне темеље за доношење одлука јавног и/или приватног сектора у вези 

са туристичким активирањем културних добара и стварање услова за њихову ефикасну 
координацију, 

У функцији остварења циљева биће неопходно реализовати низ задатака, а они који имају 
највећи утицај на креирање адекватног решења су: 
- идентификација културних добара и процена могућности за развој културног туризма на 

подручју Општине Милићи и идентификација пратећих ограничења потенцијалног 
активирања,  

- анализа законских и стратешких оквира за развој културног туризма и активирања 
културних добара у туристичке сврхе, 

- сагледавање савремених туристичких трендова, 
- осмишљавање програма и мера како расположиве ресурсе адекватно туристички 

валоризовати и пласирати као препознатљив и конкурентан туристички производ у складу 
са тражњом, 

- планирање активирања културно-историјских добара Општине Милићи уз поштовање 
начела одрживог развоја туризма и идентификација потенцијалне опасности које развој 
туризма може изазвати. 

Да би се дошло до решења које ће задовољити циљеве о којима је било речи, неопходно је 
исправно разумети целокупан привредни, а нарочито туристички амбијент Општине Милићи.  

Преглед постојећих карактеристика и анализа потенцијала ће дати смернице ка креирању 
плана развоја туристичке понуде засноване на културним добрима, што ће у наставку довести 
до дефинисања приоритета и конкретних акција које треба предузети. 
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Методе истраживања 
 

У току израде докумета је коришћен већи број истраживачких метода, алата и техника, како би 
резултати добијени обрадом података били релевантни и од практичне користи. Када је реч о 
општим методама које су примењиване у току истраживања и израде документа, као 
најзначајније треба истаћи: 

- Методе анализе и синтезе – анализом треба утврдити односе међу подацима и уочити 
евентуалне законитости, а синтеза треба да омогући да се више различитих појава 
обједини, како би се донели заједнички релевантни закључци; 

- Методе индукције и  дедукције – индукцијом се на основу уочених правила код 
појединачних појава доносе закључци општег типа, док се дедукцијом на бази општих 
сазнања долази до законитости које се тичу појединачних појава; 

- Метода компарације – поређењем вредности и специфичних карактеристика посматраних 
појава треба да се дође до односа који постоје међу њима, а то даље може утицати на 
одређивање конкретних смерница у предлозима за активирање културних добара; 

- Метода узорака – на основу узорка на ком се врши испитивање долази се до 
карактеристика које се односе на целокупну популацију којој узорак припада; 

- Методе генерализације и специјализације – генерализацијом треба показати само неке 
опште карактеристике појаве која представља предмет истраживања, док 
специјализацијом треба утврдити специфичности неке конкретне појаве. 

Сам концепт израде подразумева коришћење уобичајених методолошких инструмената тако 
што се деск истраживања заснивају на расположивој документацији у конципирању 
релевантних садржаја документа.  

За анализу постојећег социо-економског стања, стања туристичких ресурса и културних добара, 
као и других претпоставки туристичког активирања, коришћена је индуктивна метода за 
доношење судова о проблематици развоја туризма на подручју општине Милићи. У обради 
резултата истраживања, а на основу консултација са заинтересованим странама, примењен је 
логички и аналитички поступак анализе и синтезе, апстракције и генерализације у откривању 
законитости понашања свих сегмената значајних за развој културног туризма ове општине. У 
реализацији постављених задатака коришћене су предности: 

- Системског приступа, како од посебног ка општем, тако и од нижег ка вишем, односно од 
елемената релевантних за конкретна културна добра, преко захтева појединих 
локалитета, до општине као туристичке дестинације; 

- Тимског рада и мултидисциплинарност приступа, при чему су коришћена теоријска 
полазишта и резултати свих истраживања који су се систематично спроводила, а значајна 
су за прилагођавање туристичке понуде циљаним захтевима туристичке тражње,  

- Континуираног тестирања и валидације резултата истраживања. 

Представљени приступ подразумева примену већег броја конкретних истраживачких техника 
и алата, од којих су најзначајнији: 

- Мапирање и анализа заинтересованих страна коришћењем Murray-Webster-Simon3D 
модела 

- Дефинисање стратешког оквира употребом SWОТ анализе - анализе интерних снага и 
слабости, односно екстерних шанси и претњи;  

- ФАС методологија Светске туристичке организације у идентификовању и класификовању 
релевантних елемената туристичке понуде сврстаних у групе: фактори, атрактори и 
подршка; 

- Класификација и валоризација културно-историјских ресурса и потенцијала кроз 
квантитативно-квалитативни метод Hilari du Cros;  

- Коришћење Benchmark анализе која обухвата упоређивање са најбољим праксама у 
Европској унији. 

На основу резултата примарног и секундарног истраживања, креиран је стратешки оквир 
документа, на основу кога су дефинисане мере и правци туристичког активирања културних 
добара Општини Милићи у туристичке сврхе. 
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План активности на изради документа 
 
Израда докумета се састоји из низа активности којима су створени услови за креирање основа 
за реализацију циљева о којима је раније било речи. Оквирним планом је препознато неколико 
фаза које на одговарајући начин обједињују активности, а с обзиром на природу и значај 
документа. 

Преглед фаза израде документа и њихових кључних карактеристика: 

Прикупљање релевантних података – извршено је прикупљање података који су омогућили 
анализу тренутне туристичке понуде, али и других фактора који могу имати утицај на правце 
туристичког активирања културних добара општине. Подаци, квалитативни и квантитативни, 
показују и одређене трендове који су карактеристични за Општину Милићи. Фокус је на 
националним и локалним документима, с обзиром на чињеницу да се правац развоја 
туристичких потенцијала Општине Милићи мора уклопити у друге релевантне стратешке оквире 
који се односе на ову територију.  

Најзначајнија документа која су битна за израду документа су Стратегија развоја туризма 
Републике Српске од 2011. до 2020. године и Стратегија развоја културе Републике Српске од 
2017. до 2022.године, док се од локалних издвајају: 

- Стратегија развоја Општине Милићи  
- Локални програм заштите животне средине (ЛЕАП) Општине Милићи  
- Стратегија развоја туризма Општине Милићи  
- Стратегија развоја културе Општине Милићи  
- Стратегија за младе Општине Милићи  
- Просторни план Општине Милићи и 
- Туристички промотивни материјали у дигиталној форми као и медијски канали кроз које се 

промовише туризам. 

Осим званичних формалних докумената, за потребе израде документа су прикупљени и бројни 
статистички подаци који су значајни за анализу постојеће туристичке и културне понуде. Подаци 
се односе на:  

- број субјеката у туризму и угоститељству, 
- укупан број запослених и незапослених у општини, 
- структуру незапослених по полу, старости и стручној спреми, 
- туристички промет (доласци, ноћења, домаћи, страни) у последњих 5 година, 
- смештајне капацитете по категоријама и броју лежајева, 
- природне знаменитости, културну баштину, догађаје и манифестације, списак атракција, 

итд. 

Анализа постојећег стања– Ова фаза је уско повезана са претходном, и поставља оквир за 
израду документа јер утврђује разноврсност и квалитет постојеће туристичке понуде у Општини 
Милићи, као и факторе који утичу на одређивање праваца туристичког активирања културних 
добара. То подразумева: 

- анализу законског оквира за стратешко планирање развоја туризма, 
- анализу претходно урађених планских и развојних докумената, 
- инвентаризацију и валоризацију ресурса културних добара од значајних за развој туризма  
- анализу кључних карактеристика постојеће туристичке понуде, која се састоји из:  

- анализа туристичког промета, 
- анализа емитивних туристичких тржишта, 
- анализа заинтересованих страна, 
- SWОТ анализа туризма, анализа окружења, 
- примене ФАС методологије. 

Анализа и спровођење најбољег концепта за туристичку валоризацију културних добара 
– На основу резултата анализе је дефинисан најбоље коришћени концепт вредновања 
културних добара у туристичке сврхе са циљем да се дефинишу препоруке и концепти који су с 
једне стране примењиви и реално оствариви, а с друге стране се уклапају у друга релевантна 
стратешка документа који се односе на развој туризма. У овој фази ће бити конципирани: 

- Класификација и валоризација културно-историјских ресурса и потенцијала кроз 
квантитативно-квалитативни метод Hilari du Cros;  
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- Benchmark анализа најбољих пракси у Европској унији и њихова разрада. 

Израда препорука и закључака –дефинише начин реализације мера, препорука и других 
релевантних налаза документа. Њиме заправо треба дефинисати конкретне активности које 
треба да омогуће да се остваре циљеви који се односе на туристичко активирање културних 
добара Општине Милићи. У складу са тим, у овој фази се: 

- одређују приоритети и мере, 
- дефинисати пројекте и потенцијалне носиоце, 
- дефинисати потенцијалне изворе финансирања, 

И на крају, верификација и валидација документа –подразумева активно укључивање 
кључних стејкхолдера и доносилаца одлука који треба да дају своје виђење резултата и 
препорука, и да на самом крају потврде финални документ, онда када буду сагласни са 
коначним излазом. 
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АНАЛИЗА ЗАКОНСКИХ И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА 

Законодавно-правни оквир 
 
Законска регулатива којом је регулисано функционисање туристичке делатности у Републици 
Српској подразумева и низ закона и подзаконских аката који су, директно или индиректно, 
повезани са туризмом, с обзиром на сложеност туристичке делатности.  

Због обимности прописа, није их могуће све анализирати у овом документу, уз напомену да се 
приликом туристичког развоја морају узети у обзир, поред Закона о туризму,Закон о 
угоститељству, Закон о ловству, Закон о јавним скијалиштима, Закон о бањама, Закон о 
пољопривреди, Закон о трговини, Закон о заштити животне средине, Закон о уређењу простора, 
Закон о водама, Закон о концесијама, Закон о инвестирању јавних средстава, Закон о политици 
директних страних улагања у Босни и Херцеговини, Закон о предузећима, Закон о подстицању 
развоја малих и средњих предузећа, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о рибарству, 
Закон о шумама, Закон о заштити природе, Закон о регистрацији пословних субјеката, Закон о 
занатско-предузетничкој делатности и други усвојени правилници, уредбе, одлуке и упутства, 
директо или индиректо повезани са сектором туризма и угоститељства.  

Закон о туризму Републике Српске 

У Републици Српској функцију непосредног државног органа за туризам обавља Министарство 
трговине и туризма при Влади Републике Српске. Ово Министарство води развојну политику 
туризма Републике Српске, а што се односи на: 1. стратешко програмирање, 2. припреме 
програма регионалног развоја туризма (туристичке зоне), 3. презентација туристичких пројеката 
и инвестиционих каталога домаћим и страним инвеститорима, 4. формирање заједничког 
туристичког производа са другим земљама, 5. формулисање економске политике везане за 
туристичку привреду, 6. хармонизацију економске политике у туризму са Европском унијом итд. 
Министарство трговине и туризма, као државни орган у туризму, путем политике примене 
маркетинга и менаџмента на свим нивоима, ствара услове за доношење адекватних мера 
кредитне, пореске, монетарне политике које стимулишу туристички развој Републике Српске. 

Закон о туризму од 2017. године регулише послове везане за промоцију и развој туризма од 
интереса за Републику Српску на принципима интегралног развоја туризма и комплементарних 
делатности код чинилаца укупног привредног и друштвеног развоја, одрживог развоја туризма, 
спровођења јединствених стандарда за пружање услуга у туризму, уз обезбеђење ефикасног 
коришћења туристичких простора и туристичких вредности. 

У домену промоције и унапређења туризма Републике Српске, Закон дефинише следеће 
послове: 1. обезбеђивање туристичке информативно-пропагандне делатности у земљи и 
иностранству; 2. формирање и развој информационих система у туризму; и 3. остваривање 
међународне сарадње у области туризма. За обављање ових послова Закон предвиђа 
оснивање Туристичке Организације Републике Српске (ТОРС), која се формира као јавна 
служба и има статус правног лица. У оквиру својих послова ТОРС обавља следеће функције: 1) 
програмира, организује и спроводи туристичку информативно-пропагандну делатност 
Републике Српске у земљи и иностранству у циљу промовисања њених туристичких вредности; 
2) утврђује и реализује стратегију промоције туризма Републике на домаћем и иностраном 
тржишту, вишегодишње и годишње програме туристичке информативно-пропагандне 
делатности Републике Српске у земљи и иностранству; 3) прати и анализира кретања на 
домаћем и иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса 
за информативно-пропагандну делатност Републике Српске; 4) обезбеђује информативно-
пропагандна средства којима се промовишу туристичке вредности Републике Српске (издавачка 
делатност, огласна и аудиовизуелна средства, односи са јавношћу, наступи на сајмовима, 
специјализованим туристичким приредбама и манифестацијама, информативна делатност и 
друга промотивна средства); 5) формира и развија јединствени информациони систем у 
туризму Републике Српске и обезбеђује његово повезивање са другим информационим 
системима у земљи и иностранству; 6) усмерава и координира иницијативе и активности 
привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичког производа; 
7) координира и обједињује промотивне активности туристичких предузећа, носилаца те 
активности на нивоу општина, односно градова и других субјеката у области туризма у циљу 
обезбеђивања јединственог наступа туризма Републике Српске на домаћем и иностраним 
тржиштима и остварује сарадњу са одговарајућим органима и организацијама у земљи ради 
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остваривања јединствене политике у области промоције туризма земље на домаћем и 
иностраним тржиштима; 8) сарађује са националним туристичким организацијама у другим 
земљама, међународним и регионалним организацијама у области туризма и предузима мере 
за укључивање Републике Српске у мултинационалне и регионалне програме и програме 
развоја и промоције туризма. 

На основу поменутих одредби Закона, ТОРС обавља две врсте послова: иницијативни послови 
везани за обављање водеће улоге у промотивној старегији у туризму и пружа подршку 
комерцијалној пропаганди. Друга врста послова су рецептивни послови ТОРС везани за 
координацију туристичког производа, формирање информационх система и остали послови. 
Средства за рад ТОРС обезбеђују се из прихода које она оствари обављањем својих послова, 
средстава туристичке накнаде, боравишне таксе и других извора.  

Послове промоције и унапређења туризма на локалном и регионалном нивоу врше туристичка 
друштва, која се оснивају на нивоу једног или више насељених места у оквиру општине. У циљу 
валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине, односно 
града, општина, односно град у оквиру својих права и дужности обезбеђује:  

1. изградњу програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописом 
о планирању и уређењу простора, за туристичка места на територији општине, односно 
града,  

2. унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима 
(комунално опремање и одржавање, подстицање изградње спортско-рекреативних и 
других пратећих садржаја јавног карактера од интереса за туризам и др.),  

3. усмеравање и координацију активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 
подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању 
атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима,  

4. организовање туристичке информативно-пропагандне делатности, културних, спортских и 
других манифестација од интереса за унапређење туризма општине, односно града.  

Општина, односно град усклађује своје активности на организовању туристичке информативно-
пропагандне делатности са програмима ТОРС. За извршавање послова претходно наведених 
послова општина, односно град може основати туристичку организацију општине, односно 
града као посебну организацију. 

За подручја више општина или градова може се основати туристичка организација на нивоу 
регије. Овако изграђена организациона структура парадржавних органа у туризму на нивоу 
републике, регионалном и локалном нивоу, у вези са пропагандно-информативном делатности 
и координацијом различитих учесника на страни туристичке понуде, постаје компатибилна са 
светом.  

Као кључни фактор за успех Републике Српске као туристичке дестинације, јесте питање имиџа, 
односно представе о дестинацији на приоритетним тржиштима. Потребно је наћи одговарајуће 
место у свести циљних група потрошача, другачије и диференцираније у односу на велики број 
конкурената који поседују исте или сличне ресурсе за развој туризма. У циљу поспешивања 
пласмана туристичког производа Републике Српске, неопходна је квалитетна промотивна 
активност, пре свега кроз интензивнији наступ интегрисаног туристичког производа кроз општу 
туристичку пропаганду на нивоу Туристичке организације Републике Српске. Свакако то 
подразумева и веће ангажовање туристичких организација по општинама. 
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Закон о култури Републике Српске 

Законом о култури Републике Српске од 2018. године системски се уређују општи интерес и 
начела у култури, обављање културних делатности, права, обавезе и одговорности свих 
субјеката у култури, услови за обављање делатности у култури, услови и поступак за 
суфинансирање и финансирање делатности у култури, културна политика, као и друга питања 
од значаја за културу. 

Закон наводи културу као општи интерес Републике Српске чије остваривање обезбеђују 
Република и јединице локалне самоуправе. Ово подразумева:  

1. стварање могућности за интензиван и усклађен културни развој, 
2. стварање услова за подстицање савременог уметничког стваралаштва и креативних 

индустрија, 
3. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, 

заштиту, очување, интерпретацију, представљање, коришћење и управљање културним 
наслеђем, 

4. финансирање текућих расхода и остваривање програма установа културе чији је оснивач 
Република, 

5. суфинансирање програма и пројеката установа културе и других субјеката у култури који 
својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности, 

6. научна истраживања и стручна усавршавања у култури, 
7. подстицање и помагање културних садржаја који су резултат креативности група и 

појединаца, 
8. обезбеђивање услова за доступност културних садржаја, 
9. подстицање међународне културне сарадње и интернационализације, 
10. подстицање научних и стручних истраживања у култури, 
11. подстицање спровођења и унапређивања едукације у области културе, 
12. подстицање примене нових технологија у култури, нарочито информационих технологија и 

дигитализације, 
13. подстицање младих талената, дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у 

области савременог уметничког стваралаштва, продукције и креативних индустрија, 
14. стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва, 
15. подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва, 
16. подстицање културног и креативног рада особа са инвалидитетом и доступности свих 

културних садржаја особама са инвалидитетом, 
17. подстицање уметничког и културног стваралаштва друштвено осетљивих група, 
18. регулисање и подстицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, меценарства и 

донаторства у култури, 
19. подстицање програма који доприносе културном развоју публике, 
20. подстицање међуресорне сарадње институција културе са релевантним чиниоцима из 

других области (наука, економија, туризам итд.), 
21. децентрализација културе, 
22. развој културе сећања и памћења, 
23. очување културе Републике ван њених граница и др. 

Законом се дефинишу конкретни начини остваривања културне политике, где је документ 
стратегија развоја културе препозната као кључно средство у процесу испуњавања утврђених 
културних потреба, које ће се реализовати првенствено кроз поступак креирања, подршке и 
суфинансирања програма и пројеката у култури, чиме ће се културна сцена Републике Српске 
значајно ојачати.  
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Просторно-плански оквир 
 

Просторни план Републике Српске 

Просторни развој туризма Републике Српске до 2025. године дефинише туризам као грану која 
има низ економских, друштвених, социјалних и политичких ефеката на развој Републике 
Српске; развија се 1,5 пут брже у односу на друге индустрије; ствара могућност отварања 
радних места; будући да је радно-интензивна грана, подстиче развој у целој земљи, и то 
подједнако у сеоским и градским срединама. Улагања у туризам, као показатељ сигурности 
земље, подстичу страна улагања и у остале секторе, пружају економску корист и појединцу и 
целом друштву, и омогућавају културну и духовну надградњу становништва. Препознајући 
поменуте ефекте за развој туризма као значајне развојне шансе Републике Српске, 
Министарство трговине и туризма Републике Српске израдило је и усвојило Стратегију развоја 
туризма на нивоу Републике Српске. Такође је реализовало низ активности на нормативном 
уређењу туристичке делатности. Усвајањем серије модерних и са Европском унијом 
стандардима усклађених закона и подзаконских аката створено је уређено пословно окружење 
за развој туризма у Републици Српској.  

Оперативни циљеви и концепција просторног развоја туризма  

Одрживи развој туризма и његов утицај на просторни развој Републике Српске су неспорни, али 
захтевају дефинисање неколико оперативних циљева које би требало делимично или у целини 
достићи до 2018. године, са даљом перспективом развоја до 2025. То су:  

- Побољшање квалитета туристичког производа  

Унапређење инфраструктуре, нарочито саобраћајне (ревитализација главних транзитних 
туристичких праваца) и супраструктуре у туризму, као и унапређење квалитета туристичке 
услуге и развоја нових туристичких производа 

- Развој људских ресурса у области туризма  

Едукација и припрема квалификованог кадра за развој вишег нивоа туристичке понуде је 
неопходан предуслов који ће захтевати и оснивање и развој нових школа, као и перманентну 
едукацију кадрова 

- Побољшање услова развоја туризма  

Успостављање институционалне мреже за развој туризма, унапређење законског оквира у циљу 
развоја туризма, повезивање туристичког сектора са осталим секторима привреде 

- Успостављање туристичких зона и подручја  

Према решењима из овог плана и одговарајућих стратегија развоја туризма, биће од значаја 
формирање туристичких зона и подручја, што ће подразумевати кооперацију две или више 
јединица локалне самоуправе, јер капацитети појединачних нису довољни за интензивнији и 
квалитетнији развој туризма;  

- Повећање обима туристичког промета  

Повећање обима промета домаћих и иностраних туриста, спречавања сиве економије у туризму  

- Унапређење туристичког производа базираног на одрживом развоју  

Заштита туристичких ресурса и њихова оптимална валоризација, уравнотежен развој туризма 
на принципу одрживости, одржив развој туризма у заштићеним подручјима, подстицање развоја 
сеоског туризма 

- Препознавање туристичког бренда  

Република Српска има неколико специфичних и препознатљивих туристичких дестинација које 
би могле да се унапреде до нивоа туристичког бренда и тиме постану афирмисане на ширем 
међународном плану (Козара, Сутјеска и Зеленгора, Требиње, високе планине и сл.).  

Концепција просторног развоја туризма Републике Српске садржи утврђивање и рангирање 
видова туризма према туристичким ресурсима; просторно-функционално структурисање 
територије Републике Српске на зоне и туристичке просторе, уз издвајање транзитних 
туристичких праваца. С обзиром на показатеље стања туризма Републике Српске, вредности 



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

14 
 

туристичког производа, трендове на туристичком тржишту, услове и могућности развоја 
појединих видова туризма и могућности подстицања развоја, као примарни видови туризма у 
Републици Српској издвајају се бањски, планински, транзитни, градски, сеоски и културни 
туризам. Као пратећи или секундарни видови туризма на територији Републике Српске издвајају 
се манифестациони, еколошки, верски, ловни, риболовни, спортско-авантуристички и 
омладински. Просторно-функционално структурирање територије Републике Српске на 
туристичке подцелине обухвата поделу укупне територије на туристичке зоне у оквиру којих се 
издвајају туристичка подручја са доминантним туристичким мотивима/дестинацијама. 
Туристичка подручја рангирана су на: 

- подручја I ранга – великих туристичких потенцијала,  
- подручја II ранга – средњих туристичких потенцијала и  
- подручја III ранга – мањих туристичких потенцијала.  

Рангирање туристичких подручја извршено је на основу: степена атрактивности туристичих 
мотива, развијености саобраћајне инфраструктуре, нивоа опремљености туристичких 
локалитета и центара и обима оствареног промета. Као туристичка подручја I ранга издвајају се 
простори са изразито атрактивним туристичким мотивима, који су саобраћајно доступни и 
инфраструктурно опремљени за прихват туриста, са значајним потецијалном пораста 
туристичког промета. Туристичка подручја II ранга поседују атрактивне туристичке мотиве који 
су релативно саобраћајно доступни и инфраструктурно опремљени за прихват туриста, са 
потенцијалом пораста туристичког промета уз додатна инвестициона улагања. Туристичка 
подручја III ранга поседују мање туристичких мотива који су релативно саобраћајно доступни и 
слабо инфраструктурно опремљени за прихват туриста, са малим потенцијалом пораста 
туристичког промета уз додатна инвестициона улагања. Према овој концепцији, територија 
Републике Српске подељена је на шест туристичких зона:  

1. Бањалучко-приједорска туристичка зона, са туристичким подручјима:  

1.1. Козарско-поунско туристичко подручје (II ранг) 
1.2. Врбаско-мотајничко туристичко подручје (I ранг) 
1.3. Горњо-санско-пливско туристичко подручје (II ранг)  

2. Добојска туристичка зона, са туристичким подручјима:  

2.1. Посавско туристичко подручје (III ранг) 
2.2. Кнежевско-борјанско туристичко подручје (I ранг)  

3. Зворничко-бијељинска туристичка зона, са туристичким подручјима:  

3.1. Семберијско туристичко подручје (II ранг) 
3.2. Зворничко-дринско туристичко подручје (III ранг) 

4. Сарајевска туристичка зона, са туристичким подручјима:  

4.1. Романијско туристичко подручје (II ранг) 
4.2. Јахоринско туристичко подручје (I ранг) 

5. Фочанско-вишеградска туристичка зона, са туристичким подручјима:  

5.1. Вишеградско туристичко подручје (I ранг) 
5.2. Фочанско туристичко подручје (I ранг) 

6. Требињска туристичка зона, са туристичким подручјима:  

6.1. Невесињско-гатачко туристичко подручје (III ранг) 
6.2. Требињско туристичко подручје (I ранг). 
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Просторни план Општине Милићи 

 

Просторни план Општине Милићи за период 2011-2031. године рађен је у складу са Просторним 
планом Републике Српске до 2015. године који је усвојен 2007. године. 

Према овом просторном плану, подручје општине Милићи тангира Подринску туристичку зону 
која је једна од туристичких зона ентитетског значаја (зона посебних туристичких 
предиспозиција или зона са потенцијалним туристичким значајем). Иначе, на овом простору ПП 
РС потенцира развој туризма на водама, бањског, планинског, еко туризма, сеоског, културног, 
ловног и риболовног и зимског туризма, уз развој туристичке железнице у општини Вишеград. 
Туристички мотиви који имају везу са подручјем општине Милићи су локалитети Панчићеве 
оморике и планирани национални парк кањон Дрине и Сушице. 

Услови за развој туристичке делатности на простору општине Милићи су: изградња смештајних 
капацитета и инфраструктурних објеката, обезбеђење неопходних финансијских средстава и 
високо образован и стручан кадар. 

На подручју општине Милићи туризам представља привредну грану на којој се, поред још неких 
привредних делатности, може базирати даљи развој општине. Подручје општине карактерише 
значајан туристички потенцијал, брдско - планинско и рурално подручје, где би ефекти развоја 
туризма могли да доведу до позитивних развојних кретања (заустављање демографског 
пражњења, сенилизације становништва, економски раст итд). 

Као зоне посебних туристичких предиспозиција у општини Милићи се издвајају: 

1. Зона планине Јавор 

Потенцијал у овој зони је присутан у следећим гранама туризма: 

- планински и здравствено - климатски туризам (планирани национални парк кањон Дрине 
и Сушице, Радава, клисуре Зеленог Јадра и Лукавице, планина Бирач), 

- сеоски и еко туризам ( сеоска насеља Подбирач и Забрђе, сточарска насеља Залисин, 
Велике Барице, Мале Барице, Купусна и Радава, локалитет Панчићеве оморике 
Тисовљак), 

- ловни и риболовни туризам ( реке Студени Јадар, Зелени Јадар, Лукавица и Штедрић, 
близина посебног ловишта „Сушица“), 

- културни туризам (некрополе стећака, остаци средњовековног града Јеринин град, 
гробља српских војника из Првог светског рата), 

- геотуризам (површински копови Црвене Стијене и Подбраћан),и  
- зимски туризам (северне експозиције Меховца и Палежића). 

2. Зона река Дрињаче и Јадар 

Потенцијал у овој зони је присутан у следећим гранама туризма: 

- ловни и риболовни туризам (реке Дрињача и Јадар, Удрч), 
- планински туризам (планина Удрч, клисуре Дрињаче и Јадра), 
- сеоски и еко туризам (сеоска насеља Рашево, Роваши и Маћеси), 
- излетнички туризам, 
- културни туризам (некрополе стећака). 

Као значајни туристички мотиви изван ове две зоне који би требали допринети развоју туризма, 
истичу се Рајков торањ са музејском поставком и Парк великана у Милићима, као и некрополе 
стећака у централном и источном делу општине. 

Потенцијални туристички објекти требали би се градити у урбаним подручјима насељених 
места и туристичким зонама, а све у оквиру датих зона посебних туристичких предиспозиција. 
Планирана туристичка зона на подручју општине Милићи је зона Радава, где постоји потенцијал 
за развој туристичког центра. Пројектовани број нових хотелских лежајева у потенцијалним 
туристичким објектима на подручју општине 2031. године износи око 120 лежајева. 

Основни циљеви у погледу заштите природних вредности су: 

- Очување природних добара у највећој могућој мери и задржавање свих вредности 
(квалитет ваздуха и вода, флоре и фауне, до глобалне заштите предела и подручја), 



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

16 
 

- Развијање информационог система у области заштите културно - историјског и 
природног наслеђа и успостављање ефикасног система мониторинга на нивоу општине, 

- Едукација стручњака, управљача, власника и корисника културних добара у природно 
вредним амбијенталним целинама у циљу постизања заштите и остваривања економске 
добити, односно остваривања принципа самоодрживости заштићеног подручја, 

- Детаљна инвентура и научна истаживања природних вредности, 
- Стављање под заштиту преко 15 % подручја општине, 
- Потпуна међународна сарадња, 
- Рехабилитација деградираних природних вредности, 
- Развијање еколошко - научног туризма на основу природног наслеђа. 

Основни циљеви у погледу културно – историјских добара су: 

- предлагање и утврђивање археолошких локалитета као културних добара, 
- утврђивање систематске евиденције свих објеката културно – историјског наслеђа 

(укључујући и археолошка добра), 
- прикупљање података о уништеним археолошким локалитетима и отуђеном покретном 

археолошком материјалу, 
- предлагање и провођење мера техничке и физичке заштите свих објеката културно - 

историјског наслеђа (првенствено утврђивањем заштитних зона), 
- приоритетна санација угрожених културних добара – стари градови у Заграђу(Јеринин 

град) и Подбирачу, гробље српских војника из Првог светског рата на Вран камену, 
некропола стећака у Лукић пољу, 

- обезбеђење мониторинга укупног културно - историјског наслеђа, 
- укључивање културних добара у планове развоја подручја обухвата плана (пре свега 

туризма – сеоски туризам, еко туризам, излетнички туризам и културно – 
манифестациони туризам). 

Туризам и угоститељство би у планском хоризонту требали имати далеко већи значај него у 
досадашњем периоду. Томе доприносе садашњи и будући туристички производ. 

Планине Јавор и Удрч, речни токови, садашња и планирана заштићена природна подручја 
(ботанички резерват, национални парк и заштићени предио), културно наслеђе (некрополе 
стећака, стари средњовјековни град, верски објекти) биће подлога за развој грана туризма 
попут планинског туризма, сеоског и еко туризма, ловног и риболовног туризма, излетничког, 
културног туризма и зимског туризма. 

Погранични положај у ширем смислу општине Милићи према Републици Србији представља 
такође значајан потенцијал овог простора. Трансгранична сарадња и планирање (потенцијални 
еврорегион) би у планском периоду требале добити на интезитету. 

 

Смернице из стратешких докумената 
 

Стратегија развоја туризма Републике Српске 

 

Стратегија развоја туризма Републике Српске као стратешки документ на основу којег 
надлежно министарство у Влади Републике Српске проводи активности у циљу остварења 
стратешких циљева развоја туризма дефинише, с једне стране, факторе развоја и стање 
туризма у Републици Српској, док са друге, поставља визију, утврђује стратешке циљеве 
развоја туризма Републике Српске, улогу учесника у туристичкој привреди и дефинише модел 
организације и управљања туристичким активностима у периоду 2011–2020. године. 

Када су у питању културно-историјски потенцијали Републике Српске и могућности развоја 
културног туризма, стратегија дефинише да богато и разноврсно културно-историјско наслеђе 
представља значајан потенцијал и у области развоја туризма. Међу најатрактивнијим 
историјским грађевинама и споменицима сакралне и меморијалне намене издвајају се: 
православни манастири и католички самостани, цркве и други сакрални објекти наглашене 
историјске и архитектонске вредности, заједно са покретним наслеђем у њима, цркве брвнаре, 
некрополе са стећцима. Историјске грађевине, чију вредност као могућих туристичких 
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циљева треба истаћи, су средњовјековни утврђени градови. Поред старих камених 
мостова, зграда управе, позоришта, школе, банке, жељезничке станице из 19. и 20. века, 
градских кућа традиционалних архитектонских обележја из 19. века, као и објекти из 19. и 20. 
века са одликама историцистичких стилова, наслеђе инфраструктурне и индустријске 
намене такође може да се представи у туристичкој понуди Републике Српске – донекле 
сачувана оригинална постројења индустрије дрвета, метала, дувана или пива с краја 19. и 
почетка 20. века.  

Вредност овдашњег културног наслеђа лежи у његовој разноликости и испреплетености 
различитих културних утицаја. Географски на граници Запада и Истока, још од касне антике овај 
простор примао је разноврсне утицаје и асимиловао их на јединствен начин, што се наставило 
током средњег века, који је обележен истовременим упливом византијских и романо-готичких 
стилских карактеристика (пристиглих са јадранске обале). Период османске владавине овом је 
културном амалгаму додао и утицаје културе ислама, а печат је оставила и четрдесетогодишња 
аустро-угарска окупација. Тако се културно-историјско наслеђе Републике Српске формирало 
као изузетна, може се рећи јединствена, синтеза различитих, каткад међусобно 
супротстављених културних струјања, што га чини посебно привлачним за туристе.  

Стратегија као главне ограничавајуће факторе у коришћењу културно-историјског наслеђа као 
туристичког ресурса истиче:  

- неизграђеност инфраструктуре,  
- непостојање пратећих туристичких садржаја, лошу очуваност и стање споменика у 

конзерваторско-рестаураторском смислу,  
- недовољно развијену свијест о значају очувања културно-историјског наслеђа на свим 

нивоима,  
- неувезаност амбијента, манифестација и нематеријалне компоненте културног и 

историјског наслеђа,  
- одсуство концепције рецептивног туризма,  
- неразвијеност идеје о могућности пласирања богатог културно-историјског наслеђа 

Републике Српске у смислу развојног ресурса у области туризма,  
- недовољно припремљена водичка служба.  

Као последице наведених фактора долази до: 

- непрепознавања Републике Српске на међународном тржишту као туристичке 
дестинације,  

- непостојања адекватне просторно урбанистичке регулативе туристичких садржаја, 
заштите културних ресурса, и правно и организационо позиционирање и финансирање 
институција,  

- недостатка квалитетних саобраћајница и сврсисходне туристичке путне сигнализације,  
- недостатка кадрова у новим туристичким занимањима (анимација, забава, 

манифестације, забавни тематски паркови, гастрономија ...), као и образованих 
туристичких менаџера.  

У наставку Стратегија дефинише неопходне мере за повећање квалитета коришћења културно-
историјског наслеђа као потенцијала у развоју туризма и то: 

а) истраживачки радови и мапирање дестинација са културно-историјским садржајем  
б) санација и рестаурација  
в) прилагођавање новој намени:  

- неки од објеката градитељског наслеђа који више нису у првобитној функцији, 
треба да се прилагоде новој намени која би била усмерена ка презентацији 
културног наслеђа 

- након завршених систематских археолошких истраживања на неким 
локалитетима могуће је успоставити археолошки парк са репликама артефаката 
и симулацијом привређивања, становања и култних радњи из раздобља из којих 
налази потичу,  

- након завршеног рекогносцирања терена у смислу идентификовања аутентичног етно 
градитељства, покретног наслеђа са етнографском вредношћу и сведочанстава 
нематеријалне културе потребно је и препоручљиво извршити презентацију овог дела 
културног наслеђа са могућношћу израде реплика и отварања специфичних 
смештајних капацитета са мини музејским поставкама,  
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д) развијање партнерских односа између републичких институција, локалне власти и 
потенцијалних носилаца пројеката развоја културног туризма,  
ђ) презентације културно-туристичких дестинација Републике Српске у амбасадама Босне и 
Херцеговине, и у представништвима Републике Српске и Босне и Херцеговине у 
иностранству,  
е) укључивање културно-историјског наслеђа у развој (туристички производ) транзитног, 
манифестационог и градског туризма и 
ж) едуковање туристичких водича. 

Стратегија дефинише и да би коришћење културно-историјског наслеђа у туристичке сврхе 
дало допринос у: 

- социјалном развоју становништва кроз додатну едукацију, преквалификацију и обуку 
како би у области туризма било омогућено повећано запошљавање.  

- развоју свести о заштити наслеђа као вредног извора могућности за квалитетнији живот.  

- интеракцију са другим областима привређивања, пољопривредом, услужним 
делатностима, саобраћајем, али и очувањем и јачањем традиционалног занатства 
(обраде метала, текстила, дрвета, кулинарства). 

У секцији Преглед већ развијених и могућности за развој нових видова туризма констатовано 
је да културни туризам као производ Републике Српске није конкурентан на туристичком 
тржишту у мери да би био мотив значајнијих иностраних туристичких кретања ка појединим 
туристичким дестинацијама. Значајније туристичке дестинације културног туризма су на 
транзитним правцима кроз источни део Републике Српске. Могуће га је знатније унапредити и у 
западном делу на главном транзитном правцу Градишка-Бања Лука, Мркоњић-Шипово, с 
акцентом на културне садржаје урбаних простора, нарочито Бања Луке, и на транзитном правцу 
Нови Град-Бањалука-Добој-Бијељина.  

Полазно становиште је да се културни туризам мора развијати у сфери интегралног туристичког 
производа, пре свега у јединственој понуди транзитног, градског, верског, омладинског али и 
руралног туризма, који је у иницијалној фази развоја, док јединствен туристички производ 
културног туризма мора укључити и специјалне догађаје као битну претпоставку укупног развоја 
туризма Републике Српске, односно њених појединих туристичких дестинација. 

У другом делу документа у којем је постављена визија, те утврђени стратешки циљеви туризма 
Републике Српске, а с обзиром на показатеље стања туризма, вредности туристичког 
производа, трендове на туристичком тржишту, услове и могућности развоја појединих видова, 
могућности подстицаја и сл. приоритетни облици туризма у Републици Српској и у вези с тим 
приоритетни развојни програми, у погледу подстицаја развојним програмима наведени су: 

1. Сеоски и рурални туризам  
2. Планински туризам  
3. Транзитни туризам  
4. Верски туризам  
5. Туризам градова и  
6. Бањски туризам.  

Културни туризам, у складу са својим досадашњим развојем није издвојен као приоритетни 
облик туризма, уз нагласак да културне вредности, њихову атрактивност, очуваност, 
заштићеност, територијалност, организована понуда и сл. претпостављају допуну различитих 
видова туризма (градског, вјерског, манифестационог и сл). 
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Табела 1. Стање и проблеми културног туризма према Стратегија развоја туризма Републике 
Српске 2011-2020. 

КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

Стање и проблеми  

Низак ниво развијености, недовољна афирмисаност културно-историјских, етноматеријалних, 
етнодуховних и осталих културних вредности. Непотпун туристички производ, дезорганизована туристичка 
понуда, лош маркетинг, недовољна брига о заштити, конзервацији и обнови споменика и осталих 
грађевина културне и историјске вредности.  

Неопходне мере  

Мапирати дестинације са културно-историјским садржајима, урадити годишњи календар специјалних 
догађаја, извршити санацију и рестаурацију објеката градитељског наслеђа, извршити прилагођавања 
објеката новој (туристичкој) намени у случајевима где је то могуће, развијати партнерске односе између 
институција туризма и локалне власти и осталих учесника у јавном и културном животу.  

Циљне дестинације  

Водећи урбани и туристички центри Републике Српске (Бања Лука, Требиње, Добој, Вишеград, Приједор, 
Бијељина), сви значајнији сакрални локалитети свих етничких заједница, остала места културног 
(манифестационог) туризма.  

Циљна тржишта  

Примарно: домаће 
Секундарно: Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија  
Терцијарно: Западна, Средња и Источна Европа 

Тржишни сегменти 

Млади, студенти, ученици основних и средњих школа, пословни људи, старија популација.  

Маркетинг  

Интернет, промоциони пакети, туристички сајмови.  

Канали дистрибуције  

Туристичке агенције, туроператори, интернет резервација 

Извор: Стратегија развоја туризма Републике Српске 2011−2020. године 

Стратешки циљ туризма Републике Српске јесте успостава његове одрживости задовољењем 
основних захтјева: привредних (профитабилност, подстицај друштвеном и укупном развоју), 
социјалних (подстицај квалитету живота локалног становништва, очување културног наслеђа, 
интегративност у регионалне и глобалне развојне процесе) и еколошких (очување здраве 
животне средине и уређеност простора). 

Адекватно вредновање и стављање у функцију културно историјског наслеђа општине Милићи 
је у складу са стратешким и оперативним циљевима Стратегије: 

 

Табела 2. Стратешки и оперативни циљеви Стратегијеразвоја туризма Републике Српске 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА 

Оперативни циљ - Програм унапређења инфраструктуре и супраструктуре у туризму 

Програм: Побољшање и развој супраструктуре  
Мера: Дефинисати потребе за одговарајућом супраструктуром и садржајима 

Оперативни циљ - Програм развоја нових туристичких производа 

Програм: Подстицај развоју нових туристичких производа  
Мера: Дефинисати нове производе 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

Оперативни циљ - програм успостављања институционалне мреже за развој туризма 

Програм: Дефинисати модел планирања и развоја туристичких дестинација, дестинацијског менаџмента 
и маркетинга  
Мера: Обезбедити подстицајна средства за подршку израде модела планирања и развоја туристичких 
дестинација, дестинацијског менаџмента и маркетинга 

Оперативни циљ - Програм побољшања јавног финансирања 

Програм: Подршка при изради пројеката коришћења међународних зајмова и кредитних средстава за 
развој туризма; подршка приступу међународним фондовима  
Мера: Успоставити инфраструктуру и капацитете за подршку пројектима из области туризма 



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

20 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА БАЗИРАНОГ НА ОДРЖИВОМ 
РАЗВОЈУ 

Оперативни циљ - Програм уравнотеженог развоја на принципу одрживости 

Програм: Развој туризма на принципу одрживости  
Мерa: Подстицати израду планова развоја туризма 

Програм: Унапређење туристичког амбијента  
Мерa: Подстицати градњу прилагођену природном амбијенту, аутохтоним културним вредностима и 
високим стандардима у туризму 

Оперативни циљ - Програм развоја сеоског туризма 

Програм: Очување традиције и културних вредности  
Мерa: Подстицати пројекте афирмације културних вредности и различитости 

Извор: Стратегија развоја туризма Републике Српске 2011−2020. године 

 

Стратегија развоја културе Републике Српске 

 

Стратегија развоја културе Републике Српске 2017–2022. дефинише стратешко деловање у 
области културе и уметности до краја 2022. године. Документ представља напор институција и 
установа да, реализацијом активности произашлих из стратешких циљева, координисано и 
системски, раде на развоју и унапређивању квалитета културе, те тиме допринесу и сваком 
другом развоју Републике Српске, а првенствено у домену културне политике, међународне 
сарадње, образовања, науке и истраживања, интернационализације, туризма и економије.  

Стратегија, поред аналитичких елемената стања у области културе, садржи и елементе 
идентификације проблема који отежавају развијање свих сегмената културе. У складу са 
наведеним, култура и уметност се развијају кроз следеће делатности: културно-историјско 
наслеђе, музејску делатност, библиотечку делатност, позоришну делатност, издаваштво, 
књижевно стваралаштво, музичку и музичко-сценску делатност, филмску и аудио-визуелну 
делатност, ликовну делатност, дизајн, архитектуру, те културно-уметнички аматеризам и 
културно стваралаштво националних мањина. 

Документ указује да је за квалитетно управљање културним наслеђем неопходна посвећеност 
свих структура друштва, кроз модернизовану правну и институционалну инфраструктуру. Од 
значаја је координација међу политичким, стручним, приватним и цивилним чиниоцима 
друштва, као и постизање усклађености између јавних и приватних интереса. Активно 
укључивање јавности у процес очувања баштине има велику улогу у подизању свести грађана о 
значају културног наслеђа, а кроз одговарајуће образовање и информисање о културној 
баштини и њеном значају за афирмацију културног идентитета. Потребно је створити услове за 
доступност, разумевање и начин коришћења културног наслеђа, а уједно отворити могућности 
стварању нових вредности, инспирисаних уметничко-традиционалним стваралаштвом. 

Кључни изазови у области развоја културе су успостављање нових начина коришћења 
културних добара и подржавање пројеката савремене уметности инспирисане заборављеним 
просторима природног и културног наслеђа. Део процеса заштите је и образовање и подизање 
свести грађана о значају културног наслеђа, као и промоција и повећање видљивости 
потенцијалне вредности културног наслеђа на републичком и међународном нивоу. Акценат у 
овом процесу имаће ефикасна заштита и његовање нематеријалног наслеђа, као и промоција 
културне разноликости. 

Са друге стране, истраживањe и анализа културних потреба становника Републике Српске које 
је спровело Министарство просвете и културе је почетком 2017. године је показало да је 
културна понуда у Републици прилично сиромашна, али и да велики број грађана уопште није 
заинтересован за културне догађаје, пре свега због недостатак новца, удаљености догађаја, 
слабе понуде и лошег квалитета понуђеног садржаја који се често преклапају, док њихово 
учешће у културном животу није повезано са њиховом финансијском ситуацијом јер за културу 
највише издвајају грађани са минималним примањима. Оно што је сугерисано као неопходна 
промена у културној понуди Републике јесте њено проширење и стварање неопходног простора 
младим уметницима и културним радницима, те младима генерално. 
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Табела 3. Стратешки и оперативни циљеви Стратегијеразвоја културе Републике Српске 

Стратешки циљ 2: Висок квалитет уметничке продукције и професионализација 

Посебни циљ 3: Развијање установа културе као платформи за дјеловање цивилног друштва 

Стратегија 1: Програмски развој у сарадњи са цивилним друштвом и академском заједницом  

Развити нове форме интерпретације и очувања културног наслеђа кроз сарадњу са цивилним друштвом, у 
складу са ФАРО конвенцијом Савета Европе и UNESCO-вом конвенцијом о очувању нематеријалног 
културног наслеђа. 

Посебни циљ 4: Повећање броја пројеката уметничке продукције и стваралаштва 

Стратегија 9: Уметничка интерпретација културне баштине 

Приступање програму Културне руте Савета Европе (TRANSROMANICA – The Romanesque Routes of 
European Heritage и The Iter Vitis Route), 
Развијање нових културних рута и њихова популаризација (причање прича, примена нових технологија, 
уметнички догађаји, радионице, едукативни програми, итд.), 
Организовање конкурса за предлог нових културних рута (у границама Републике или прекограничним 
пројектима) и сваке године изабрати једну, у чији ће се развој улагати. Право предлагања имају јавне 
установе културе, цивилно друштво, приватне организације у култури и туризму и сви други релевантни 
актери, 
Конкурсом подржати пројекте уметничке интерпретације културне баштине, 
Стварање уметничких колонија у близини значајних места баштине и сећања, како би се подстицао сусрет 
у инспирација савремених уметника (домаћих и страних) баштином Републике. 

Стратешки циљ 3: Културна писменост (медијска, позоришна, музичка, плесна, филмска...)  
У заједници – активна публика 

Посебни циљ 1: Развијање установа културе као платформи за континуиран развој публике 

Стратегија 3: Подстицати понуду дислоцираних културних садржаја (ван центра града и у просторима који 
немају непосредну културну намену) 

Посебни циљ 4: Популаризација културе и уметника и учешће грађана у културном животу 

Стратегија 3: Промоција културног наслеђа 

Подизање свести о значају културног наслеђа, 
Међусекторска сарадња на реализацији пројеката и програма којима се промовише културно-историјски и 
туристички потенцијал Републике, 
Организовање едукативних програма за просветни кадар и друге актере у култури из области културног 
наслеђа. 

Стратешки циљ 4: Интернационализација и присуство на међународној сцени 

Посебни циљ 3: Подржати развој културног туризма 

Стратегија 1: Међусекторска сарадња 

Стратегија 2: Подржати развој културног туризма кроз употребу културног и природног наслеђа у сарадњи 
са приватним и цивилним сектором 

Мапирање културног наслеђа,  
Промовисати важност и повећати видљивост културног наслеђа на локалном, републичком, регионалном 
и међународном нивоу; 
Подстицати пројекте који се вежу или реализују на локалитетима културних добара уврштених на Листу 
светске баштине UNESCO. 

Стратегија 3: Подстицати пројекте и манифестације савременог стваралаштва и културног наслеђа које 
доприносе развоју туризма 

Издвојити манифестације од изузетног значаја за туризам из наведених области и одвојити циљану 
подршку за развој и подстицај фестивалског живота (Театар фест, Демо фест, Међународни фестивал 
позоришта за децу итд.) 
Интензивирати представљање научноистраживачког рада Републике међународној јавности (подстицање 
одржавања међународних конференција, семинара, итд.) – конгресни туризам. 

Извор: Стратегија развоја културе Републике Српске 2017–2022. 

У складу са постојећом ситуацијом и изазовима културне политике, руководећи се визијом и 
мисијом, дефинише, Стратегија је усмерена на пет стратешких циљева и опредељења: 

1: Успостављање система транспарентне културне политике 
2: Висок степен уметничке продукције и професионализација 
3: Културна писменост (медијска, позоришна, филмска...) у заједници – активна публика 
4: Интернационализација и присуство на међународној сцени и 
5: Децентрализација 
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Стратегија развоја Општине Милићи 

 

Стратегија развоја општине Милићи за период 2017-2022. дефинише области привредног и 
друштвеног развоја са освртом на заштиту животне средине. Дата су четири стратешка циља: 

- Изграђена јака и конкурентна привреда која оптимално користи природне, друштвене, 
инфраструктурне и људске ресурсе. 

- Развијена пољопривредна производња заснована на најновијим стандардима и 
могућностима производње здравствено безбедне хране. 

- Уређена и привлачна локална заједница са квалитетном друштвеном инфраструктуром, 
квалитетним јавним услугама, унапређеном социјално-здравственом заштитом, 
развијеним образовним системом и једнаким могућностима за све. 

- Успостављен интегрисани приступ заштити животне средине у складу са ефективним 
кориштењем природних ресурса, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 
и стратешки приступ изградњи инфраструктуре 

У оквиру економског развоја, дефинисани су специфични циљеви где је туризам сврстан у 
Програм 3. Развој туризма - Унапређење туристичке понуде и квалитета туристичких 
услуга. Програм има следеће пројекте/мере: 

- Програм реализације циљева из Стратегије развоја туризма општине до 2021. године и 
- Подршка развоју предузетништва у области туризма. 

Као индикатор испуњености циља до 2022. године наведени су: развијени нови видови туризма, 
повећан број ноћења за 20% и већи приходи од туризма за 20%. 

Култура као сектор посебно је обрађена у сегменту друштвеног развоја, као Програм 4. 
Подршка активностима у области културе - Побољшани културни и спортско рекреативни 
садржаји. Програм има следеће пројекте/мере: 

- Финансијска подршка активностима из области културе (позоришне представе, културне 
манифестације, развој вештина из области културе код деце и младих...) 

- Активирање рада савета за културу 
- Санација домова културе у Дервенти и Новој Касаби 

Као индикатор испуњености циља до 2022. године наводи се реализација најмање четири 
пројекта из области културе и спорта, док су наведени индикатори на нивоу програма: 

- Саниран кров спортске дворане  
- Санирани или изграђени спортски терени на подручју општине  
- Израђена стратегија развоја спорта  
- Израђено 600 м трим стазе  
- Постављене справа за вежбање у склопу спортског центра  
- Активирање рада савета за културу  

У сегменту који се односи на заштиту животне средине, посебно су разматрани заштита 
природних и културних вредности општине. Успостављен адекватан систем заштите 
природних и културних вредности уз обезбеђивање приступачности коришћења ових 
ресурса у туризму до краја 2022. године наведни је као Програм 6. У оквиру датог 
циља(Прорам 6), дефинисани су следећи пројекти/мере: 

- Заштита и коришћење природних и културно-историјских вредности  
- Истраживања о присутности и стаништима ендемских и ретких врста биљних и 

животињских врста у општини Милићи  
- Елаборат евиденције свих културно историјских локалитета  
- Порибљавање водотокова  
- Израда путне инфраструктуре за приступ природним и историјским вредностима и 
- Израда планинарских и пешачких стаза до средњовековних градова Комића и Тисовљака.  

Индикатор на нивоу циља је Омогућена приступачност природним и културним вредностима 
општине њихова заштита и промоција до краја 2022. године, односно, на нивоу програма:  

- Изграђено 10 км путева који олакшавају приступ природним и културним вредностима. 
- Спроведена и публикована научна истраживања о природним и културним вредностима  
- Изграђено и уређено 20 км стаза за приступ природним и културни локалитетима и  
- Промоција природних и историјских вредности. 
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Локални програм заштите животне средине (ЛЕАП) Општине Милићи 

 
Локални програм заштите животне средине 2014-2020 је усвојен средњoрочни план за заштиту 
и унапређење животне средине, заснован, пре свега, на приоритетима општине и методологији 
ЕАП-а (EnvironmentalActionProgram - програм еколошких акција за централну и источну Европу). 

Документ указује на основне проблеме животне средине, планиране промене технолошких 
процеса, потребу модернизације опреме, просторног планирања, водоснабдевања, развоја 
одрживе пољопривреде и туризма, очувања природних и културних вредности, еколошког 
образовања и на друга питања од важности за квалитет живота. 

У оквиру сектора Културно историјски локалитети, идентификовани су следећи проблеми:  

- Нису евидентирани сви културно-историјски локалитети на општини Милићи 
- Не проводе се мере заштите култуно-историјских вредности 
- Локације културно-историјских локалитета нису уређени приступачност је отежана 
- Потенцијали културно-историјских локација се мало користе 
- Не постоји стратегија заштите културно-историјских налазишта 

Дефинисани су следећи пројекти/мере којим се решавају идентификовани проблеми: 

1.1. Елаборат евиденције свих културно историјских локалитета 
2.1. Израда стратегије заштите и рестаурације културно историјског наслеђа 
3.1. Уређење културно историјских локалитета и приступа истим и 
4.1. Промоција културно историјских вредности 

Закључак документа јесте да општина обилује значајним траговима културно-историјског 
наслеђа, при чему је најкарактеристичније наслеђе из средњег века. Поред идентификованих 
локалитета постоји и значајан број нерегистрованих (стећци, стара гробља, верски објекти, 
попришта великих битака, зидине утврђења). У циљу њихове заштите требало би извршити 
њихово лоцирање, мапирање и класификацију. Након тога приступити заштити културно-
историјског наслеђа, уређењу, обележавању и промоцији на туристичком тржишту. 

 

Стратегија развоја туризма Општине Милићи 

 
Локална стратегија развоја туризма општине Милићи, уз анализу туристичких потенцијала и 
расположивих капацитета, дефинисала је визију развоја туризма, мисију, стратешке и 
оперативне циљеве, одредила пројекте и оцене за њихову реализацију до 2021. године.  

Документ указује да су унапређење и развој туристичко-угоститељских објеката (углавном у 
оквиру компаније Боксит а.д.), изградња туристичке инфраструктуре и стварање претпоставки 
за развој појединих облика туризма за које постоје услови и ресурси, кадровско јачање и стална 
едукација запослених, као и промотивно и маркетиншко представљање туристичке понуде на 
туристичком тржишту, основне смернице развоја туризма општине у овом петогодишњем плану. 

Стратегија дефинише три стратешка циља развоја туризма општине са оперативним циљевима 
и пројектима: 

Табела 4. Стратешки циљеви развоја туризма Општине Милићи 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Оперативни циљ 1.1 Израђена планска и пројектна документација за развој туризма 

Пројекти:  

• Израда детаљних регулационих планова за поједина туристичка подручја (зона планине Јавор и 
зона река Дрињача и Јадар) 

• Израда студије изводљивости за одабране туристичке дестинације 

• Израда пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката (према плану 
изградње инфраструктурних објеката) 
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Оперативни циљ 1.2 Изграљена туристичка инфраструктура на туристичким дестинацијама  

Пројекти:  

• Асфалтирање пута Заклопача – Горњи Залуковик – Заграђе 

• Асфалтирање пута Жутица – Рупово Брдо 

• Асфалтирање пута Кушлат – Горње и Доње Рашево 

• Одржавање макадамских путева у функцији туризма 

• Изградња и санација мостова за Горњи Залуковик и Рупово Брдо 

• Изградња туристичке сигнализације 

• Уређење излетиша у Кушлату и Заклопачи 

• Уређење обале Зелени и Студени Јадар у градском делу Милића 

• Изградња пешачких стаза уз обале река Зелени и Студени Јадар у градском делу Милића 

• Изградња трим стазе у Голочевини и за Бијело Поље  

• Изградња паркинг простора у градском делу Милића  

• Изградња терена за мале спортове у туристичким дестинацијама 

Оперативни циљ 1.3 Унапређена туристичка понуда  

Пројекти:  

• Потребно је повећати смештајне и угоститељске капацитете 

• изградити адекватну туристичку инфраструктуру 

• побољшати услужне активности и тако повећати број туриста на туристичким дестинацијама  

• повећати број ноћења у угоститељским објектима  

• повећати потрошњу, што би туризам општине подигло на виши ниво и учинило га одрживим 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. РАЗВОЈ СЕЛЕКТИВНИХ ОБЛИКА ТУРИЗМА 

Оперативни циљ 2.1 Развој селективних облика туризма 

• Спортско-рекреативни туризам  

• Културни туризам  

• Ловни и риболовни туризам  

• Излетнички туризам  

• Транзитни туризам  

• Конгресни туризам  

• Верски туризам  

• Омладински туризам 
Пројекти:  

• Афирмација спортско-рекреативних садржаја општине Милићи  

• Израда регистра споменика културно-историјског наслеђа  

• Афирмација културно-историјских вредности општине  

• Подршка изградњи ловних објеката који су предвиђени ловном основом ЛУ Комић Милићи 

• Подршка изградњи објеката који су у функцији излетничког туризма  

• Подршка одржавању излетничких и спортских терена  

• Побољшање квалитета производа и услуга намењених туристима у транзиту  

• Израда програма посета верским објектима намењен свим туристима који посете општину 

• Израда програма дочека младих и посете културно-историјским и другим вредностима 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. РАЗВОЈ МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ТУРИЗМУ 

Оперативни циљ 3.1 Усаглашен и реализован план развоја људских ресурса у области туризма  

Пројекти:  

• Израда програма додатних едукација запослених у сектору туризма и угоститељства  

• Израда програма специјалистичких обука за све нивое менаџмента у туризму иугоститељству  

• Организовање специјалистичких обука и тренинга за носиоце развоја туризма (припреме за 
израду пројекта, управљање пројектима и пројектно финансирање)  

• Организовање специјалистичких обука за туристичке водиче и њихову сертификацију. 

Оперативни циљ 3.2 Дефинисана и развијена институционална предузетничка инфраструктура  

Пројекти:  

• Ажурирање базе података о угоститељско-туристичким субјектима  

• Кадровско јачање Одељења за привреду и друштвене делатности  

• Формирање тима за локални економски развој  

• Оснивање туристичке организације  

• Организовање кластера у сектору туризма  

• Укључивање туристичке организације у међуопштинску туристичку организацију 
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Оперативни циљ 3.3 Развијени облици МСП у туризму за које постоје оптимални услови 

Пројекти:  

• Подстицај промоцији и развоју предузетништва у туризму  

• Креирање пакета олакшица за подршку развоја предузетништва у туризму  

• Организовање саветовања и едукација младих предузетника у области туризма  

• Промоција женског предузетништва у туризму  

• Подстицај газдинстава за производњу здраве хране намењене туристичком сектору  

• Подстицај занатској делатности у области производње сувенира  

• Повезивање образовних институција и туристичког сектора у циљу едукација, доквалификација 
и преквалификација  

• Увођење модела јавно-приватног партнерства у области туризма (кроз изградњу туристичке 
инфраструктуре, маркетиншких активности, образовно-едукативних активности. 

Извор: Стратегија развоја туризма општине Милићи 

 
У закључку се наводи да Општина Милићи располаже са значајним туристичким ресурсима, а 
заједно са ресурсима суседних општина има реалне шансе за добро позиционирање на 
туристичком тржишту. У досадашњем привредном развоју општине, туризму се није 
посвећивала значајнија пажња, нити су у његов развој улагана значајнија средства. Туризам је 
значајан фактор у будућем развоју привреде општине Милићи треба максимално подржати и 
уложити знатно већа средства у опремање и уређење простора и оспособљавање туристичких 
капацитета који ће се ставити туристима на располагање. Са друге стране, неопходно је што 
квалитетније и ефикасније промовисати туристичке капацитете и ресурсе, као и све развојне 
облике туризма дефинисане стратешким циљевима овог документа. Општина Милићи неће 
моћи сама реализовати све ове задатке без помоћи инвеститора, који би у партнерском односу 
са општином или самостално уложили одређена средства и тако побољшали туристичку понуду 
и привукли нове туристе. 

 

Стратегија развоја културе Општине Милићи 

 

Документ Стратегија развоја културе општине Милићи 2013-2018.  има за циљ да дефинише 
правце деловања локалне самоуправе на јачању културе у афирмисању културних активности. 
Иако више није на снази, документ указује на потребу за мобилисањем културног капитала 
општине како би се генерисали одређени приходи и повећао степен запослености, са једне 
стране, а са друге истакнут је значај културе у процесу помирења и изградње националног 
идентитета кроз обнову културног наслеђа. 

Документ дефинише визију културе општине Милићи као „Милићи, у будућности препознатљиви 
по културном миљеу, по истраженим средњoвековним споменицима, познати по културним 
активностима и културним радницима и ствараоцима“ док се мисија огледа у: 

- Репозиционирању културе и изградњи свести о значају културе у локалној заједници као 
битној делатности 

- Интерсекторском повезивању (култура, туризам, привреда, медији, општинска управа) 
- Међуопштинској сарадњи у области културе, као и сарадњи са републичким 

институцијама у реализацији пројеката из области културе 
- Унапређењу комуникације између јединица локалне самоуправе и културне индустрије и 

актера 
- Изградњи културног идентитета општине на основу културне баштине, културних 

манифестација и уметничког стваралаштва и 
- Јачању финансијске подршке из буџета локалне самоуправе и Републичке управе. 

У документу се наглашава да је стање културе у Милићима на незавидном нивоу и да је 
неопходно предузети системске мере у оквиру оживљавања културних активности и 
усмеравања развоја културе у правцу који одговара и потребама заједнице и расположивим 
ресурсима.  
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Да би се превазишло тешко стање у области културе, неопходно установљене су основне 
смернице развоја које на известан начин треба да допринесу опоравку културних активности и 
обезбедиле сврсисходан развој културних праваца у Милићима: 

- Образовати Савет за културу као саветодавно тело Скупштине општине чији би чланови 
били из реда стручних и афирмисаних културних радника 

- Основати Центар за културу, спорт и образовање 
- Обновити и ставити у функцију све објекте културне намене, првенствено у приградским 

срединама 
- Изнаћи могућност проширења Народне библиотеке у служби Завичајног музеја и дечијег 

одељења уз редовно обнављање књижног фонда 
- Ојачати регионалну сарадњу и повезивање са осталим културним установама и 

организацијама 
- Финансијски подржавати првенствено манифестације које имају културну вредност 
- Научно истражити и заштити културно-историјске споменике 
- Формирати ликовне, драмске, фолклорне и друге секције у циљу јачања и омасовљења 

културних активности 
- Дати пуну подршку стабилизацији и раду КУД-а и СПКД „Просвета“ 
- Оспособити ликовну радионицу и основати вајарску колонију уз организовање едукације  
- Организовати и оспособити музичку радионицу 
- Организовати драмске радионице уз приређивање представа 
- Уредити начин кориштења и функционисања Дома културе у сарадњи са Домом рудара 
- Покренути научно истраживање Регије (три општине: Милићи, Шековићи и Власеница) у 

смислу археологије, етнологије, социологије 
- Активније укључити медије у праћење и промовисање културних догађаја и активности и 
- Организовати локални архив. 

Као основне приоритете деловања у развоју културе према стању и расположивим ресурсима 
издвојени су:  

- Јачање рада КУД-а и СПКД „Просвета“ кроз развој кључних секција  
- Оформити ликовне колоније и радионице 
- Проширити простор и ојачати рад Народне библиотеке Милићи 
- Прилагодити објекат у склопу спортских терена који ће омогућити рад КУД-а и „Просвете“ 

као и других секција и културних радника. 

 

Стратегија за младе Општине Милићи 

 

С обзиром да су млади највиталнији део сваке популације, покретачи привредног, друштвеног, 
економског и демографског развоја и највреднији ресурс сваке заједнице, питања њихове 
запослености, незапослености и економске неактивности су директно повезана са нивоом 
њихове запошљивости. Стратегија за младе општине Милићи 2018-2023. пружа системско 
уређивање већег броја области који су у подручју интересовања или се проводе за интерес 
младих. Стратегија даје попис активности који су од значаја за побољшање положаја младих у 
општини Милићи кроз приоритетне области: запошљивост младих, активно учешће младих, 
здрави стилови живота младих и слободно време младих. У оквиру ових приоритетних области 
утврђени су стратешки циљеви: 

• Унапредити запошљивост младих превазилажењем узрока ограничене запошљивости 
младих а то су: неусклађеност образовног система са потребама тржишта рада, 
нестимулативно пословно и предузетничко окружење, неразвијена култура рада код 
младих и слабо развијене радне навике и неразвијен однос према раду, у смислу 
стручног или професионалног усавршавања и напредовања. 

• Унапредити могућности за активно учешће младих кроз волонтеризам и омладински 
мировни активизам - радити на развоју свести и охрабривању младих за укључење у 
процес доношења одлука и радити на развоју постојећих механизама учешћа.  

• Развити здраве стилове живота код младих (здравље младих, физичка активност 
младих и безбедност младих) кроз промоцију здравих стилова живота, изградњу 
инфраструктуре, координацију служби који се баве појединим областима живота младих 
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и креирању садржаја као и омогућавање приступа што већем броју младих креираним 
садржајима. 

• Унапредити могућности за квалитетно слободно време младих (игра, рекреација, 
уметност и култура, спорт, фестивали и свечаности, здравље и фитнес, путовања и 
туризам, образовање/едукација) 

Извод из међународног стратешког оквира 
 

Агенда 2030 за одрживи развој 

 
Босна и Херцеговина, специфичног државног уређења, спада у категорију држава у развоју, 
попут већине земаља регије Југоисточне Европе. Процес приступања Европској унији и 
провођење Агенде 2030 и циљева одрживог развоја доживљавају се као комплементарни 
процеси који се узајамно јачају. 

Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију 
A/RES/70/1 - TransformingOurWorld: the 2030 AgendaforSustainableDevelopment. Агенда 2030 је 
универзална стратегија и од држава потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би 
циљеви били остварени до 2030. године. Агенда 2030 укључује три димензије одрживог развоја: 
економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. 

Димензије одрживог развоја проводе се путем 17 циљева одрживог развоја и 169 подциљева у 
следећим подручјима: сиромаштво и неједнакост, сигурност снабдевања храном, квалитет 
живота и добробит за све, здравље, образовање, одржива потрошња и производња, 
запосленост, раст, инфраструктура, одрживо управљање природним ресурсима, климатске 
промене, родна равноправност, прилагодљиви, укључиви и одрживи градови и насеља, 
климатске промене као и приступ правосуђу и учинковите и одговорне институције. 

 

Слика 5. Циљеви одрживог развоја према Агенди 2030 за одрживи развој 

 

Да би се постигли циљеви одрживог развоја важно је да буду инкорпорирани у највећој могућој 
мери у стратешке документе и да се осигура њихово спровођење. Сви сектори, јавни, приватни 
и грађански, имају своју улогу у остваривању Агенде 2030, па требају бити укључени у њено 
спровођење. Циљеви одрживог развоја су свеобухватни и у складу су с принципом „нико не сме 
бити запостављен“. 

Република Српска је 2018. године иницирала дијалог о свом будућем систему стратешког 
планирања и управљања развојем. Тренутно не постоји оквирна стратегија развоја у којој би 
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били дефинирани приоритети развоја и која би била кључна платформа за израду секторских 
стратегија на ентитетском нивоу и стратегија развоја јединица локалне самоуправе. Република 
Српска још није израдила и усвојила своју стратегију одрживог развоја до 2030. године која би 
омогућила инкорпорацију приоритетних области, подциљева и показатеља из Оквира циљева 
одрживог развоја у Босне и Херцеговине у циљеве, приоритете и мере Владе Републике 
Српске. Истовремено, стратегија би требало да буде кључни референтни документ за јединице 
локалне самоуправе у Републици Српској и оне би требало да ускладе своје локалне стратегије 
развоја са стратегијом одрживог развоја Републике Српске чиме би директно радили на 
провођењу одговарајућих подциљева и показатеља. 

Према Извештају о индексу остварења циљева одрживог развоја и матрицама података за 
2018. годину (2018 SDG Index5 and Dashboards Report), Мрежи решења за одрживи развој 
(Sustainable Development Solutions Network – SDSN) и Фондацији Bertelsmann Stiftung, Босна и 
Херцеговина је рангирана на 71. место од 156 анализираних земаља, са укупно 67,3 бода. 
Вредност индекса за Босну и Херцеговину је нешто нижа од просечне вредности индекса за 
Источну Европу и Централну Азију, који износи 69,5 бодова. Према истом извештају, већина 
земаља Источне Европе и Централне Азије је постигла добре резултате у решавању 
сиромаштва, унапређењу здравствених и образовних исхода и у осигуравању приступа кључној 
инфраструктури. У Извештају је наглашено да би све земље регије требало да уложе већа 
настојања како би раздвојиле економски раст од негативних учинака на животну средину. 

У оквиру испуњења Циља 9. Изградити издржљиву инфраструктуру, промовирати одрживу 
индустријализацију и подстицати иновативност, у извештају се констатује да туризам 
представља глобални интеграциони процес и данас је једна од најјачих привредних грана у 
свету. Због утицаја на друге привредне гране као што су пољопривреда, прехрамбена 
индустрија, грађевинарство, саобраћај, телекомуникације и друге, и због тога што је радно 
интензивна грана привреде, туризам је добио стратешко место у развоју многих, мање 
развијених земаља света. Према истраживању Светског економског форума, Босна и 
Херцеговина се налази на 20. месту (од 140 земаља) по природним лепотама, али је по 
конкуретности путовања и туризма на 90. месту. У том смислу, туризам у Босни и Херцеговини 
представља перспективну грану привреде коју треба развијати системски и континуирано како 
би се осигурала инфрастуктура и омогућило да туристи не пролазе кроз земљу већ да се 
задрже и више од једног ноћења.  

Према индикаторима UNESCO-а, културне индустрије доприносе 5,72% бруто домаћем 
производу у Босни и Херцеговини. Током 2018. године туристи су остварили око 1.5 милиона 
посета и 3 милиона ноћења, што је више за 12,6%, односно 13,8% у односу на 2017. годину.  

Туризам тренутно остварује преко половине прилива сектора услуга у земљи, а за даљи развој 
је потребно повећати његову конкурентност. Пратећи трендове повећања броја туриста и 
несразмерног повећања броја ноћења, видљиво је да је туризам у Босни и Херцеговини 
претежно транзициони, а мање дестинациони. Велики број туриста се због недовољно 
развијене туристичке инфраструктуре као и неувезане туристичке понуде задржава мање од 
три дана, што представља област коју је потребно таргетирати како би туризам у Босни и 
Херцеговини има већи удео у БДП-у. 

 

Стратегија Европске уније за Јадранско-јонски регион 

Стратегија Европске уније за Јадранско-јонски регион (EUSAIR) је усвојена на међународној 
конференцији у Бриселу, 2014. године, а чине је исте земље чланице као и Јадранско-јонску 
иницијативу: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Словенија, Црна Гора и 
Србија. Стратегија је макрорегионална стратегија коју су заједнички развили Европска комисија 
и земље Јадранско-јонске регије и заинтересоване стране, који су радили заједно на областима 
од заједничког интереса у корист сваке земље и целог региона. 

Главни циљ Стратегије је да промовише економски и друштвени просперитет и раст у региону, 
кроз унапређење њене атрактивности, конкурентности и повезивања, а пре свега да подстакне 
интеграцију Западног Балкана у Европску унију. Стратегија је иновативни инструмент сарадње 
између земаља чланица, земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској 
унији из Јадранско-јонске регије, а почива на међусекторском управљању и управљању на више 
нивоа. Стратегија се надовезује на више од 10 година сарадње унутар Јадранско–јонске 
иницијативе и на раније усвојену Поморску стратегију за Јадранско и Јонско море из 2012. 
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године. Сарадња је дефинисана кроз активности четири тематска стуба односно кроз мрежу 
националних координатора и четири тематске радне групе у оквиру поменутих стубова: 

1. Плави раст 
2. Повезивање региона 
3. Квалитет животне 

средине 
4. Одрживи туризам. 

 

Специфични циљеви четвртог стуба Одрживи туризам су: 

1. Диверзификација туристичких производа и услуга макрорегије уз превазилажење 
сезоналности континенталног, обалног и поморског туризма 

2. Побољшање квалитета и иновативности туристичке понуде и унапређење одрживих и 
одговорних туристичких капацитета широм макрорегије. 

Да би се постигли горе наведени циљеви, Стуб 4 је фокусиран на две теме: 

- Диверзификација туристичке понуде (производа и услуга) и 
- Одрживо и одговорно управљање туризмом (иновације и квалитет) 

 

Стратегија Европске уније за Дунавски регион 

 
Стратегија Европске уније за Дунавски регион (EUSDR) је друга макрорегионална стратегија 
Европске уније коју је усвојила Европска комисија 2010. године, а потврдио је Европски савет 
2011. године. Стратегија окупља 14 земаља дуж Дунава и покрива подручје у којем живи 112 
милиона људи или једна петина становништва Европске уније (девет држава чланица: Аустрија, 
Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Мађарска, Немачка, Словачка Република, Словенија и 
Румунија; пет држава које нису чланице: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија, Србија и 
Украјина. Стратегија се фокусира на четири стуба, а у оквиру сваког стуба, конкретне акције за 
сарадњу одређују приоритетне области: 
 

Слика 6. Приоритетне областиСтратегија Европске уније за Дунавски регион 
 

 
 

ПОВЕЗИВАЊЕ РЕГИОНА 
Побољшање мобилности и транспортних 

веза 
Подстицање развоја одрживе енергије 

Промовисање културе и туризма 

ИЗГРАДЊА ПРОСПЕРИТЕТА 
Развој друштва знања 

Подршка конкурентности предузећа 
Улагање у људе и вештине 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Обнављање и одржавање квалитета воде 
Управљање ризицима у животној средини 

Очување биодиверзитета, пејзажа и 

ЈАЧАЊЕ РЕГИОНА 
Унапређење институционалних капацитета и 

сарадње 
Заједнички рад на промоцији безбедности и 
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квалитета ваздуха и воде борбе против организованог и тешког криминала 
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АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА 

 

Општина Милићи се налази у области средњег Подриња у централном делу регије Бирач. 
Заузима површину од 285 квадратних километара и према последњем попису има 11.441 
становника. Општина се састоји од 57 насељена места и у укупној површини Републике Српске 
учествује са 1,13%. Подељена је на 20 месних заједница, а граничи се са шест општина у 
Републици Српској (Братунац, Власеница, Зворник, Рогатица, Сребреница и Хан Пијесак). 

Природно-географске карактеристике 
 

Рељеф 

У погледу рељефа, може се издвојити више физичко-географских целина: долине Студеног 
Јадра, Зеленог Јадра и Јадра, планина Удрч са високим и средње високим побрђем на 
северозападу, планински масив Јавора на југозападу (планина Бирач), и југу општине, ниска 
планина Лудмер и њени обронци на истоку општине. Видљива је значајна вертикална и 
хоризонтална рашчлањеност рељефа где је најнижа тачка на 165 метара надморске висине на 
ушћу Јадра у Дрињачу (источно од Рашева), а највиша планински врх Меховац на Јавору 
надморске висине од 1.490 метара у атару села Ђиле. Просечна надморска висина је 625 
метара. 

Експозиције рељефа 

Експозиција рељефа је значајна карактеристика рељефа која утиче на начине коришћења 
простора, а пре свега на становање, пољопривреду и туризам. Тако, северне експозиције 
генерално нису повољне за пољопривреду и становање, али се препоручују за зимски туризам 
(скијашки терени). 

Клима 

Оптина Милићи се налази готово у средишту умереног појаса, у подручју источне Босне. 
Климатске карактеристике општине одређује утицај интензивне размене тропских и поларних 
ваздушних маса и знатне циклонске активности, нарочито на Јадранском мору. Услед утицаја 
хладних ваздушних маса које допиру са подручја Русије и Украјине и смањеног утицаја 
Медитерана који спречава планински венац Динарида, већи део општине Милићи има умерено 
континенталну климу са топлим летима и оштрим зимама који се знатно модификују 
морфологијом терена и другим локалним факторима. 

Температура 

Сама општина Милићи нема метеоролошки мониторинг путем сталне метеоролошке станице. 
На основу података метеоролошких станица у суседним општинама, а превасходно станице у 
Власеници, просечна годишња температура у нижим пределима је око 10˚C док у планинским 
пределима, посебно на висинама изнад 1.000 метара, температура пада на 6˚C. Најхладнији 
месец је јануар са просечном температуром од 0,6˚C док је најтоплији јул са 18,3˚C просечне 
температуре. 

Падавине 

Просечна годишња количина падавина је између 1.000 и 1.250 мм где је нешто већи обим 
падавина у јесен него у пролеће што указује на известан утицај Медитерана. Снежни покривач 
се у просеку задржава око 45 дана. Дужина задржавања снежног покривача преко 50 cm се 
бележи у јужним, највишим деловима општине и износи преко 40 дана годишње. 

  



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

32 
 

Природни ресурси 
 

Општина обилује природним богатствима која су окосница њеног друштвено-економског развоја 
који се у највећем делу заснива на експлоатацији и преради рудног богатства.  

Лежишта руда и минерала 

Боксит, поред кречњака, кварцног песка, сиге итд. доминира као ресурс па је компанија Боксит 
а.д. која се бави саобраћајем, производњом, прерадом, угоститељством, грађевинарством и 
другим делатностима, главни носилац овог развоја. 

Истраживачко-експлоатациони простор руде боксита се протеже у дужини од око 30 km, од 
границе са Власеницом на западу, до границе са Сребреницом на истоку. Резерве се процењују 
на 15.000.000 тона, а екплоатационе резерве кречњака на око 3.500.000 тона. 

Шумско земљиште 

Подручје општине Милићи је покривено са 17.722 хектара шума од којих је 68% у државном 
власништву. Укупна дрвна залиха свих категорија шума износи преко 2,2 милиона метара 
кубних (85% су лишћари, 15% су четинари), а просечан годишњи запремински прираст свих 
категорија је 10 m3/ha. Шуме заузимају 62% укупне површине.  

Пољопривредно земљиште 

Према катастарским подацима, структура пољопривредног земљишта је приказана на 
следећем графику: 

График 1: Структура пољопривредног земљишта у Општини Милићи 

 

 

Према овоме, општина има изузетан пољопривредни потенцијал који може бити уско повезан 
са активностима у области руралног туризма. 

 

Друштвено-географске карактеристике 
 

Општина Милићи представља јединицу локалне самоуправе у оквиру Републике Српске и 
Босне и Херцеговине, саставни дио мезорегије Бијељина и субрегије Зворник по Просторном 
плану Републике Српске до 2025. године. Иначе, у субрегији Зворник се налазе поред општине 
Милићи и општине Братунац, Власеница, Зворник, Осмаци, Сребреница и Шековићи. Само 
градско насеље Милићи је по Просторном плану Републике Српске до 2025. године 
дефинисано као примарни локални центар. 

Општина Милићи и њено општинско седиште су веома јаким функционалним везама повезани 
са субрегионалним центром Зворник и мезорегионалним центром Бијељина. Поред тога, 
подручје општине Милићи је функционалним везама вишег ранга нарочито везано за 

Воћњаци
Неплодно 

Оранице

Ливаде

Пашњаци
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ентитетски центар Бања Луку. Иначе, општина Милићи има свој значај и у оквиру Босне и 
Херцеговине. 

Међу ентитетска граница је у прошлости сматрана тзв. "затвореном границом", са баријерном 
или фронтовском функцијом. Међутим, стварност је показала да је у међувремену ова граница 
добила филтрирајућу и контактну функцију. Проток људи и робе и с тим везано губљење 
баријерне функције границе је учинило да се крене у заједничке међу ентитетске пројекте. 
Стварање економских регија у Босни и Херцеговини које прелазе ентитетску границу се може 
схватити као начин економске интеграције Босне и Херцеговине.  

Простор општине Милићи у економској регионализацији Босне и Херцеговине припада 
Економској регији Североисточна Босна и Херцеговина, чија је оперативна институција 
Регионална развојна асоцијација Североисточне Босне и Херцеговине (НЕРДА), која 
координира различите међуентитетске развојне пројекте, првенствено везане за 
инфраструктуру и привреду. У Eкономску регију Североисточне Босне и Херцеговинее, поред 
општине Милићи улазе још општине Бијељина, Брод, Братунац, Доњи Жабар, Хан Пијесак, 
Лопаре, Модрича, Осмаци, Пелагићево, Петрово, Сребреница, Шамац, Шековићи, Угљевик, 
Власеница, Вукосавље и Зворник из Републике Српске, а из Федерације Босне и Херцеговине 
све општине Тузланског кантона (Бановићи, Челић, Добој-Исток, Грачаница, Градачац, 
Калесија, Кладањ, Лукавац, Сапна, Сребреник, Теочак, Тузла и Живинице) и Посавског кантона 
(Домаљевац - Шамац, Оџак и Орашје), уз Брчко дистрикт. 

Североисточна и југоисточна граница општине Милићи је удаљена 5-6 km од државне границе 
са Републиком Србијом и њених административно-територијалних јединица, Мачванског и 
Златиборског округа. Ова два округа у новој статистичкој регионализацији Србије карактерише 
трећи ниво категоризације - националнастатистичка територијална јединица 3 (НСТЈ 3) и нешто 
другачији називи – Мачванска област и Златиборска област. Сарадња са суседном државом и 
њеним административно-територијалним јединицама, као и са пограничним општинама у 
њиховом саставу (Бајина Башта, Љубовија и Мали Зворник) није на задовољавајућем нивоу ни 
у једном привредном и друштвеном сегменту.  

Становништво 

У општини живи 11.441 становник у 57 насељених места и општинском центру насељу Милићи 
(око 3.000 становника), 2.225 је домицилних домаћинстава, 404 расељених, 133 интерно 
расељених и 240 повратничких. Пре рата у општини је живело 16.038 становника са готово 
изједначеним процентом Срба и Муслимана. 

Општина спада у ред средње насељених општина са просечном насељеношћу од око 50 
становника на једном километру. Најгушће насељено мјесто је само општинско седиште 
Милићи где живи скоро трећина укупног становништва. 

Становништво према старости и полу 

Према попису из 2013.године, просечне године старости становништва су 39,15 (мушкарци 
37,78 а жене 40,53 година). 

 
Табела5. Становништво по полу и старости 

Територија Пол Укупно 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Милићи 

У 10.445 453 505 486 725 682 819 818 825 705 

М 5.252 231 260 249 375 379 429 457 443 394 

Ж 5.193 222 245 237 350 303 390 361 382 311 

Територија Пол Укупно 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 + 

Милићи 

У 10.445 732 927 868 796 375 255 263 143 68 

М 5.252 345 424 442 379 177 104 98 45 21 

Ж 5.193 387 503 426 417 198 151 165 98 47 

Извор: Попис становништва, 2013. 
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Становништво према радној активности 

Од укупног броја становника, 86,1% је радно способно становништво. Радну снагу чини 4.464 
становника, док су економско неактивни 4.537 становника.Од радно активног становништва је 
запослено 3.543 становника (37,7 % су жене) док незапсолени броје 921 становника. 

 
Табела 6. Становништво према радној активности 
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Милићи 

У 9.001 4.464 3.453 921 305 616 4.537 706 1.537 1.434 179 681 

М 4.512 2.760 2.206 554 187 367 1.752 354 803 55 83 457 

Ж 4.489 1.704 1.337 367 118 249 2.785 352 734 1.379 96 224 

Извор: Попис становништва, 2013. 

Према овоме, чак 60% радно способног становништва (незапослени и економски неактивни) 
није уопште укључено у економске активности и тиме не остварује приходе од економских 
активности.  

 

Домаћинства која обављају пољопривредну активност 

Према попису из 2013.године, у оштини Милићи је регистровано 3.579 домаћинстава од којих се 
пољопривредним активностима бави 1.395 домаћинстава, а 185 врше пласман својих 
производа на тржиште. 

Табела7. Домаћинства која се баве пољопривредним активностима 

Територија 
Укупан број 

домаћинстава 
Домаћинства која обављају 
пољопривредну активност 

Домаћинства која обављају пољопривредну 
активност и продају производе 

Република Српска 408.825 140.960 25.335 

Милићи 3.579 1.395 185 

Узевши у обзир да се свега 5% домаћинстава бави пољопривредом као економском 
активношћу, евидентан је простор да се преостала пољопривредна домаћинства анимирају у 
правцу стварања економских користи из повезивања пољопривреде са другим делатностима 
као што је туризам. 

 

Саобраћај 
 

Друмски саобраћај  

Положај општине Милићи је такав да кроз општинско средиште, у дужини од 17 километара, 
пролази магистрални пут М-19, који повезује Београд и Сарајево преко Зворника и регионални 
пут Милићи - Скелани, у дужини од 19 километара.Сва насељена места на подручју општине 
повезана су локалним или некатегорисаним путевима, од чега је асфалтирано око 58 
километара, а са макадамском подлогом око 225 километара. Укупна путна мрежа, укључујући и 
путеве са земљаном подлогом је око 300 километара. 

Поштански саобраћај и телекомуникације 

Поштански и телефонско-телеграфски саобраћај у општини Милићи одвија се у оквиру 
акционарског друштва Поште Српске путем три поште које се налазе у Милићима, Дервенти и 
Новој Касаби. Могућности комуницирања путем разних сервиса је доступно великом броју 
корисника. То су фиксна и мобилна телефонија, кабловска телевизија, интернет и друго. 
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Водовод и канализација 

У свим деловима општине је обезбеђено уредно снабдевање пијаћом водом. Канализациона 
мрежа покрива око 80% простора на ком је она неопходна. Пречишћавање отпадних и 
фекалних вода није решено. 

Електрификација 

Подручје општине Милићи је 100% електрификовано и становништво се уредно снабдева 
електричом енергијом.  

 

Привреда 
 

Последње четири деценије општина доживљава интензиван развој првенствено као рударски 
центар, а истовремено се подстичу и нове привредне делатности које су омогућиле да општина 
Милићи са 190 активних малих, средњих и великих предузећа данас буде сврстана у средње 
развијене општине Републике Српске. Највеће учешће у укупном броју предузећа имају микро 
предузећа са 63%. У структури предузећа по врсти делатности највећи проценат заузимају 
предузећа из области обраде и прераде дрвета и трговине на велико и мало. Искоришћавање 
шумског потенцијала засновано је највећим делом на примарној, а у скорије време све више и 
нафиналној преради дрвета. Један дeо привредних субјеката сe бави услужним делатностима 
из области промета роба и услуга на велико и мало, угоститељством и производњом хране. 

Према подацима о броју привредних субјеката, уочава се пад регистрованих привредних 
субјеката у сектору малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП). 

Табела8. Структура привредних субјеката у периоду 2012-2017. 

Врста 2012. % 2013. % 2014. % 2015. % 2016. % 2017. % 

Правна лица 42 23,7 44 26,7 38 25,0 40 25,6 36 23,1 34 23,3 

Предузетници 134 75,7 120 72,7 113 74,4 115 73,7 119 76,3 111 76,0 

Укупно МСП и 
предузет. 

176 99,4 164 99,4 151 99,4 155 99,4 155 99,4 145 99,3 

Велика предузећа 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,7 

Укупно 177 100,0 165 100,0 152 100,0 156 100,0 156 100,0 146 100,0 

Извор: АПИФ и Пореска управа 

Разлози за флуктуације у броју регистрованих фирми леже у засићености тржишта субјектима 
који се баве одређеном врстом делатности и превелика конкуренција, ту се најпре ради о 
привредницима који делатност обављају у сектору трговине и угоститељства. Разлог за гашење 
у првој години обављања делатности је у томе што привредници не могу да остваре обрт којим 
би финансирали текуће обавезе и јавне приходе па су тиме принуђени да затворе своје објекте. 

Укупан број МСПП зависи од броја микро предузећа у којима највећи удео имају предузетници. 

Табела9.Структура МСПП према броју запослених 

Величина 
Број МСП и предузетника 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Микро (до 9) 166 155 142 135 136 1356 

Мала (10-49) 6 6 5 16 15 7 

Средња (50-249) 4 3 4 4 4 3 

УКУПНО 176 164 151 155 155 145 

Извор: АПИФ и Пореска управа 

 

Највећи број привредних субјеката послује у сектору трговине и прерађивачке индустрије (64%). 
МСПП који директно и/или индиректно послује у сектору туризма и угоститељства се своди на 
12.5%. 
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Табела10. МСПП према делатности 

Сектор 
Број МСП и предузетника 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Пољопривреда, лов, шумарство и 
риболов 

2 3 1 2 2 3 

Прерађивачка индустрија 44 46 43 47 49 40 

Производња и снабдевање ел. енерг, 
гасом и водом 

1 1 1 1 1 2 

Грађевинарство 1 1 1 1 0 0 

Трговина на мало и велико, оправка 
мот.возила и предмета за личнупотребу 

69 63 62 59 61 62 

Хотели и ресторани 22 15 15 14 14 14 

Саобраћај, складиштење и комуникације 27 20 19 27 23 20 

Финансијско посредовање 1 1 1 1 1 1 

Пословање некретнинама, изнајмљивање 
и пословне делатности 

1 2 2 0 0 0 

Остале делатности 8 12 6 3 4 3 

УКУПНО 176 164 151 155 155 145 

Извор: АПИФ и Пореска управа 

 

Индустрија 
 
Прерађивачка индустрија – производња руде боксита 

Компанија Боксит а.д. је данас једна од најзначајнијих компанија у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини. Бележећи стални раст и развој, од класичног предузећа за истраживање, 
производњу и припрему руде боксита, веома успешно валоризујући тај природни ресурс, 
компанија је развила и друге делатности, са којима је изашла на тржиште. То су, првенствено: 
саобраћај, производња и прерада неметала, електро - машинство, производња опреме и 
резервних делова, грађевинарство, производња хране, дрвопрерада, угоститељство, продаја 
нафтних деривата, велепродаја и малопродаја роба из властитог производног програма и роба 
широке потрошње, као и здравствене услуге у оквиру Специјалистичког медицинског центра. 

Прерада дрвета и производа од дрвета 

Богатство и квалитет шума на овом простору као и растуће потребе у погледу захтева за 
производима од дрвета условили су оснивање предузећа у којима се запошљава значајан број 
грађана Милића. 

Данас се ова предузећа баве: 

- Производња паркета, подова, намештаја и примарна прерада дрвних сортимената –
Боксит 

- Производња грађевинске столарије, ламперије, подова и пелета –Savox 
- Производња вишеслојних Ламар паркета – Саматини 
- Примарна прерада дрвних сортимената –6.мај, Wood-Impex и Промил. 

Производња прехрамбених производа 

Ова грана производње у општини Милићи има доста потенцијала за развој и напредовање и 
веома је привлачна за улагање капитала.Ову производњу остварују:  

- “Милекс” доо и индивидуални произвођачи у производњи хлеба и пецива,  
- Фарма кока носиља са производњом конзумних јаја,  
- Рибњаци у производњи калифорнијске пастрмке. 

Садашњи произвођачи теже повећању производње, увођењу нових производа и унапређењу 
производње с циљем унапређења квалитета, промоције и повећања продаје производа.  
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Могућности улагања у производњи прехрамбених производа су велике и значајне. Инвестирање 
у овој грани привлачно је и оствариво и у: производњи здраве хране, производњи меса, млека, 
производњи хране у затвореном простору, изградњи мини кланица, хладњача и мини погона за 
прераду воћа и поврћа, изградњи сушара за воће и лековито биље.  

Производња машинских производа 

Производњу алуминијумске столарије, лима, металне галантерије, олука и олучних цеви, 
машинску обраду челичних лимова врши Сектор машинства компаније Боксита.д. Овај сектор 
пружа и услуге машинско индукционог каљења, јонског нитрирања, калибрисање и оребривање 
бетонског жељеза. 

Грађевинарство 

Компанија Боксит а.д, Сектор грађевинарства, поред извођења објеката високоградње и 
нискоградње, изградње конструктивних и индустријских објеката, врши и производњу бетонских 
плоча, блокова, ивичњака, стубова, канализационих цеви. 

 

Пољопривреда 
 

Радно активно становништво општине запослено је у рударству, индустрији, комуналним, 
трговачким, образовним, здравственим, услужним, државним и културним установама. Део 
становништва се бави пољопривредом која је овде традиционално окренута сточарству, 
воћарству и прикупљању лековитог биља. 

На подручју општине постоје повољни климатски и педолошки услови, као и повољан 
географски положај за развој различитих грана пољопривреде. Укупна површина 
пољопривредног земљишта износи 10.790 хектара. Оранице учествују са 43% (4.548 хектара), 
ливаде 27% (2.951 хектара), пашњаци 16% (1.750 хектара), воћњаци 6% (631 хектара), док је 
удео неплодног у укупном пољопривредном земљишту 8%. 

Према подацима АПИФ-а тренутно је регистровано 380 пољопривредних газдинстава на 
подручју општине. Формирана су и три удружења пољопривредних произвођача: Удружење 
пчелара Матица, Удружење пчелара Нектар и Удружење пољопривредника Агрос.  

Од ратарских култура на овом подручју доминирају површине под кукурузом. У структури 
површина под воћем, најзаступљенија је шљива, које на подручју општине има око 28.000 
стабала, друга по заступљености је јабука са око 7.375 стабала, док малина заузима око 20 
хектара. 

Стратешко опредељење у развоју пољопривреде на подручју општине Милићи је унапређење 
воћарства и производње млека и меса. 

Образовање 
 

Образовање се у општини Милићи спроводи кроз рад предшколске установе Полетарац, 
Основе школе Алекса Јакшић, неколико подручних школа и средњошколски центар Милутин 
Миланковић. 

Према нивоу образовања, највише је оних који имају завршену средњу школу (49,3%). Међутим, 
алармантан је податак да чак 41,8% становника нема никакво или завршено само основно 
образовање чиме није конкурентно на тржишту рада. 

Табела11. Структура становништва према образовању 
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Милићи 
У 9.001 643 729 2.387 4.441 15 213 573 

М 4.512 96 217 1.038 2-743 10 113 295 
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Ж 4.489 547 512 1.349 1.698 5 100 278 

 

Посебно је неповољна родна структура у образовању где жене имају најзначајнији удео у 
структури неквалификованих (максимално завршена основна школа) – чак 64% док је њихов 
удео на нивоу средњег образовања свега 38%. 

Удео лица која имају компјутерску писменост је свега 25% док су они који немају никаква 
употребна нити друга информатичка знања чак 43%. Овакво стање је озбиљна препрека за 
даљи социо-економски развој и захтева посвећивање пажње доквалификацији, 
преквалификацији и стручном усавршавању ради одговарања на потребе за привредним 
растом. 
 

Туризам и угоститељство 
 
Захваљујући повољном географском положају општина Милићи има значајан потенцијал за 
развој туризма, који произилази из богатог биљног и животињског света, рељефа општине, 
климе, инфраструктуре, природних лепота, верских, културно-историјских и других вредности. 
Општина Милићи богата је чистим текућим водама које извиру у планинским пределима. 

Средиште општине смештено је између две реке, Зелени и Студени Јадар, које дају посебну 
живост месту. Милићи, иако познати по свом рудном богаству, значајан потенцијал имају у 
шумама богатим ретким врстама као што су Панчићева оморика и тисовина. Планине Комић и 
Радава представљају оазу мира и здравља на удаљености свега 10 км од центра Милића. 

Сам град богато је уређен зеленим површинама, обогаћен спортским теренима, летњом 
позорницом, базенима, привлачним угоститељским објектима који пружају поглед на дивне 
пејзаже као и на панораму урбаног дела Милића, од којих се посебно истиче Рајков торањ. 
Сеоска подручја општине Милићи повезана су локалним путевима са центром Милића, што је 
свакако једна од битних предности унапређења сеоског туризма. 

Смештајни капацитети и туристичка понуда концентрисана је у склопу објекта Мотел Милићи. 

Култура и спорт као фактор развоја туризма на подручју општине Милићи су организовани кроз 
рад КУД Бранко Радичевић, СПКД-а Просвјета, Омладинског савета, Народне библиотеке, кроз 
разне секције и комисије из области културе и кроз рад Спортског друштва.  

Објекти у којима се организују и одржавају културно спортске активности (Дом рудара, Музеј 
рударства, Народна библиотека, Летна позорница, Парк великана, Омладински савјет, 
фудбалски терени, отворени терени за мале спортове, тенис игралишта, Спортска дворана и 
фискултурне сале и мали терени у школама) су изграђени и опремљени према најсавременијим 
стандардима и као такви поред своје намене су велика допуна туристичкој понуди. 

Културну баштину општине Милићи чине и средњовековни Јеринин град, бројне некрополе 
стећака, чија старост датира из дванаестог века, а који говоре о животу на овим просторима из 
тог времена, верски објекти (пет православних цркава и четири џамије, православна и 
муслиманска гробља. 

Туристички промет 

У погледу туристичког промета, општина Милићи има скроман туристички промет од свега 580 
долазака у просеку годишње што је 0,1% укупног промета у Републици Српској. У општини се 
годишње у просеку оствари 990 ноћења што је нешто мање од два ноћења по туристи. 

Табела 12. Туристички промет Општине Милићи у периоду 2014-2018. година 

Година 
Доласци Остварена ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2014 518 233 285 984 485 499 

2015 421 252 169 789 364 425 

2016 595 299 296 889 388 501 

2017 868 525 343 1.429 851 578 
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2018 530 246 284 866 381 485 

Извор: Статистички годишњак, 2019 

Угоститељски и смештајни капацитети 

Тренутна туристичка понуда у општини Милићи своди се искључиво на угоститељско-
туристичку понуду компаније Боксит а.д. Милићи и на угоститељске услуге неколико кафана, 
кафе барова и других угоститељских објеката. 

Понуду компаније Боксит а.д. чине угоститељско-смјештајни капацитети, спортско-рекреативни 
садржаји, музејска поставка рударства, Парк великана, Центар за едукацију, могућност 
организовања лова и риболова, као и кратких излета до културно-историјских споменика 
суседних општина и атрактивних капацитета привредних субјеката - посета површинским 
коповима  Рудника боксита. 

Угоститељско-смештајни капацитети компаније Боксит а.д. се састоје из три сале са 150 места, 
терасе у три нивоа са 300 места који се налазе у објекту Мотел Милићи, два кафе бара од 30 
места у приземљу објекта Дома рудара, 30 места у кафеу и 40 места на тераси објекта Рајков 
торањ.У објекту Мотела налази се 40 кревета распоређених у шест трокреветних апартмана, 10 
двокреветних и две једнокреветне собе, које су најсавременије опремљене и категорисане 
првом категоријом са три звездице. 

Поред угоститељских капацитета компаније Боксит а.д. Милићи у туристичкој понуди општине, 
налази се и шесткафана капацитета од 20-50 места, девет кафе барова капацитета од 20-50 
места, једна дискотека капацитета око 300 места и још неколико других објеката типа експрес 
ресторана, грилова и ћевабџиница. 

Манифестације 

„Августовски дани културе и спорта“ су манифестација која се већ дужи временски период 
одржава у Милићима у току августа. У склопу ове манифестације одржавају се такмичења из 
скоро свих спортова који се играју на малим спортским теренима, одржава се куп такмичење 
риболоваца, ревијални турнир у малом фудбалу, такмичење младих бициклиста, одбојка на 
песку, шаховски турнир и др. 

По традицији, 6. августа, редовно се игра ревијална фудбалска утакмица између локалног 
фудбалског клуба и познатих фудбалских екипа из окружења и из Србије. У термину ове 
манифестације одржавају се и спортска такмичења у више дисциплина на теренима за мале 
спортове под називом Дрвенијада у којој учествују запослени из дрвопрерађивачких капацитета 
општине и шумарства. 

Поред спортских активности, овом манифестацијом су обухваћена разна културна дешавања, 
као концерти забавне и народне музике, изложбе ликовних остварења локалних уметника и 
аматерске фотографије, књижевне вечери и вече афоризама, смотра културно-уметничких 
друштава и разна дружења која подсећају на историјска дешавања у овом крају. Све ове 
активности употпуњује народно весеље организовано на простору Спортског центра. 

Повезаност са компламентарним атракцијама 

Општине које се налазе у околини Милића поседују веома атрактивне туристичке ресурсе, који 
би заједно са туристичим ресурсима и атракцијама општине Милићи могли бити једна врло 
озбиљна туристичка понуда за домаће и за стране госте. За љубитеље зимских спортова, 
недалеко од Милића, на подручју општине Власеница налази се ски-центар Игриште који 
поседује три стазе за скијање, ски лифтове и адекватну скијашку опрему. 

На подручју општине Шековићи налазе се средњовековни споменици духовног и културног 
живота: Манастир Ловница (по предању, манастир је задужбина краља Драгутина извремена 
1284-1321), манастир Папраћа (један од најстаријих манастира из 13. века), а на подручју 
општине Сребреница налази се манастир Сасе из 13. века, а задужбина је Уроша Немањића. 

Поред ових атрактивних туристичких дестинација и објеката, вредно је напоменути још неке који 
би могли бити од посебног значаја за заједничку туристичку понуду региона: Национални парк 
кањон Дрине и Сушице, заштићени пејзаж Зворничко језеро – Дрињача – Јадар, Губер бања у 
Сребреници и други. 
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ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

Подручје општине има значајне туристичке потенцијале, првенствено у природним лепотама и 
културној баштини, а постоје могућности развоја гео туризма везаног за експлоатацију 
минералних сировина. 

 

Природни туристички ресурси 
 

Подручје општине Милићи поседује значајне природне вредности. Подручје има атрактивну 
природу, што је резултат геолошке различитости, хоризонталне и вертикалне рашчлањености 
терена, комбинације благих и оштрих рељефних облика, разноврсности флоре и фауне, 
постојања великих шумских комплекса, кањонских формација и планинско - пашњачких 
висоравни. 

Међу најатрактивнијим природним подручјима општине истичу се 
планина Јавор са локалитетом Тисовљак и стаништем Панчићеве 
оморике, реке Студени Јадар, Зелени Јадар, Јадар и Дрињача са 
притокама. 

Ободи планине Јавор су стрми док централни део представља 
усталасану површ, обраслу густим четинарским шумама, 
испресецане пашњацима са појединачним стаблима. Планина има 
велику утицај на климатске карактеристике подручја. Клима је 
умерено-континентална са прелазом у субпланинску и планинску 
климу или климу средњих висина и као таква има позитиван утицај 
на организам, повећава број црвених крвних зрнаца(хемоглобина), 
погодна је за млађе асматичаре, реконвалесценте, плућне 
болеснике и сл. На Јавору постоје добри природни потенцијали за 
развој активног одмора. Постоје обилежене стазе за планинарење, 
пешачење и брдски бициклизам  

Слика 7. Панчићева оморика 

 

Заштићена природа 

Према информацијама Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног 
наслеђа, који после у саставу Министарства просвете и културе Републике Српске, укупна 
површина под заштитом је 1,3% територије Републике Српске. Заштићенo је 26 подручја: 2 
резервата природе (категорија Iа), 3 национална парка (категорија II), 14 споменика природе 
(категорија III), два заштићена станишта (категорија IV), два парка природе (категорија V) и три 
подручја са одрживим коришћењем природних ресурса (категорија VI). Република Српска има 
издвојена 3 подручја на основу међународних споразума, конвенција и чланства у 
међународним институцијама (два подручја су чланови међународне EUROPARC федерације и 
једно Рамсарско подручје). 

Просторни план Републике Српске за период од 2015. до 2025. године предвиђа стављање под 
заштиту 15-20% територије Републике Српске, односно око 130 подручја. У складу са 
Просторним планом и локалним стратешким документима Општине Милићи, два подручја су 
предвиђена за стављање под заштиту и то: 

1. Подручје управљања стаништем Панчићеве оморике – Тисовљак (Милићи) и  
2. Парк природе Дрињача (територије општина Братунац, Милићи, Шековићи и Зворник.  

Локалитет Тисовљак 

Тисовљак на простору планине Јавор, у сливу Студеног Јадра је најсевернија утврђена 
састојина Панчићеве оморике. Састоји се од око 300 старих и средње старих стабала (извор: 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа, 1955, акт 148/55). 

Локалитет Панчићеве оморике Тисовљак је до 1992. године решењем Републичког завода за 
заштиту културно - историјског и природног наслеђа СР Босне и Херцеговине био под заштитом 
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као ботанички резерват. Овај локалитет са 5.3 ha чини свега 0.019 % површине општине, што је 
далеко испод просека Босне и Херцеговине и Републике Српске (0.94 %) за заштићена 
природна подручја. 

Панчићева оморика (Picea Omorika) се сматра живим фосилом у биљном свету, врстом која 
потиче из терцијара. У питању је ендемит Подриња, западне Србије и источне Босне који расте 
на надморским висинама од 400 до 1700 метара надморске висине. Име је добила по српском 
ботаничару Јосифу Панчићу који ју је открио на планини Тари 1875. године, Углавном расте на 
кречњаку, а понекад и на серпентину.  

Поред Панчићеве оморике, на простору општине Милићи, од ендемских врста егзистира 
Младица (Huco Huco) а са великом вероватноћом и босански шарган (ендемска подврста змије 
шарке – породица љутица) као и велики број ретких биљних и животињских врста: мрки медвед, 
дивокоза, видра, љештарка, јастреб кокошар, мишар, буљина, младица... На простору општине 
живе и трајно заштићене врсте (видра, љештарка) али су установљена и узгојна подручја за 
мрког медведа и дивокозу . 

 

Културни туристички ресурси 
 

Културно-историјско наслеђе на подручју општине Милићи сеже у далеку прошлост. У СР Босни 
и Херцеговини до 1992. године је постојао регистар споменика културе који је обухватао 
археолошке локалитете и остала културно-историјска добра (градитељско наслеђе). До ове 
године, једини заштићени споменик културе на територији општине је била Муса-пашина џамија 
у Новој Касаби (од 1951. године). Поред ове џамије, републички Завод је евидентирао још 
неколико споменика културе из османског периода: 

- Гробље Муса - пашине џамије у Новој Касаби 
- Мезерлуци - муслиманско гробље, Нова Касаба и 
- Српско - православно гробље, Милићи (преко 100 камених надгробних споменика – 

крстова). 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске је 
2000. године урадио рекогнисцирање подручја општине Милићи за градитељско наслеђе и на 
основу документације која је тада урађена евидентирано је неколико културних добара:  

- Муса пашина џамија у Новој Касаби (на листи одлука о проглашењу добара 
националним споменицима),  

- Црква светих апостола Петра и Павла у Копривну са православним гробљем (објекат 
архитектонске вредности),  

- Црква светог Николе у Милићима са старим православним гробљем (објекат 
архитектонске вредности).  

У оквиру културно-историјских добара разликују се градитељско наслеђе, споменици културе и 
археолошка добра. Одлукама о просторном уређењу и другим правним актима из осамдесетих 
година идентификовано је градитељско наслеђе општине Милићи. Реч је о: 

- Стари град – зидина у Заграђу - Јеринин град  
- Стари град утврђење у Горњем Залуковику 
- Православна црква св. Николе у Милићима 
- Православна црква „Јоаким и Ана“ у Вукшић пољу 
- Муса пашина џамија у Новој Касаби – потпуно реконструисана 
- Стари турски хан у Новој Касаби – данас не постоји 
- Старо православно гробље у Милићима 
- Ужички гробови на Враном камену и 
- Спомен чесма палим борцима у Дервенти. 

На подручју општине Милићи пронађена је велика количина археолошког материјала из доба 
праисторије, римског доба и средњег века. 
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Табела 13. Евидентирани археолошки локалитети на територији Општине Милићи 
 

Локалитет Место Врста објекта Опис Период 

П
р

а
и

с
то

р
и

ја
 

Кик Нова Касаба Праисторијска 

остава 

Три украсне плоче и 434 

дугмета. Фрагменти 

керамичке посуде у којој је 

остава лежала 

Старија фаза 

касног бронзаног 

доба 

Рупово Брдо Велика 

градина 

Праисторијско 

утврђење 

Остаци праисторијског 

утврђења од сухоузида 

бронзано или 

гвоздено доба 

Сач Дубница Праисторијска 

хумка и 

средњовековни 

гробови, 

спалиште 

Хумка насута земљом, са 

каменим венцем на 

периферији. 

Гробни прилози: кремене 

алатке, камене секире, 

фрагменти керамике и 

фрагментирана статуета 

енеолит и 

средње 

бронзано доба 

Р
и

м
с
ки

 п
е

р
и

о
д

 

Црквина Заклопача Касноантичка 

базилика  

У апсиди је видљив 

subselium, остаци cathedrе 

и темеља олтарне 

преграде, као и под од 

глачаног малтера и остаци 

фреско малтера на зиду 

са црвено бојеним 

орнаментом у облику 

траке и малих крстова. 

Базилика је 

ималаепиоскопални 

карактер 

Касноантичко 

доба, крај 5. и 

почетак 6. века 

Врановина Нова Касаба Остаци римске 

зграде и стеле 

Римска опека и обрађени 

квадери, горњи дио римске 

стеле са приказомжене и 

мужа у рељефу 

Римско доба, 1-

4. век 

С
р

е
д

њ
и

 в
е
к 

 

Бегина 

заглавица 

Врсиње Средњoвековна 

некропола 

17 стећака у облику плоча 

и саркофага. 

Украс: полумесец 

Касни средњи 

век 

Бирач Подбирач Средњoвековни 

град 

Трагови старог утврђења 

за које се претпоставља 

да је град Бирач 

Касни средњи 

век 

Брегови Скугрићи Средњoвековно 

гробље 

Четири стећка у облику 

плоча, сандука и 

саркофага 

Касни средњи 

век 

Гребачевац Нова Касаба Средњoвековна 

некропола 

Десет стећака у 

обликусандука и стела 

Касни средњи 

век 

Јеремићи Јеремићи Средњoвековна 

некропола 

28 стећака у 

обликусандука 

Касни средњи 

век 

Јатина - 

Долинце 

Врсиње Средњoвековна 

некропола 

44 стећка у обликуплоче, 

сандука, саркофага и 

стеле 

Касни средњи 

век 

Илино брдо Скугрићи Средњoвековно 

гробље 

Шест стећака у 

обликусандука, саркофага 

и стеле 

Касни средњи 

век 
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Комић Заграђе Средњoвековни 

град 

Рушевине на истакнутом 

вису над долином потока 

Лукавице 

Касни средњи 

век 

Копривно Копривно  Средњoвековна 

некропола 

14 стећака у облику 

сандука 

Касни средњи 

век 

Костићи Костићи Средњoвековна 

некропола 

11 стећака у облику 

сандука 

Касни средњи 

век 

Крајчиновићи Крајчиновићи Средњoвековна 

некропола 

17 стећака у облику 

сандука, саркофага и 

стеле 

Касни средњи 

век 

Лучица Лукићи Средњoвековна 

некропола 

33 стећака у облику 

сандука и 

саркофага.Украс: 

полумесец 

Касни средњи 

век 

Лукићи 1 Лукићи Средњoвековна 

некропола 

37 стећака у облику плоча, 

сандука, саркофага и 

стеле 

Касни средњи 

век 

Лукићи 2 Лукићи Средњoвековна 

некропола 

Седам стећака у облику 

саркофага 

Касни средњи 

век 

Мраморје Бешићи Средњoвековна 

некропола 

20 стећака Касни средњи 

век 

Мраморје Вуковићи Средњoвековна 

некропола 

31 стећак у облику плоча, 

сандука и саркофага 

Касни средњи 

век 

Петровача Дубница Средњoвековна 

некропола 

16 стећака у облику 

плоча,саркофага и стела 

Касни средњи 

век 

Подгора Подгора Средњoвековна 

некропола 

12 стећака у облику 

сандука и саркофага 

Касни средњи 

век 

Помол Помол Средњoвековна 

некропола 

24 стећка, у неколико 

група, у облику плоча, 

сандука и саркофага 

Касни средњи 

век 

Рајићи Рајићи Средњoвековна 

некропола 

три стећка у облику 

сандука истеле 

Касни средњи 

век 

Рупово Брдо Рупово Брдо Средњoвековна 

некропола 

17 стећака у облику 

сандука 

Касни средњи 

век 

Страна Роваши Средњoвековна 

некропола 

10 стећака у облику 

саркофага и стела, Украс: 

пластично ребро, 

симболични знаци 

Касни средњи 

век 

Тољевићи Тољевићи Средњoвековна 

некропола 

14 стећака Касни средњи 

век 

Вишњица Вишњица Средњoвековна 

некропола 

114 стећака у облику 

сандука 

Касни средњи 

век 

Витићи Витићи Средњoвековна 

некропола 

Три стећка у облику 

сандука 

Касни средњи 

век 

Заклопача Заклопача Средњoвековна 

некропола 

12 стећака у облику 

сандука, саркофага и 

стела 

Касни средњи 

век 

Извор: Стратегија развоја туризма Општине Милићи 2012-2021, Просторни план Општине 
Милићи 2011-2031, Локални програм заштите животне средине (ЛЕАП) Општине Милићи 2014-
2020  

На простору општине постоји још неколико археолошких локалитета који нису евидентирани 
(некропола са хумкама (тумулусима) у Шошарима (Вукшићи), остаци Сребрне цесте „Via 
Argentaria“ (Јеринина калдрма) из римског доба у Заграђу и Црквина у Вукшићима (средњи век).  

Конзервација археолошких локалитета није вршена, а нису утврђене ни њихове заштитне зоне. 
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Верски објекти су значајан туристички потенцијал општине. На подручју општине Милићи 
постоји пет православних цркава (Копривно, Дервента, Милићи, Вукшић Поље и Нова Касаба) и 
4 џамије (Заклопача, Нова Касаба, Роваши и Скугрићи). 

Православна црква у Милићима је подигнута 1871. године у византијском стилу, на темељима 
старе цркве брвнаре, а посвећена је Светом Оцу Николи. Данас је овај православни храм 
потпуно реконструисан. 

 
Слике8. и 9: Храм Преноса моштију Светога Николаја Мирликијског у Милићима и Црква Светих 

апостола Петра и Павла у Копривну 

  

Православна црква у Копривну је подигнута 1896. године на старом црквишу и посвећена је 
апостолима Петру и Павлу. Црква Светих Јоакима и Ане у Вукшић Пољу је подигнута 1939. 
године. Црква у Дервенти посвећена св. Богородици и црква посвећена св. Илији Пророку у 
Новој Касаби су новијег датума и изграђене су пред крај 20. века. 

Муса-пашина џамија у Новој Касаби је изграђена 1643. године. Изградња се везује за име 
великог везира и будимског намесника Муса-паше. Решењем Завода за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа Муса-пашина џамија је 1951. године стављена под заштиту 
државе. У току рата је била порушена, а 2010. године је обновљена у аутентичном облику, када 
је и отворена. Бела џамија у Помолу изграђена је 1714. године, порушена у току рата, а 
обновљена је 2007/08. године. 

 
Слика10: Муса-пашина џамија у Новој Касаби 

 

Остале џамије (у Ровашима изграђена 1981. године, у Скугрићима 1988. године и у Заклопачи 
мектеб изграђен 1988. године) су такође у току рата порушене, а њихова обнова је извршена 
почетком 21 века. 
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Средњoвековни град Комић – Јеринин град 

Стари град Комић се налази на Комићу испод Краљеве Горе. Највероватније је припадао 
средњoвековној феудалној породици Дињичић-Ковачевић, а у писаним изворима се помиње у 
првом отоманском попису освојене Босне 1468/69 године, као пуста нахија у Краљевој земљи 
са потпуно пустим селима, што говори да је у моменту пада под Турке припадао босанској 
краљевској породици. Турци су град највероватније заузели и разорили 1463. године и 
напустили, јер се у каснијим изворима не помиње.  

Слике11. и 12.Средњoвековни град Комић – Јеринин град 

  

 

Град је познат и као Јеринин град и везује се за “проклету Јерину”. Саграђен је на веома 
неприступачном месту. Утврђење се састојало од куле са тлоцртом у облику неправилног 
петоугла, која је била смештена у обору неправилног троугла. Два угла овог троугла су 
заобљена, а трећи угао је оштар. Кула се налази у средишту обора. Утврђење је постављено на 
највишој коти брежуљка подједнако приступачног са све четири стране. Да би се отежао 
приступ, изграђени су зракасти самостални бедеми који штите прилаз граду на североисточној, 
северозападној и југоисточној страни.  

Туристичку и културну понуду општину Милићи употпуњују садржаји индустријског наслеђа који 
прате рад компаније Боксит АД, развој рударства и експлоатацију руде боксита на овом 
подручју.  

У самом центру Милића смештени су Дом рудара, Рајков торањ, поставка рударских машина на 
отвореном и Парк великана. 

Музеј рударства и Рајков торањ смештени су у згради Дома рудара, а као целина изграђени су 
поводом 50 година постојања и успешног пословања компаније Боксит АД. Музејска поставка 
састоји се из три дела. 

У затвореном простору Дома рудара изложени су узорци минералног богатства које се налази 
на подручју Општине Милићи, док су кроз графичке и друге податке приказани рудни 
локалитети са инфраструктуром, примена и развој концепта рударске производње, подаци о 
производњи и остала техничка средства и помагала. Поред неколико веома важних докумената, 
везаних за настанак, организационе и власничке промене компаније, изложено је и више 
стотина значајних докумената који су доступни посетиоцима путем електронске архиве. На 
екранима је могуће електронски пратити одређене производне процесе који се одвијају у 
Бокситу. У Музеју је изложен и велики број добијених и освојених признања. 

У околним парковима изложена су: реплика запрежних кола која су кориштена за извоз руде, 
алати и опрема који су кориштени првих година рада. Наспрам томе изложене су савремене и 
високопродуктивне утоварне - транспортне машине, које су биле или су још у употреби.  
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Слике 13. и 14. Експонати поставке рударских машина 

  

 

Специфичан и упечатљив архитектонски елемент зграде Дома рудара је Рајков торањ. Торањ 
је део музејске поставке, изграђен поводом 50 година постојања Боксит а.д. Висина торња је 77 
метара. У приземљу је смештен угоститељски објекат, а на врху кафе-бар са терасом-
видиковцем, са ког се пружа поглед на Милиће и окружење. На врху, у затвореном делу торња, 
приказан је развој и веза компаније Боксит а.д. и локалне заједнице Милићи. 

 

Слике 15. - 19. Рајков торањ и панорама са видиковца 

  

 

 

 
 

Парк великана је својеврстан културно-историјски комплекс на 4.000 метара квадратних који 
чине бисте тематски сврстане у пет паркова посвећених великанима (српских, руских, 
европских, кинеских и индијских великана). Бисте у Парку великана су дела истакнутих српских 
академских вајара.  

У Парку српских великана је 20 споменика истакнутим представницима српског народа из 
различитих области стваралаштва: Свети Сава, Цар Душан, Карађорђе Петровић, Илија 
Бирчанин, Живојин Мишић, Милутин Миланковић, Никола Тесла, Михајло Пупин, Вук 
Стефановић Караџић, Милош Црњански, Иво Андрић, Десанка Максимовић, Петар Кочић, Сава 
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Шумановић, Стеван Стевановић Мокрањац, Мирослав Чангаловић, Гаврило Принцип, Петар II 
Петровић Његош, Михаило Петровић Алас и Добрица Ћосић. 

Слике20-25. Бисте у Парку великана 

   

   

У Парку руских великана смештено је 13 споменика најистакнутијих Руса: Свети Сергеј, Петар 
Велики, Михаил Иларинович Кутузов, Георгиј Стеванович Жуков, Димитриј Иванович 
Мендељејев, Лав Николајевич Толстој, Фјодор Михајлович Достојевски, Александар Сергејевич 
Пушкин, Сергеј Александрович Јесењин, Петар Иљич Чајковски, Фјодор Иванович Шапуљин, 
Владимир Владимирович Путин и Јуриј Гагарин. 
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У Парку европских великана је осам биста: Аристотел, Леонардо да Винчи, Исак Њутн, Алберт 
Ајнштајн, Марија Кири, Вилијам Шекспир, Волфган Амадеус Моцарт и Пабло Пикасо. 

У Парку кинеских великана су две бисте: Конфучије и Денг Сјаопинг, као и у Парку индијских 
великана: Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор. 

У Парку великана, као јединственој амбијенталној целини своје место су искануте личности које 
су дале значајан допринос развоју људске цивилизације. 

За заинтересоване посетиоце, Сектор за угоститељство и туризам компаније Боксит а.д. 
организује посете руднику боксита уз обилазак највећег површинског копа боксита у Европи. 
Коп је дубок преко 350 и широк преко 1.000 метара. Поред посете копу посетиоци имају прилику 
да виде и најсавременије машине и опрему за експлоатацију руде. 

 

Слике 26-29. Површински коп компаније Боксит а.д. 

 

 

 

 

  

 
Лежишта на којима је завршена експлоатација руде боксита, која су рекултивисана, као и она на 
којима није, могу послужити као туристичка атракција и бити препознатљив туристички мотив 
општине Милићи. 
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АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

Како би се установила анализа ситуације тј. дијагноза стања, неопходно је установити улоге и 
одговорности свих интересних група/стејкхолдера у оквиру досадашњег и потенцијалног 
туристичког активирања културног наслеђа Општине Милићи, независно од тога да ли 
припадају јавном, приватном или цивилном сектору. Анализа укључује:  

- утврђивање кључних интересних група/стејкхолдера ангажованих у вођењу битних 
активности на територији Општине Милићи са последицама на туристички сектор. Могу 
деловати са различитих нивоа (национални, регионални и локални). 

- процена интереса је првенствено везана за питање економског развоја и заштите животне 
средине што чини темељ концепта одрживог развоја туризма. Све интересне групе нису 
подједнако заинтересоване за сваки од ових аспеката и, истовремено, за остваривање 
могућих циљева туристичког активирања културног наслеђа и, у том смислу, оне треба да 
буду и класификоване. 

- Процена утицаја, значаја и нивоа укључености интересних група врши се у односу на три 
кључна чиниоца: утицај, значај и учешће. 

Утицај подразумева снагу интересних група у односу на циљеве развоја општине у смислу 
директне контроле над процесом доношења одлука, као и олакшавања или отежавања примене 
пројекта. 

Значај се односи на значај активног учешћа интересне групе за обим реализације циљева у 
процесу стратегијског управљања. 

Учешће подразумева достигнути степен учешћа интересних група у процесу управљања у делу 
који се односи на процес доношења одлука у вези са туристичком политиком дестинације и 
стратегијом развоја туристичке дестинације. 

 

Кључни учесници у туризму Општине Милићи 
 

У складу са Законом о туризму, информативно-промотивни систем Републике Српске 
организован је у три нивоа: државни, локални (уз законску могућност удруживања две или више 
општина).  

Кровна институција је Министарство трговине и туризма Републике Српске. Министарство 
трговине и туризма је самостални орган управе који обавља управне и друге послове у области 
трговине, туризма и угоститељства. Министарство трговине и туризма, у оквиру своје правно-
нормативне надлежности, израђује и у форми нацрта предлаже законска и подзаконска акта, 
као и друга акта од интереса за Републику Српску, а која произлазе из његове надлежности.  

У Ресору туризма и угоститељства обављају се послови управе који се односе на: предлагање 
политике и стратегије развоја туризма и угоститељства; праћење и предлагање системских 
мера и мера текуће економске политике за остваривање задатка утврђених планским и другим 
актима; предлагање закона и других прописа који регулишу област туризма и угоститељства и 
праћење њиховог извршавања; организовање истраживачког рада за потребе вођења 
туристичке политике; предлагање смерница за планирање и програмирање развоја туризма и 
сарадња на тим пословима са одговарјућим републичким органима и организацијама; праћење 
дејства привредно-системских мера и мера текуће економске политике на услове 
привређивања и економски положај угоститељства и туристичког посредовања и предлагање 
мера за унапређивање стања и развоја у овој области; праћење, усмеравање и предлагање 
мера за реализацију инвестиција у туризму, кретање и појава на туристичком тржишту, 
конкурентности туристичке понуде и предлагање мера за повећање домаћег и иностраног 
туристичког промета и девизног прилива од туризма; предлагање и предузимање мера за развој 
и унапређење билатералне и мултилатералне сарадње у области туризма; обезбеђење 
потребних података и статистичке документације од значаја за туризам и угоститељство и 
обављање послова управног надзора и нормативно - правних послова из области туризма и 
угоститељства. 

Туристичка организација Републике Српске, као јавна установа, основана од стране Владе 
Републике Српске са основним циљем промоције туристичких дестинација Републике Српске, 
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путем домаћих и међународних сајмова туризма, туристичких берзи, манифестација, штампаног 
промотивног материјала, путем wеб презентације, директног контакта са медијима, сарадњу са 
локалним туристичким организацијама, али и кроз бројне друге активности. Општи развојни 
циљ Туристичке организације Републике Српске је изградити имиџ Републике Српске као 
дестинације безбедне за туризам и улагања, те кроз промотивне активности се позиционирати 
као квалитетна дестинација за боравак туриста. 

Општина Милићи има усвојену стратегију развоја туризма али нема основану локалну 
туристичку организацију која би активније радила на стратешком развоју туризма на локалном 
нивоу.  

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа је организован на 
републичком нивоу, у саставу Министарства просвете и културе Републике Српске. Основу 
рада на очувању културног и природног наслеђа чине евидентирање, прикупљање 
документације, валоризација и предлагање решења за проглашавање заштићеним. Поред тога, 
Завод ради пројекте, елаборатe и студијe за заштиту, изводи археолошке, конзерваторско-
рестаураторскe радовe, пружа помоћ при просторном планирању, прописује мере заштите, даје 
сагласнот на пројекте везане за очување наслеђа, као и дозволе за извоз уметничких дела у 
иностранство. Завод се бави и истраживањем и промоцијом културног, историјског и природног 
наслеђа Републике Српске, као интегралног дела европског наслеђа. 

Локална самоуправа Милићи, у складу са Законом о локалној самоуправи Републике Српске, 
у домену културе и туризма, угоститељста, занатства и трговине има следеће надлежности: 

У области културе има следеће надлежности: обезбјеђује заштиту културних добара, осим 
културних добара која су законом утврђена као добра од значаја за Републику Српску односно 
Босну и Херцеговину; обезбеђује заштиту и одржавање споменика и спомен-обележја од 
значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису уређени 
другим прописима; организује манифестације и обележавање јубилеја у области културе од 
значаја за општину и развој културно-уметничког стваралаштва у општини; обезбеђује услове 
за прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење књига и других публикација и услове 
за рад библиотека чији је оснивач; обезбеђује изградњу, реконструкцију и одржавање објеката 
институција културе чији је оснивач; обезбеђује услове за истраживање, прикупљање, обраду, 
чување, заштиту и презентацију музејске грађе и друге услове за рад музејских установа чији је 
оснивач; и друге надлежности из области културе, у складу са законом. 

Општина у области туризма, угоститељства, занатства и трговине има следеће надлежности: 
обезбеђује услове за развој туризма, туристичких места и развој и унапређивање комуналних, 
спортско-рекреативних и других делатности које доприносе развоју туризма; утврђује висину 
боравишне таксе; обезбеђује услове за развој туристичке информативно-пропагандне 
делатности; обезбеђује услове за развој и унапређивање угоститељства, прописује радно 
време и врши категоризацију угоститељских објеката у складу са законом; обезбеђује услове за 
развој и унапређивање занатства, домаће радиности и трговине, подстиче развој дефицитарних 
заната, у складу са интересима и потребама грађана и друге надлежности из ових области у 
складу са законом. 

Компанија Боксит а.д. је носилац развоја општине Милићи и регије Бирач. Компанија бележи 
стални раст и развој, од предузећа за истраживање, производњу и припрему руде боксита, 
компанија је развила и друге делатности. То су првенствено: саобраћај, производња и прерада 
неметала, електромашинство, производња опреме и резервних делова, грађевинарство, 
производња хране, дрвопрерада и производња масивног намештаја, угоститељство, продаја 
нафтних деривата, велепродаја робе из властитог производног програма и друге робе. Боксит 
а.д. функционише на принципу профитних центара - производних и услужних сектора: 
Рударство, Саобраћај, Фабрика за сушење и млевење хидрата, Производња хране, 
Угоститељство и туризам, Комерцијално- производни послови, Правни послови и Сектор за 
финансијски инжењеринг; затим заједничке службе у Канцеларији извршног директора 
Компаније и ПЈ Специјалистички медицински центар са специјалистичким амбулантама. Боксит 
је акционарско друштво са већинским приватним капиталом које је у потпуности приватизовано. 
У власништву је већег броја малих акционара и фондова, а већински пакет има менаџмент 
Компаније.  

Сектор Угоститељство и туризам је организован кроз организационе целине и делатности: РЈ 
Угоститељство, РЈ Дом рудара, РЈ Програм производње и одгоја рибе и Туристичко-културне и 
спортске активности. Основна делатност РЈ Угоститељство је пружање угоститељских, 
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смештајних, спортско-рекреативних и туристичких услуга у комплексу Мотел Милићи. Комплекс 
садржи ресторан са три сале и 150 места и терасу у три нивоа са 500 места. Смештајни 
капацитети су 40 лежајева у Мотелу и бунгаловима, са шест апартмана, 10 двокреветних и две 
једнокреветне собе.У оквиру РЈ Дом рудара пружају се угоститељске услуге у објекту Дома 
рудара и на Рајковом торњу а координира и рад биоскопске сале. РЈ Програм производње и 
одгоја рибе врши производњу и одгој калифорнијске пастрмке и шарана. 

Сектор за туристичко-културне и спортске активности (Туристичка агенција Боксит-Турс) се 
бави организовањем туристичких путовања и услугом превоза путника сопственим туристичким 
аутобусима и минибусима у туризму. У понуди су организација смештаја, исхране, најам и 
коришћење спортских терена за рекреацију и припреме спортских екипа, лов и риболов, 
организовање презентација и семинара, обиласци културних садржаја и факултативни излети. 

У општини не постоји централна културна институција попут Центра за културу. У Општини 
Милићи данас функционише Народна библиотека Милићи (до 2002. године је била 
Библиотека рудника боксита – Милићи, у склопу компаније Боксит а.д). Данас библиотека 
функционише као јавна установа са одељењима за децу и одрасле. Библиотека која располаже 
са преко 25.000 наслова и представља део система библиотека Републике Српске. Укупна 
површина садржаја (дворана, изложбени простор и библиотека) у функцији културе износи око 
600 метара квадратних што је далеко испод норматива за културне садржаје. Народна 
библиотека Милићи је активан учесник а неретко и покретач културних догађања у општини. У 
оквиру “Августовски дани културе и спорта”,ова установа је организатор или коорганизатор свих 
културно-забавних приредби које се одржавају током ове манифестације. Као културне 
организације у Милићима делују СПКД „Просвета“ Милићи и КУД „Бранко Радичевић“ Милићи, 
док у оквиру компаније Боксит а.д.ради културно уметничко друштво Боксит. 

Образовни процес у Oпштини Милићи се остварује у предшколској установи, основним школама 
и у средњошколском центру. У предшколској установи „Полетарац“ борави преко 40 
малишана распоређених у две васпитне групе – јасличку (од 1-3 године) и старију мешовиту (од 
3-6 година). Основно образовање у општини Милићи је организовано кроз рад матичне школе 
„Алекса Јакшић“ и неколико подручних школа у којима знања овог нивоа образовања стиче 
око 700 ученика. Средњошколски центар "Милутин Миланковић" основан је 1996/1997. 
године. Данас своје активности спроводи у новом објекту који је саграђен 2005. године. Настава 
је организована у четири области - гимназија, економска школа, дрвопрерађивачка и електро 
струка. Школу похађа око 500 ученика. Објекат поседује 14 кабинета, амфитеатар, библиотеку 
са читаоницом, радионицама за практичну наставу, ресторан, зборница и канцеларијски 
простор за администрацију центра.  

Јавна установа "Спортски центар Милићи" газдује спортском двораном Милићи. 
Вишенаменска дворана има површину 3.200 м² и капацитет од 1.250 места. У склопу спортског 
комплекса изграђена је и мала дворана за часове фискултуре средњошколаца, теретана, 
свлачионице за спортске екипе, судије, службена лица и техничко особље. По димензијама и 
квалитету, дворана задовољава све услове за организацију спортских манифестација. Спортске 
активности на подручју општине Милићи су већим делом организоване преко Спортског 
друштва Милићи у чијем саставу функционишу ФК "Милићи", ФК "Бирач" из Дервенте, ФК 
"Јадар" из Нове Касабе; карате клубови; спортско – риболовно друштво; планинарско – 
еколошко друштво; џудо, кошаркашка, одбојкашка, и стонотенисерска  секција.  
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Анализа изабраних заинтересованих страна 
 

Оцена изабраних заинтересованих страна (стејкхолдера) урађена је у три димензије, и то: 

- Снага/моћ (1-веома ниска, 2-слаба, 3-средња, 4-значајна, 5-велика) 
- Заинтересованост (1-веома ниска, 2-слаба, 3-средња, 4-значајна, 5-велика) 
- Однос (1-велики противник, 2-кочи, 3-неутралан, 4-пружа подршку, 5-заговара идеју) 

Мапирање стејкхолдера је урађено по Murray-Webster-Simon моделу. Како би се стекла потпуна 
и корисна слика кључних актера, овај модел, осим разликовања стејкхолдера по 
моћи/способности да утичу на организацију, и интересовању за одређене пројекте или 
програме, укључује и трећу димензију - однос, која дефинише да ли стејкхолдери пружају 
подршку или отпор пројекту. 

График 2. Мапирање стејкхолдера по Murray-Webster-Simonмоделу 

 

Следећа табела приказује категорије стејкхолдера, у складу са њиховим позицијама у Murray-
Webster-Simon тродимензионалној мапи. 

Табела 14. Категорије стејкхолдера по Murray-Webster-Simon моделу 

УЛОГА КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Спасилац 
Моћан, показује велику заинтересованост, позитиван став, активан, 
пружа подршку. Треба обратити пажњу на њих и чинити све што је 
потребно како би их задржали на својој страни. 

Пријатељ 

Ниска моћ, велика заинтересованост, позитиван став, активан, пружа 
подршку. Треба их третирати као особе од поверења или резонатор, 
односно неко на коме се може тестирати идеја и од кога се може добити 
повратна информација. 

Саботер 
Моћан, велика заинтересованост, негативан став, активан, пружа отпор. 
Потребно их је укључити у процес како би их касније изоловали. Треба 
бити спреман да се „за њима почисти“. 

Иритантан 
Ниска моћ, велика заинтересованост, негативан став, пасиван, пружа 
отпор. Треба их укључити како би се зауставило њихово подривање 
процеса, а затим их ограничити и вратити у оквире процеса. 

Успавани џин Моћан, ниска заинтересованост, позитиван став, пасиван, пружа 
подршку. Треба их укључити како би се „разбудили“. 

Познаник 
Ниска моћ, ниска заинтересованост, позитиван став, пасиван, пружа 
подршку. Потребно је комуницирати с њима и редовно им преносити 
основне информације. 

Темпирана 
бомба 

Моћан, ниска заинтересованост, негативан став, пасиван, пружа отпор. 
Потребно је разумети их како би се „бомба деактивирала на време“. 

Окидач 
Ниска моћ, ниска заинтересованост, негативан став, пасиван, пружа 
отпор. Треба разумети њихово понашање како би били опрезни и 
избегли активирање „окидача“. 
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Оваква категоризација интересних група је важна како би се утврдило да ли постоје сукоби 
интереса на територији Општине Милићи, јер није редак случај појаве различитих интереса у 
погледу употребе ресурса и простора. 

У наставку је преглед кључних стејкходлера са описом њихових улога: 

 

Табела 15. Списак кључних стејкхолдера 

Кључни стејкхолдери Значај 

1. Министарство трговине и 
туризма Републике 
Српске 

Кључни стејкхолдер са улогом у изради стратешких 
докумената, подршци у развоју туристичких производа, 
успостављању система за развој производа и 
партнерстава и креирање подстицајних подзаконских 
аката 

2. Републички завод за 
заштиту културно-
историјског и природног 
наслеђа 
 

Кључни стејкхолдер у очувању, истраживању и промоцији 
културног, историјског и природног наслеђа, валоризацији 
и предлагању решења за проглашавање заштићених 
подручја и добара 
 

3. Туристичка организација 
Републике Српске  

Подршка у развоју туристичког производа и промоцији 
туристичке дестинације  

4. Општина Милићи  Унапређење пословног окружења, израда локалних 
стратешких докумената, подршка у развоју кадрова, 
подршци у развоју туристичких производа, укључивање и 
финансирање развоја производа 

5. Компанија Боксит а.д. 
Милићи 

Представљање интереса хотелске и угоститељске 
привреде, подршка у развоју кадрова и унапређењу 
пословног окружења. Развој и финансирање производа и 
услуга у складу са потребама туриста. Повезивање са 
иностраним тржиштима.. Организација и промоција 
туристичких посета и продаје туристичке понуде 

6. Народна библиотека 
Милићи 

Укључивање у развој туристичких производа и промоција. 
Организација културних догађаја.  

7. Школске установе  Усклађивање система образовања са потребама 
туристичке привреде и сарадња са туристичком 
привредом у креирању адекватне радне снаге 

8. Јавна установа "Спортски 
центар Милићи" 

Укључивање у развој туристичких производа и промоција. 
Организација и координација реализације спортских и 
културних догађаја 

9. Специјализована 
удружења у области 
спорта, културе, екологије  

Подршка у развоју производа и укључивање цивилног 
сектора. Струковно повезивање. Учешће у развоју 
појединачних туристичких производа 

10. Верске заједнице Подршка у туристичком активирању верских и културних 
објеката и укључивање у туристичку понуду. Подршка у 
креирању туристичког производа и промоцију културно-
историјског наслеђа. 

11. Медији Подршка у креирању и пласману информација локалном 
становништву и ширем аудиторијуму. Подршка у јачању 
свести локалног заинтересованих страна о значају 
заштите културног наслеђа. 

12. Локално становништво Подршка локалне заједнице је изузетно важан фактор за 
развој туризма, али је истовремено и веома комплексан с 
обзиром на различите развојне потребе. Подршка у 
креирању имиџа места 
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Стејкхолдери су распоређени на тродимензионалној мапи, а ради јасније слике о њиховој 
позицији и на дводимензионалној мапи утицаја и заинтересованости: 

 

График3. Тродимензионални приказ оцене стејкхолдера 

  

 

 

График 4. Дводимензионални приказ оцене стејкхолдера 
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ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

 

SWOT анализа културних добара Општине Милићи 
 

За потенцијално активирање културних добара у туризму општине Милићи неопходно је 
дефинисати одређене кораке који изискују одговор на неколико питања: 

- Који је тренутни степен развоја туризма? 
- Који фактори из окружења утичу на његову будућност? 

Одговор на прво питање добија се процењивањем снага и слабости развоја туризма у овој 
општини. Процена фактора из окружења се своди и на утврђивање могућности развоја, али и 
потенцијалних претњи које би развој ограничиле, или онемогућиле. 

Планирање се, дакле, своди на анализу четири кључна фактора: снаге (Strengths), слабости 
(Weaknesses), могућности (Opportunities) и претње (Treats). Почетна слова енглеских назива 
ових фактора чине саставни део назива анализе: SWOT. 

На крају су могуће четири стратегије: 

- WT стратегија – тежи максималном смањењу и слабости и претњи 
- WO стратегија – тежи смањењу слабости, а максимизацији могућности 
- ST стратегија – супротставља снаге развоја опасностима које му прете и 
- SO стратегија – снагом развоја се максимално искоришћавају све тржишне могућности. 

Главни налази анализе у области туризма у Општини Милићи показали су недовољан ниво 
конкурентности општине као туристичке дестинације и све већу конкурентност окружења. 
Најважнији проблеми у овој области су: 

- Недовољно развијени туристички производи и доживљаји у Општини Милићи који у 

кратком року могу омогућити општини конкурентнију позицију на туристичком тржишту 

- Непостојање локалне туристичке организације чији би основни циљ био унапређење 

услова за развој туризма и промоција туристичких производа 

- Слаба сарадња са суседним општинама ради јединственог наступа на туристичком 

тржишту 

- Недовољан број едукованог кадра за развој туризма, одлив високо образованих кадрова, 

недостатак предузетничког духа локалног становништва и недовољна информисаност 

- Непостојање пратећих туристичких садржаја 

- Непостојања адекватне просторно-урбанистичке регулативе туристичких садржаја, 

заштите културних ресурса  

- Проблем лошег стања споменичког наслеђа које је један од основа за стварање 

атрактивних туристичких производа  

- Слаба едукованост становништва о потенцијалима којима располажу, њиховој вредности, 

начину туристичке промоције и могућностима презентације и одрживог коришћења 

- Депопулација која отежава развој туристичких активности, а нарочито културног туризма 

- Интерсекторско повезивање (култура, туризам, привреда, медији, општинска управа) 
- Недовољна искоришћеност доступних националних и међународних фондова у домену 

унапређења туризма и културе 

- Не постоји организован систем истраживања тржишта, контроле и управљања квалитетом 

(нарочито контрола задовољства посетилаца) 

- Недовољне и неорганизоване промотивне активности за одређене облике туризма 

- Недовољно коришћење ИКТ технологије и 

- Проблем загађења и заштите животне средине 

SWOT aнализа je потврдила да се са истим препрекама и данас суочава Општина Милићи. 
Међутим, уочене су и могућности да се ове препреке превазиђу. У наставку је анализа. 
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Табела 16. SWOT анализа културног туризма општине Милићи 

 
СНАГЕ 

 
- Географски положај Општине, близина границе са Србијом и са већим центрима  
- Транзитни положај – омогућен прилаз из више праваца и фреквентност прекограничног 

промета и транзита 
- Близина већих туристичких дестинација 
- Богатство природним ресурсима и еколошки здрава средина 
- Подручја са идентификованим ендемским биљним врстама 
- Разноликост флоре и фауне 
- Изузетан број локалитета културно-историјског наслеђа од националног значаја 

(некрополе са стећцима, остаци средњoвековних утврђења, путева, верски објекти и 
гробља) 

- Квалитетни људски ресурси  
- Значајна подршка локалне самоуправе Милићи развоју туризма и културе 
- Постојање културних и рекреативно-спортских установа 
- Значајан рад културно-уметничких друштава 
- Развијена друштвена и саобраћајна инфраструктура 
- Имиџ индустријског центра – индустријско наслеђе као туристички потенцијал  
- Организациони приступ стратешком планирању развоја туризма и културе;  
- Постојање локалних анализа и стратешких докумената која тангирају туризам и културу 
- Успостављени односи за прекограничну сарадњу 
- Традиција одржавања манифестације Августовски дани културе и спорта 
- Гостопримство локалног становништва 
- Позитиван став становништва и склоност ка развоју квалитетних услуга и производа 

 

 

СЛАБОСТИ 

 
- Недовољно искоришћени туристички потенцијали 
- Непостојање локалне туристичке организације 
- Непостојање међуопштинске туристичке организације (регионални развој туризма) 
- Очуваност и стање споменика у конзерваторско-рестаураторском смислу 

- Незаштићено културно-историјски локалитети и добра 
- Непостојање пратећих туристичких садржаја 
- Недовољна валоризација природних и културних туристичких атракција 
- Незаштићена природна подручја 
- Недовољна финансијска средства за развој туризма и културе  

- Неадекватан број и структура смештајних и угоститељских објеката 
- Недовољна промоција подручја, туристичких и културних ресусра 
- Недовољно изграђена туристичка инфра и супраструктура 
- Недовољан број професионалног кадра  
- Недовољно развијен систем туристичке сигнализације 
- Недовољна свест локалне заједнице о значају туристичког активирања културних добара 
- Негативан природни прираштај  
- Општа незапосленост, нарочито млађе популације  
- Недовољна интерсекторска повезаност 
- Недостатак предузетничке иницијативе 
- Низак ниво еколошке свести 
- Недостатак системског приступа привлачењу инвестиција у туризам 
- Непостојање изграђеног бренда и фокуса на специфичан примарни производ 
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МОГУЋНОСТИ 

 
- Заинтересованост Републике Српске за улагање у изградњу ауто-пута од Вишеграда 

према Сарајеву, брзог пута од Сокоца према Зворнику и аутопута Бања Лука-Бијељина 
према Београду 

- Близина цивилних аеродрома у Тузли, Сарајеву, Бања Луци и Београду 
- Коришћење ЕУ и других фондова за унапређење туристичке инфраструктуре 
- Унапређење инфраструктуре и супраструктуре са развојем туристичке сигнализације, 

посебно у домену транзитног туризма и туризма специјалних интереса 
- Развој селективних облика туризма 
- Брендирање општине Милићи 
- Унапређење и модернизација организационих структура субјеката у туризму 
- Међуопштинска (регионална) сарадња на заједничком туристичком развоју 
- Приватно-јавна партнерства у развоју производа и услуга у туризму 
- Унапређење доступности информација о пословним могућностима и могућностима 

укључивања у туристички тржишни систем 
- Подстицање запошљавања кроз преквалификацију и подизање капацитета незапослених 

да одговоре на потребе туристичке привреде 
- Доступност савремених канала комуникације попут дигиталног маркетинга 
- Информисање и едукација туристичких субјеката у примени модерних маркетинг 

технологија и креирање туристичког информационог система 
- Активирање богатог културно-историјског наслеђа у туристичке сврхе 
- Већа афирмација културе, културних активности и вредности 
- Искоришћење ресурсне основе за привлачење туриста у растућим гранама туризма 

(туризам специјалних интереса) 

 

ОПАСНОСТИ 

 
- Општа политичка и економска нестабилност Босне и Херцеговине 
- Несигурност и незаинтересованост инвеститора за улагања  
- Недостатак финансијских средстава за улагање у туризам и културу 
- Неповољни банкарски кредити и Микрокредитне организације за улагања у туризам 
- Губитак тржишта због недовољно изграђене туристичке инфраструктуре и супраструктуре 
- Запостављеност културно-историјских локалитета  
- Глобални трендови у понуди туристичких производа 
- Брзина одговора конкуренције на промене тржишне тражње 
- Ниска стопа раста у комплементарним привредним гранама 
- Сезоналност у пословању туристичког сектора 
- Неодговарајућа образовна структура и ниво образовања становништва у сектору туризма 

и културе 
- Депопулација подручја 

 
 
Анализом проблема идентифкују се негативни аспекти постојећег стања и утврђују односи 

„узрока и последице“ који постоје међу идентификованим проблемима. Анализа проблема је, у 

многоме, најкритичнија фаза планирања, јер се на основу ње спроводе све анализе и доносе 

одлуке о приоритетима.  
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Анализа фактора, атрактора и елемената подршке (ФАС) 
 
Као приступ за извођење оцене културно-историјских добара Општине и одређивање нивоа 
атрактивности ресурса за развој дестинације коришћена је ФАС методологија Светске 
туристичке организације - заснована на идентификовању и класификовању релевантних 
елемената туристичке понуде сврстаних у три групе: Фактори (Factors), Атрактори (Attractors) и 
Подршка (Support), који се даље деле на поделементе. 

Туристички атрактори (афирмисане туристичке атракције) су природни, културни и 
створени/креирани (”man-made”) који континуелно привлаче значајан број туриста. Ови 
атрактори представљају туристичку реалност у тренутку израде ове студије. Процена узима у 
обзир тренутну атрактивност атрактора, као и његов потенцијал да у будућности привуче 
туристе.  

 

Табела 17. ФАС анализа 

Фактори Природни фактори Вода, земља, клима 

Људски фактори Људски капитал, запошљавање, култура и традиција 

Фактори капитала Инвестициони потенцијал, расположиви капитал 

Атрактори Природни атрактори Активности у природи, природна подручја 

Културни атрактори Начин живота, догађаји, историјске знаменитости 

Створени атрактори Куповина, фестивали, слободно време 

Подршка Комплементарна услуга Организација путовања, безбедност, информисање 

Транспорт Унутрашњи и остали транспорт 

Смештај и угоститељство Хотели, гостионице, ресторани 

Извор: Попеску, Ј.„Менаџмент туристичке дестинације“, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. стр. 163.  

 

Сваки атрактор рангиран је на скали од 1 до 5 по питању његове тренутне привлачности 
(квалитативни показатељи броја посетилаца, лепота локације/места, приступачност, вредност 
за туризам, итд; 1 означава низак степен, а 5 висок). Такође се рангира на скали од 1 до 5 у 
смислу својих потенцијала (квалитативни показатељи могућности унапређења, будућег 
повећања или смањења броја посетилаца, будућих радова на повећању доступности, итд; (1 
означава низак степен, а 5 висок). Стога, процена сваког атрактора представља просечну 
вредност процене тренутне атрактивности и процене потенцијала. Оцена атрактора 
представља средњу оцену тренутне привлачности за туристе и потенцијала да привуче туристе 
у будућности.  

Атрактори у виду центара за активности су елементи разоноде у оквиру туристичке индустрије 
као што су барови, ресторани, места за куповину и друге забавне активности. 

Туристички фактори (недовољно афирмисане или неафирмисане туристичке атракције) су 
туристички ресурси који привлаче мали број туриста у односу на потенцијалну атрактивност, јер 
још нису адекватно припремљени за укључење у туристичку понуду дестинације. Укључују и 
хумане (културне традиције, знање и вештине, ниво плата и услови рада у туризму, технолошку 
развијеност) и капиталне факторе (доступност кредита, развијеност предузетништва и 
инфраструктуре, способност привлачења капитала), који су неопходни за активирање 
потенцијала природних туристичких ресурса. Фактори су квалитативно оцењени у распону од 1 
до 5 поена у складу са њиховом лепотом, биодиверзитетом и потенцијалом да привуку туристе 
у будућности. 

Подршка (ресурсна база развоја туризма) обухвата комплементарне услуге, транспорт 
(доступност туристичких атрактора и природних фактора) и туристичке садржаје који доприносе 
атрактивности туристичких ресурса и дестинација. 

Све раније описане туристичке атракције су разврстане на факторе и атракторе и вредновани 
су према критеријумима ФАС методологије. 
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На територији Општине Милићи је идентификовано 9 туристичких фактора.У наставку је табела 
која показује оцену туристичких фактора, односно атракција које су недовољно афирмисане или 
неафирмисане. 

Табела 18. Оцена туристичких фактора 
 

Фактори  

Природни фактори Фактори људских ресурса Фактори капитала 
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Археолошки 
локалитети из периода 
праисторије 

3 2 4 1 1 3 1 1 3 2.1 

Археолошки 
локалитети из римског 
периода 

3 3 3 1 1 1 1 1 2 1.8 

Средњoвековне 
некрополе са стећцима  

4 4 4 1 1 2 1 1 4 2.4 

Остаци 
средњoвековног града 
Комић – Јеринин град 

3 3 3 1 1 1 1 1 4 2.0 

Остаци 
средњoвековног града 
Подбирач  

3 2 3 1 1 1 1 1 3 1.8 

Муса пашина џамија у 
Новој Касаби 

3 5 4 3 2 4 2 4 4 3.6 

Православна црква Св. 
Николе у Милићима  3 3 4 3 3 4 2 4 4 3.3 

Православна црква Св. 
Јоакима и Ане у 
Вукшић Пољу 

3 3 2 2 2 4 2 4 3 2.8 

Локалитет Ужички 
гробови на Враном 
камену (I Св.рат) 

3 2 2 1 1 1 1 1 2 1.6 

Просечна оцена 2.88 1.78 2.19 2.67 

 

Недовољно афирмисане или неафирмисане туристичке атракције су оцењене просечном 
оценом 2,67 што указује на тренутно низак ниво атрактивности. Високом оценом су вредновани 
природни фактори и то управо због њихове атрактивности и потенцијала да привуку туристе. 
Међутим, веома су ниско оцењени фактори људских ресурса због слабих могућности 
запошљавања на овим атракцијама као и фактори капитала због неразвијеног предузетништва. 
Ипак, иако су фактори капитала ниско оцењени у просеку, могућност ових атракција да привуку 
инвестиције је оцењена оценом 2,19 што значи да се адекватним инвестицијама у одређеном 
степену може повећати њихова туристичка вредност.  

Поред девет туристичких фактора, пет туристичких атракција су обележене као туристички 
атрактори, односно афирмисана туристичке атракције која већ привлаче значајан број туриста. 
Туристички атрактори са просечним оценама су дати у наставку. 
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Табела 19. Оцена туристичких атрактора 

Атрактори 

Тренутна ситуација Потенцијал развоја 
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Дом рудара и Музеј 
рударства 

4 4 4 5 5 5 3 4.3 

Рајсков торањ у 
Милићима 

4 5 4 4 5 5 3 4.3 

Парк великана у 
Милићима 

4 4 5 4 4 5 5 4.3 

Поставка рударских 
машина на отвореном  

3 5 5 4 5 5 4 4.6 

Површински копови 
Црвене стијене и 
Подбраћан 

2 5 2 5 5 5 2 3.7 

Просечна оцена 4.20 4.40 4.22 

 

Туристички атрактори су оцењени просечном оценом 4,22 што указује на њихову тренутну 
велику туристичку вредност. Посматрано појединачно, нешто је лошије оцењена тренутна 
ситуација због броја посетилаца који је оцењен просечном оценом 3,40. Ово указује на то да 
иако су ове атракције довољно афирмисане и даље непривлаче довољан број туриста. С друге 
стране, потенцијал развоја је оцењен високом оценом 4,40 што значи да уз минимална улагања, 
посебно у домену инфраструктурног и супраструктурног опремања, може да се додатно повећа 
туриситчка вредност ових атракција и привуку додатни туристи. 

Као елементи подршке, односно ресурсна база развоја туризма Општине Милићи издвојени су 
угоститељска делатност, транспорт и пратеће услуге. Елементи подршке су оцењени 
просечном оценом 2,69 што указује на веома ниску развијеност ових елемената. Најлошије је 
оцењен транспорт са оценом 2,12 док су угоститељска делатност и пратеће услуге оцењени 
истом оценом 3,25. Могућност даљег развоја се види у јачању путне инфраструктуре и 
унапређењу смештајно-угоститељских капацитета што се може видети у наредној табели: 

 
Табела 20. Оцена елемената подршке 

Елемени подршке 
Просечна 
оцена 

Угоститељска делатност 

Хотели/мотели 
Квалитет 3.00 

Потенцијал раста 3.50 

Сеоска домаћинства 
Квалитет 1.50 

Потенцијал раста 4.00 

Ресторани 
Квалитет 3.17 

Потенцијал раста 4.33 

Транспорт 

Ваздушни 

Везе  0.50 

Учесталост 0.50 

Унапређење 1.17 

Друмски 

Везе  4.00 

Учесталост 3.83 

Унапређење 4.83 

Железнички 

Везе  0.50 

Учесталост 0.63 

Унапређење 3.17 

Пратеће услуге 

Организација излета 2.33 

Безбедност 3.83 

Информисање 3.67 

Просечна оцена 2.69 

  



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

62 
 

Квантитативно-квалитативна оцена стања културних добара (Hilari du 
Cros) 
 

Валоризација представља стручно методолошки поступак који се спроводи пре почетка 
туристичког коришћења споменичког простора, а туристичка валоризација представља 
утврђивање или процену вредности туристичких атрактивности, односно, процену туристичких 
атрактивности свих оних појава, објеката и простора који имају, поред осталих карактеристика и 
својство да су атрактивни (интересантни) за туристе и да кроз њих туристи могу задовољити 
своју туристичку (културну или рекреативну) потребу. 

У пракси се најчешће примењују две методе туристичке валоризације. Најзаступљенија је 
квантитативно-квалитативна метода, која дозвољава прилично велику слободу приликом 
процене и базира се на индикаторима: 

1. Микролокацијски положај и доступност (положај у оквиру ужег географског простора тј. 
насеља, близина саобраћајница) 

2. Туристичка вредност амбијента (врста географског простора, разноликост, очуваност 
природе и уређеност амбијента) 

3. Туристичка опремљеност (смештајни и угоститељски објекти, продавнице, сувенирнице, 
информативне табле, чесме, клупе, тоалети) 

4. Туристичка атрактивност и препознатљивост (знаменитост и привлачност за туристе, 
уређеност и туристичка посећеност) и 

5. Уклопљеност у туристичко богатство (положај у односу на остале туристичке вредности у 
окружењу) 

Поред општих, могу се дефинисати и додатни елементи, у зависности од врсте културних 
добара: 

1. Уметничке вредности, односно, архитектонска припадност и изражајност (естетски 
квалитети, монументалност, паритетност културно-историјског значаја), 

2. Културно историјски значај (историја простора тј. објеката и његова улога у прошлости), 
3. Посећеност,  
4. Заступљеност у туристичкој понуди и 
5. Очуваност. 

Систем оцењивања дат је као стандардизована скала и њена статистика (квантитативна) и 
дескриптивна (квалитативна) класификација. Вредновање се врши на основу критеријума: 

- Оцена 1 (недовољан квалитет) – није за туристичку презентацију, 
- Оцена 2 (квалитет задовољава) – локални туристички значај, 
- Оцена 3 (добар квалитет) – регионални значај, 
- Оцена 4 (врло добар квалитет) – шири регионални значај и 
- Оцена 5 (одличан квалитет) – међународни туристички значај. 

Друга, знатно сложенија метода, је метода туристичке валоризације Hilari du Cros, која се због 
своје комплексности и мноштва индикатора кроз које се испитује валоризација културних 
добара, сматра адекватнијом и поузданијом. Након извршене туристичке валоризације 
субинидкатори указују на то да ли су објекти подесни за развој туризма на дестинацији, али 
искључиво уз адекватну промоцију. 

Hilari du Cros (2000) је увела у процес туристичке валоризације дестинације културно-туристичке 
субиндикаторе и њихов степен градуирања, посебно за туристички сектор и сектор управљања 
културним добрима, као и за оцену робусности културног добра да прими посетиоце.  

Овај метод обухвата два сектора са одговарајућим субиндикаторима:  

1. Први део чини туристички сектор, који обухвата тржишну привлачност културних 
добара (1) и факторе од значаја при дизајнирању туристичког производа (2).  

2. Други сектор окарактерисан као менаџмент културних добара садржи такође два 
субиндикатора: културни значај (1) и робусност (2).  

Конкретизовани субиндикатори, укључујући квалитативну и квантитативну оцену сваког од њих 

имају следеће карактеристике: 
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Табела 21. Карактеристике примењених субиндикатора према секторима 

1. ТУРИСТИЧКИ СЕКТОР 

А - ТРЖИШНА ПРИВЛАЧНОСТ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

А1 - Амбијент (слаб 0-1, адекватан 2-3, добар 4, одличан5), 

А2 - Добро познато ван локалне области (не 0-1, унеколико 2-3, веома добро 4-5) 

А3 - Важан национални симбол (не 0, има известан потенцијал 1-3, да 4-5), 

А4 - Може да се исприча интересантна прича о културном добру – евокативно место (не 0, има 
известан потенцијал 1-3, да 4-5) 

А5 - Поседује извесне особине које га јасно диференцирају од околних културних добара (сиромашно 
0, адекватно 2-3, добро 4, одлично 5), 

А6 - Привлачно за специјалне потребе, што би омогућило већу посећеност од стране туриста, као на 
пример организовање фестивала (уопште не 0, поседује известан потенцијал 1-3, да 4-5), 

А7 - Комплементира са другим туристичким производима на дестинацији, односно у региону (уопште 
не 0, има известан потенцијал 1-3, да 4-5), 

А8 - Туристичка активност у региону (скоро никаква 0, постоји у извесној мери 2-3, висока 4-5), 

А9 - Дестинација се асоцира са културом (уопште не 0, у извесној мери 2-3, високо 4-5). 

Б - ФАКТОРИ ОД ЗНАЧАЈА ПРИ ДИЗАЈНИРАЊУ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА 

Б1 - Приступ културном добру (није дозвољен 0, ограничен приступ 1-2, дозвољен приступ свим 
елементима културног добра 3-4), 

Б2 - Добар транспорт од популационог центра до културног добра (веома је удаљено/тежак приступ 0, 
олакшана је доступност 1-2, одлична приступачност 3), 

Б3 - Близина других културних атракција (веома је удаљено/отежано 0, олакшан је приступ 1-2, 
растојање се може брзо и лако прећи 3), 

Б4 - Услужне погодности, паркинг, обележени путеви до културних добара, освежење, доступност 
информација (слабо 0, адекватне 1-2, добре 3-4, одличне 5) 

2. СЕКТОР МЕНАЏМЕНТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

В - КУЛТУРНИ ЗНАЧАЈ 

В1 - Естетска вредност, укључујући архитектонску вредност, ако се ради о грађевинском објекту 
(ниска 0, средња 1, висока 2), 

В2 - Историјска вредност (ниска 0, средња 1, висока 2), 

В3 - Едукациона вредност (ниска 0, средња 1, висока 2), 

В4 - Друштвена вредност (ниска 0, средња 1, висока 2), 

В5 - Научно-истраживачка вредност (ниска 0, средња 1, висока 2), 

В6 - Реткост културног добра на дестинацији, односно региону (уобичајена културна добра исте врсте 
0, мање уобичајена 2, уникатно културно добро те врсте 3), 

В7 - Репрезентативност за дестинацију (слаба 1, добра 2-3, одлична 4) 

Г - РОБУСТНОСТ 

Г1 - Осетљивост културног добра (велика 0, привлачна 2-3, није осетљива 4), 

Г2 - Стање репарације (слабо 0, донекле извршено 1, добро 2-3, одлично 4), 

Г3 - Постојање плана управљања културним добром (нема плана 0, у припреми 1-4, постоји 5) 

Г4 - Регуларни мониторинг и одржавање (слабо 0, донекле 1-2, добро 3-4, одлично 5), 

Г5 - Потенцијал за текуће инвестирање и консултацију кључних стехолдера (слаб 0, адекватан 1-2, 
добар 3-4, одличан 5), 

Г6 - Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на физичко стање културног добра 
(велика могућност 1, средња могућност 2-4, мала могућност 5), односно на животни стил и културне 
традиције локалне заједнице (велика могућност 1, средња могућност 2-4, мала могућност 5) 

Г7 - Могућност да модификација, као део развоја производа, има негативан утицај на физичко стање 
културног добра (велика могућност 1, средња могућност 2-4, мала могућност 5), односно на стил 
живота и културне традиције локалне заједница (велика могућност 1, средња могућност 2-4, мала 
могућност 5). 

 

Предмет туристичке валоризације дестинације би требало да буду сви објекти, појаве и 
простори настали природним процесом или делатношћу човека, који се налазе на подручју за 
које се врши туристичка валоризација и који поседују одређене атрактивности за посетиоце.  

У складу са темом овог документа, у процес оцењивања су укључени објекти који имају 
одређени степен заштите као културна добра или поседују културне вредности. 
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Табела22. Анализа туристичког сектора са субиндикаторима 

 

Након извршеног оцењивања туристичког сектора са два субиндикатора - тржишна 
привлачност културних добара (А) и фактори од значаја при дизајнирању туристичког производа 
(Б), присиљено је оцени другог сектора - менаџмента културних добара који, такође, садржи 
два субиндикатора: културни значај (В) и робусност (Г). 

 

  

Културно добро 
Тржишна привлачност културних 

добара 

Фактори од 
значаја при 

дизајнирању 
туристичког 
производа У

к
у
п

н
о

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 Б1 Б2 Б3 Б4 

Археолошки локалитети из 
периода праисторије 

1 1 1 3 2 0 3 0 0 1 0 1 0 13 

Археолошки локалитети из 
римског периода 

1 1 1 3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 12 

Средњoвековне некрополе са 
стећцима  

2 2 1 4 3 0 4 3 3 3 0 1 0 26 

Остаци средњoвековног града 
Комић – Јеринин град 

3 2 1 3 4 0 3 0 0 2 0 2 0 20 

Остаци средњoвековног града 
Подбирач  

2 1 1 2 3 0 2 0 0 2 0 1 0 14 

Муса пашина џамија у Новој 
Касаби 

4 4 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 3 47 

Православна црква Св. Николе у 
Милићима  

4 3 2 3 3 3 4 0 4 4 4 3 3 40 

Православна црква Св. Јоакима и 
Ане у Вукшић Пољу 

3 3 2 3 3 2 2 0 3 4 3 3 2 33 

Локалитет Ужички гробови на 
Враном камену (I Св.рат) 

1 2 2 4 2 0 2 0 1 2 0 1 0 17 

Дом рудара и Музеј рударства 5 3 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 53 

Парк великана у Милићима 5 4 2 4 5 4 4 2 5 4 4 3 5 51 

Рајсков торањ у Милићима 5 4 1 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 49 

Поставка рударских машина на 
отвореном  

5 4 2 5 5 2 4 4 5 4 4 3 5 52 

Површински копови Црвене 
стијене и Подбраћан 

3 2 2 4 5 0 3 2 1 2 2 1 0 27 
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Табела 23. Анализа сектора менаџмента културних добара са субиндикаторима  

 

Културно добро 
Културни значај Робусност 

У
к
у
п

н
о

 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 

Археолошки локалитети из 
периода праисторије 

0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 4 19 

Археолошки локалитети из 
римског периода 

0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 4 19 

Средњoвековне некрополе са 
стећцима  

2 2 2 2 2 3 2 0 2 0 0 5 1 5 28 

Остаци средњoвековног града 
Комић – Јеринин град 

1 2 1 1 2 3 1 1 2 0 0 4 2 5 25 

Остаци средњoвековног града 
Подбирач  

0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 3 1 4 18 

Муса пашина џамија у Новој 
Касаби 

2 2 2 2 1 3 3 0 4 0 5 5 3 3 35 

Православна црква Св. Николе у 
Милићима  

2 2 1 2 1 2 2 1 4 0 4 3 2 3 29 

Православна црква Св. Јоакима и 
Ане у Вукшић Пољу 

2 2 1 2 1 2 2 1 4 0 4 3 2 3 29 

Локалитет Ужички гробови на 
Враном камену (I Св.рат) 

1 1 2 1 2 3 1 3 1 0 1 2 4 5 27 

Дом рудара и Музеј рударства 1 2 2 2 2 5 3 3 4 5 5 4 4 5 47 

Парк великана у Милићима 2 1 1 1 0 5 3 3 5 5 5 1 4 5 41 

Рајсков торањ у Милићима 1 0 0 1 0 5 2 3 4 5 4 1 4 5 35 

Поставка рударских машина на 
отвореном  

1 2 2 2 1 5 3 3 4 5 5 1 4 5 43 

Површински копови Црвене 
стијене и Подбраћан 

1 0 0 2 1 5 5 3 2 3 2 3 5 5 37 

Закључак о субиндикаторима за културни значај/робустност је следећи: 

- Осетљивост/мала културна вредност 0-20, 
- Осредња вредност 21-40, 
- Висока вредност41-60. 

На основу извршене анализе, поставља се матица тржишне привлачности/робустности са 
девет ћелија, означених са М (и, ј) (и, ј = 1, 2, 3) и за свако културно добро се одређује којој 
ћелији припада у зависности од оцене коју је добило у претходном поступку оцењивања.  

Ћелије су дефинисане на следећи начин: 

1. М(1,1) - висока вредност индикатора културна значајност/робустност и мала тржишна 
привлачност. 

2. М(1,2) - висока вредност индикатора културна значајност/робустност и средња тржишна 
привлачност, 

3. М(1,3) - висока вредност индикатора културна значајност/робустност и велика тржишна 
привлечност, 

4. М(2,1) - осредња вредност индикатора културна значајност/робустност и мала тржишна 
привлачност, 

5. М(2,2) - осредња вредност индикатора културна значајност/робустност и средња тржишна 
привлачност, 

6. М(2,3) - осредња вредност индикатора културна значајност/робустност и велика тржишна 
привлачност, 
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7. М(3,1) - мала вредност индикатора културна значајност/робустност и мала тржишна 
привлачност, 

8. М(3,2) - мала вредност индикатора културна значајност/робустност и средња тржишна 
привлачност, 

9. М(3,3) - мала вредност индикатора културна значајност робустност и велика тржишна 
привлачност. 

Она културна добра која имају малу тржишну привлачност не могу бити кључне атракције које 
ће привући већи број туриста. Културна добра са високом и осредњом вредношћу индикатора 
културна значајност/робустност, и средњом тржишном привлачношћу, односно она која улазе у 
састав категорија М(1,2) и М(2,2), треба да буду на квалитетан начин промовисана, али и 
предмет пажње конзерватора и менаџера културних добара у циљу одређивања оптималног 
броја посетилаца са становишта одрживог развоја културног туризма. 

 

Табела 24. Матрица тржишне привлачности/робусности културних добара Општине Милићи 

Културно добро Робусност 
Тржишна 

привлачност 

Археолошки локалитети из периода 
праисторије 

1 1 

Археолошки локалитети из римског 
периода 

1 1 

Средњoвековне некрополе са 
стећцима  

2 2 

Остаци средњoвековног града 
Комић – Јеринин град 

1 2 

Остаци средњoвековног града 
Подбирач  

1 1 

Муса пашина џамија у Новој Касаби 3 2 

Православна црква Св. Николе у 
Милићима  

2 2 

Православна црква Св. Јоакима и 
Ане у Вукшић Пољу 

2 2 

Локалитет Ужички гробови на 
Враном камену (I Св.рат) 

1 2 

Дом рудара и Музеј рударства 3 3 

Парк великана у Милићима 3 3 

Рајсков торањ у Милићима 3 2 

Поставка рударских машина на 
отвореном  

3 3 

Површински копови Црвене стијене 
и Подбраћан 

2 3 

 

Оцењивањем субиндикатора, добијене су следеће вредности: 

У категорији М1,1, као добра која имају високу вредност индикатора културна 
значајност/робустност и малу тржишну привлачност оцењени су: археолошки локалитети из 
периода пра историје и римског периода, као и локалитет средњoвековног града Подбирач. 

Остаци средњoвековног града Комић (Јеринин град) и локалитетна ком се одиграла битка на 
Враном камену током Првог светског рата су оцењени као добра која имају високу вредност 
индикатора културна значајност/робустност и средњу тржишну привлачност (М 1,2). 

Осредњу вредност индикатора културна значајност/робустност и средњу тржишну привлачност 
(М2,2) имају средњoвековне некрополе са стећцима као и православне цркве Св. Николе у 
Милићима и црква Св. Јоакима и Ане у Вукшић Пољу. 



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

67 
 

Површински копови Црвене стијене и Подбраћан су оцењени као добра са осредњом вредности 
индикатора културна значајност/робустност и великом тржишном привлачности М(2,3).  

Наредна културна добра означена су као добра која имају мале вредности индикатора културна 
значајност/робустност, с тим да Муса пашина џамија у Новој Касаби и Рајков торањ у 
Милићима) имају и средњу тржишну привлачност (М3,2), док Дом рудара и Музеј рударства, 
Парк великана и Поставка рударских машина на отвореном у Милићима имају велику тржишну 
привлачност (М3,3). 

На основу туристичке валоризације може се закључити да су сви посматрани споменици 
културе погодни за развој туризма у дестинацији, пре свега појединачна добра и споменици 
културе, као и археолошки локалитети из различитих историјских периода. 
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ЕВРОПЕ(BENCHMARK) 

Археолошка налазишта 
 

Дифузни музеј Мирабиле Артифичо (Mirabile Artificio) настао је кроз пројекат туристичког 
вредновања културних добара који је довео до формирања дифузног музеја, са стотињак слика 
и 30 скулптура које се налазе у црквама у 11 малих општина на малој удаљености једна од 
друге (www.altobelicecorleonese.com). 

Алто Беличе Корлеонезе је део територије Сицилије јужно од Палерма, са 20 општина и око 
130.000 становника. У овој области културни туризам се заснива на важним архитектонским и 
археолошким комплексима: 

- Јетас (IETAS), антички град са остацима из грчког и римског периода, међу којима је и 
театар из 2. века. 

- Арапске терме у месту Чефала Диана (Cefalà Diana), 10. век 
- Дворац Федерика II, у месту Ђулијана (Giuliana), 14. век 
- Бенедиктинска опатија у Сан Мартино деле Скале (San Martino delle Scale), 16-18. век 
- Бурбонски комплекс у месту Фикуца (Ficuzza), 18. век 
- Катедрала у месту Монреале (Monreale), украшена са преко 6.000 m2 мозаика, 12. век. 

У историјским центрима мањих места налазе се десетине цркава насталих или 
реконструисаних између 16. и 19. века, са сликама и скулптурама из истог периода. Али ово 
уметничка добра није изазивало интерес и није привлачило посетиоце. 

За превазилажење овог проблема реализован је пројекат Mirabile Artificio, који се заснива на 
две претпоставке: 

- Културно наслеђе је одличан инструмент за побољшање економије, у зони богатој 
историјом, културом и традицијом 

- Да би се валоризовала изолована културна добра, која појединачно не побуђују интерес 
туриста, могу се на територији, у оквиру једног музеја, организовати туристички 
итинерери, и тако доћи до „дифузног музеја“. 

Цркве ове територије припадају различитим концесијама, па је за реализацију пројекта 
формирано партнерство између: 

- Алто Беличе Корлеонезе, Агенције за локални развој општина, као водеће институције 
- Три дијецезе: Палермо, Монреале и Пјана дељи Албанези 
- Бендиктинске опатије у Сан Мартино деле Скале. 

Пројекат је коштао око 2,5 милиона евра, а део од два милиона евра финасирала је фондација 
банака Ломбардије CARIPLO. Реализован је у периоду 2005-2008. године. Основне активности 
су обухватиле: 

- Рестаурацију 40 слика, једне таписерије и 40 слика из периода 16-18. век 
- Рестаурација стуко декорација из 18. века једној цркви (chiesa degli Agonizzanti) у месту 

Монреале 
- Постављање осветљења и презентација на одговарајућим паноима и легендама, за 120 

дела која се налазе и црквама овог културног круга 
- Постављање изложби 
- Издавање каталога и малих водича за посетиоце 

Након ових радова, креирана су три туристичка итинерера која се односе на 11 различитих 
општина. Пројекат је привукао пажњу због иновативности и постигнутих резултата: 

- Реконструкције и презентације културне историје територије 
- Повезивања понуде великог уметничког и културног наслеђа градова Палермо и 

Монреале са понудом у унутрашњости територије и 
- Покретања стабилне сарадње међу општинама и црквеним окганизацијама, у циљу 

туристичке валоризације културних ресурса. 
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Музеји на отвореном 
 

Музеји на отвореном су разноврсне поставке које приказују начин живота, традицију, културу и 
историју одређеног региона или земље. Већина ових музеја је настало дислоцирањем објеката 
и зграда на нове локације, мада постоје и они код којих то није случај. Први музеј на отвореном 
настао је 1891. године у Скандинавији (Skansen у Стокхолму). Након овог, мрежа музеја на 
отвореном проширена је на све европске земље, Северну Америку, Јапан, Аустралију и друге 
земље (www.aeom.org). У Европи, најзначајнији музеји на отвореном су организовани у мрежу 
AEOM - Асоцијацију европских музеја на отвореном (Association of European Open Air Museums), 
у Северној Америци су организовани у мрежу ALHFAM - Асоцијацију музеја живе историје, 
фарми и пољопривреде (Association for Living History, Farm and Agricultural Museums), а у неким 
земљама ови музеји су удружени на националном нивоу (www.aeom.org, www.alhfam.org). 

Музеј на отвореном Ballenberg се налази у срцу Швајцарске између познатих региона Haslital 
Meiringen-Hasliberg и Interlaken. Интересовање за свакодневним животом се развило у 
последњих неколико деценија, а данас је постала једна од најважнијих тема швајцарске 
друштвене историје у овом музеју. Свакодневни сеоски живот, а посебно историја жена су 
централне тачке рада Ballenbergа (www.ballenberg.ch). 

Слике 30-35. Куће у музеју са подручја Јуре, Бернског Мидленда и Централне Швајцарске (горе) 
и Источне Швајцарске, Алпа и подручја Тићина (доле) 

 

  

 
 

  

 

  

 

 

На простору од 66 ha распоређени су реконструисани објекти и пољопривредне зграде из 
периода од 14. до 19. века, са скоро целог подручја Швајцарске (подручја Јуре, Источног, 
Централног, Западног и Бернског Мидленда, Централне и Источне Швајцарске, Бернског 
Оберланда, подручја Валиса, Грисонса, Алпа и Тићина). Објекти су груписани у 13 група 
(пратећи развој швајцарске куће). У поставци се налазе сламнате, дрвене и камене куће, 
планинске колибе и куће модерније архитектуре. 

На подручју музеја постоји фарма домаћих животиња, јединствена у Швајцарској. Међу 250 
животињских врста, заступљене су: пчеле, голубови, птице, патке, гуске, зечеви, козе, овце, 
свиње, говеда, коњи и магарци, као и неколико врста које су на овај начин сачуване од 
изумирања. На исти начин као и архитектура, радиности и обичаји, домаће животиње 
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представљају важан део руралне културе. Овде се посетиоци упознају са карактеристикама 
појединих раса а, такође, постоје и догађаји током сезоне посвећени раду са домаћим 
животињама. 

Локални мајстори демонстрирају традиционалне занате као што су: печење хлеба, фино 
хеклање, резбарење дрвета, израда шешира, прављење сира, рад у кречанама, израда калем-
чипки, кување, ткање кошева, прављење уља, ткање свиле, рад у пилани, израда седла, 
ковање, производња чоколаде, предење, вез, ручно плетење чипки, грнчарија, ткање и израда 
буради (каца). Стари занати се демонстрирају сваки дан, а посетиоци се са распоредом 
демонстрација могу упознати на сајту музеја, путем штампаног музеја или директно на улазу у 
музеј. 

У оквиру музеја функционише и Центар за курсеве Ballenbergод 1996. године. Центар нуди 
курсеве из различитих заната и дизајна kojи трају по неколико дана (www.ballenbergkurse.ch). 

Скоро свака кућа у оквиру музеја поседује и своју башту у којој се гаје традиционалне, али и 
нове сорте биља, за потребе музеја, кухиње, али и у едукативне сврхе. Неке од култура су до 
сађења у овим баштама биле пред истребљењем. Постоји веома импресивна шарена башта 
поред куће Herzogenbuchsee. Многе биљке, цвеће, трава и жбуње из шуме и поља садрже 
супстанце за делотворне лекове, или се користе за бојење. У новоотвореном подруму парфема 
може се видети историјски преглед етеричних уља и како су коришћениза лекове и козметику.  

 

Слике 36-38. Радионица за израду шешира, ентеријер куће и жене у радионици за плетење 

   

 

Када су у питању дешавања, у Ballenberg-у, постоји изложба Chalet Schafrothо пореклу 
швајцарских регионалних костима и како су прављени, а могу се видети и чути разни музички 
инструменти швајцарске народне музике који су коришћени до 19. века. У оквиру Therwil куће, 
постоји изложба посвећена ткању свиле у 16. веку, период индустријализације и пада ручне 
производње свиле. Кућа из Matten-а је пример како се унутрашњост једне старе куће мења у 
намери да задовољи савремене стандарде живота без велике промене на оригиналној 
архитектури. У кући браће Алфреда и Ханса приказана је традиционална радионица за 
дрворезбарство из 1870. године. Велики део зидова у кући Novazzanoсу украшени сликама 
направљеним коришћењем шаблона или клизача. Неки од њих су реконструисане, други су 
пажљиво уклоњени са зидова на својој првобитној локацији.Мала изложба приказује ове 
оригиналне слике и даје увид у сликарске технике које су готово непознате данас. Изложба у 
кући Villars-Bramard је посвећена пољопривредној производњи и служи да подсети на 
достигнућа и иновације пољопривредника до данас. У кући Faulensee приказане су разне 
технике гајења пчела. 

Музеј на отвореном Ballenberg посети годишње око 270.000 туриста. 20% су становници кантона 
Берн, 60% из осталог дела Швајцарске, док је свега 20% страних посетиоца. 57% посетиоца су 
дневни посетиоци, а 43% користи и услуге ноћења. Посетиоци музеја просечно потроше 36 
швајцарских франака (www.ballenberg.ch). 
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Средњoвековна градови и утврђења 
 

Крајем 2016. године започела је реализација пројекта КулТЕРРА - Ревитализација истарских 
каштела Моросини – Гримани и Петрапилоса који је подразумевао улагања у културну 
баштину кроз интеграцију различитих, али повезаних активности како би се унапредило 
управљање културним добрима у Светвинченту и Бузету, и ставили у функцију одрживог 
културног туризма. 

Водећи партнер пројекта КулТЕРРА је Општина Светвинченат уз још 11 партнера из јавног, 
приватног и цивилног сектора (Град Бузет, Туристичка заједница Истарске жупаније, Туристичка 
заједница Светвинченат и Туристичка заједница Бузет, Етнографски музеј Истре и Пучко 
отворено училиште „Аугустин Вивода“ из Бузета, општинска туристичка агенција Савичента доо, 
ЛАГ Јужна Истра, Историјско удружење Каштел, Удружење Истра Инспирит, Вина Матошевић и 
предузетничка радња Марио). 

Укупна вредност пројекта „КулТЕРРА“ износила је око три милиона евра, од чега је 85% износа 
осигурано бесповратним средствима Европске уније из Европског фонда за регионални 
развој(ERDF) и остатак из Министарства регионалног развоја као суфинансирање властитог 
учешћа.  

У сврху друштвено привредног развоја, пројектом је постигнуто повећање атрактивности и 
препознатљивости Општине Светвинченат и Града Бузета кроз валоризацију културне баштине 
обновом каштела Моросини – Гримани и Петрапилоса, а Светвинченат и Бузет постају 
културно-историјски препознатљиве туристичке дестинације током целе године. 

Када је реч о каштелу Моросини – Гримани, прва тврђава саграђена је још почетком 13. века, а 
због бурних векова ратовања на овом подручју, архитектура каштела је претрпела многе штете. 
Захваљујући породицама Моросини и Гримани ди Сан Лука по којима је и добио име, каштел 
свој садашњи облик је добио у 16. веку када након великог пожара бива обновљен према 
нацртима венецијанских архитеката.  

Слике 39-42. Ревитализовани каштел Моросини – Гримани 

  

  

 

Током пројекта обновљена је цела палата са најатрактивнијим делом – мултимедијалном 
изложбом која се темељи на сагледавању и интерпретацији кључних историјских догађаја у 
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архитектонском и друштвеном развоју каштела, односно Савиченте. Крећући од најранијег 
спомена локалитета у смислу насељене целине, до врхунца власти породица Моросини и 
Гримани које каштел доводе до данашњег изгледа, изложба малу истарску историју смешта у 
шири друштвено – политички европски контекст. 

Са друге стране, средњoвековно феудално утврђење Петрапилоса функционирала је од 12. до 
17. века. Срушена је и напуштена након пожара 1620-тих година. Конструктивна санација и 
конзервација зида трајала је од 1999. до 2019. године. Пројект приступа и презентације 
утврђења Петрапилоса састојало се од нових архитектонских елемената којима се омогућава 
приступ горњим деловима објекта чиме се остварују просторни и инфраструктурни предуслови 
за одржавање повремених и привремених културних манифестација на самој локацији. 

С обзиром на измештеност утврђења, сви нови архитектонски елементи изведени су од 
материјала с минималним очекиваним будућим захтевима за одржавањем. Носиви елементи 
конструкције изведени су од самозаштитног челика, док су тактилни елементи клупа, подова и 
степеница изведени од трајног масивног дрва. Локација је опремљена и основном 
инфраструктуром за одржавање културних манифестација, концерата и осталих садржаја. 

 

Слике 43-45. Ревитализовани каштел Петрапилоса 

  

  

 

Пројект приступа и презентације утврде Петрапилоса награђен је саBigSEE Architecture Award 
2020 - Winner, у категорији Пејзажни и урбани простор. Такође, каштел Петрапилоса је добио 
посебно признање жирија Европске награде за баштину - European Heritage Awards / Europa 
Nostra Awards 2020 чиме је увршћен међу најбоље пројекте конзервације културних добара 
европске баштине. 

Пројектом КулТЕРРА остварен је читав низ културних и презентацијских садржаја унутар два 
каштела, одржане су едукативне радионице и стручни скупови те развијени и осмишљени нови 
туристички садржаји, користећи притом модерну технологију за интерпретацију културне 
баштине у туристичке сврхе.  

Из шире перспективе, имплементација пројекта омогућила је привредни развој локалне 
заједнице чиме се остварује благостање и повећање животног стандарда, те ствара позитиван 
економски утицај на локалну привреду кроз самозапошљавање, јачање културних и других 
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туристичких активности, а као последица повећања броја посетиоца, атрактивност страних 
улагања, синергијских учинака на друге туристичке атракције и дестинације у окружењу и 
слично.  
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Стећци - средњoвековни надгробни споменици 

 
Комитет UNESCO-а је у јулу 2016. године у Истанбулу донео одлуку о упису стећака из Босне и 
Херцеговине, Србије, Хрватске и Црне Горе на Листу светске културне баштине. Одлуком 
Комитета на Листу као серијска номинација уписано је 28 некропола – 20 из Босне и 
Херцеговине, по три из Србије и Црне Горе и две из Хрватске. 

Од 2009. године, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Хрватска су заједнички радиле на 
изради номинацијског документа да би споменици, који представљају део заједничке традиције 
и културе народа који живе у тим земљама, постали део светске баштине. 

Монолитни камени надгробни споменици (стећци) настали су у периоду од друге половине 12. 
до 16. века, иако су најинтензивније израђени током 14. и 15. века. Стећци су сведочанство о 
духовним, уметничким и историјским аспектима средњовековних култура југоисточне Европе, 
простора у којем су традиције и утицаји запада, истока и југа испреплетени са старијим 
традицијама. Стећци су познати по својој интерконфесионалности, коју су за сахрањивање 
користиле све три средњовековне хришћанске заједнице, укључујући Православну, Католичку и 
босанску цркву (која је трајала око три века до друге половине 15. века).  

Карактеристике које разликују стећке од укупног корпуса средњовековне баштине Европе и 
загробне уметности укључују огроман број сачуваних споменика (преко 70.000 на преко 3.300 
локација), разноликост облика и мотива, богатство рељефа, епиграфију и богатство 
нематеријалне културне баштине.  

Правна заштита 28 локација са стећцима осигурана је законодавством које се примењује у 
државама чланицама. Транснационална координација је успостављена преко Међународног 
координационог одбора и применом заједничких стратегија, принципа и стандарда. Свака 
држава потписница одговорна је за заштиту, очување и управљање некрополама са стећцима 
који се налазе на њеној територији. 

 
Слика 36. Локација са стећцимана Листи светске културне баштине UNESCO-а 

 

 

Попис и истраживање стећака били су фокус од 1970-их и још увек траје. Потребно је наставити 
са усавршавањем мапирања и каталогизирања уписаних компоненти у складу са системом 
управљања. Уписане компоненте су углавном у стабилном стању очувања, с минималним 
интервенцијама. Главни ризици су природни процеси физичког пропадања. Потребан је 
континуирани развој и примена активних програма заштите на основу савета стручних 
конзерватора.  

Притисак посетилаца није тренутна претња. Управљање посетиоцима се тренутно планира и 
спроводи на нивоу сајта на којем менаџмент планира представити тренутну и планирану 
туристичку инфраструктуру за сваку од компоненти.  
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Културне руте 
 

На територији Европске Уније, од стране Савета Европе, 1987. године основан је програм 
Путеви културе чији су основни циљеви: подизање свести о европском културном идентитету, 
промоција међукултурних и међурелигијских вредности у сврху бољег разумевања европске 
историје као и чување и унапређење културног и природног наслеђа ради побољшања 
квалитета живљења, социо-економског и културног развоја. 

Савет Европе је 10. октобра 2007. године усвојио Резолуцију о Путевима културе која 
представља формални оквир за кооперацију 48 потписница конвенције Европске културе. Да би 
нека рута била квалификована и подржана од стране Савета Европе мора да буде 
усредсређена на тему која репрезентује европске вредности и да буде заједничка за неколико 
европских земаља. Такође, предлози морају пратити историјске руте, доприносити дугорочној 
мултилатералној кооперацији пројеката у приоритетним областима и морају бити руковођени 
независном организованом мрежом. 

Европски институт за културне руте је техничко тело основано у Луксембургу 1997. године које 
има улогу у прегледању пријава за успостављање нових културних рута, мониторинг 
активности, проширивање и складиштење документације. До сада је потписано 173 споразума о 
културним рутама, реализовано 998 догађаја са око 3.000.000 учесника, при чему се 
располагало са укупним буџетом од 100 милиона евра. Процењен број посетиоца на рутама је 
5.907.000 (www.coe.int).  

Сертификовани су путеви културе који као теме имају архитектуру војних утврђења, 
индустријско наслеђе Европе, историјске личности Европе, рурална станишта, ходочашћа и др 
(Прилог 2). Постојеће руте обухватају следеће коридоре: Дунавски пут, Дијагонални пут, 
Источни трансбалкански пут, Културни коридор Софија-Охрид, Via Adriatica, Via Anatolia, Via 
Egnatia, Via Pontica и Западни транс-балкански пут. 

Међу најпопуларније културне руте на простору Европе свакако спадају Santiago de Compostela, 
рута Долине краљева, Стаза Хадријановог зида, Пут лимеса, Via Claudia Augusta, Земља 
Катара, Дракула тура, Via Romana, путевима Моцарта... 
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Европска рута индустријског наслеђа – ERIH 

 

Основни циљеви индустријског туризма су очување и промоција индустријског наслеђа са свим 
специфичностима поднебља, промоција културе и науке, учење кроз забаву и из прве руке. 
Кроз одрживи развој туризма и међународну сарадњу јача идентитет и видљивост региона, 
подстиче се развој запуштених подручја, њихово економско оснаживање. Употреба 
индустријскогнаслеђа у туристичке сврхе учинила се многима као идеално решење, где треба 
нагласити локалне специфичности, вредности индустријске прошлости и идентитета. 

Туризам индустријског наслеђа веома је популаран у Европи и међу туристима, али и међу 
локалним властима које га виде као идеално средство за оживљавање запуштених 
индустријских области. Савет Европе је установио до сада 24 пута културе, који се протежу кроз 
70 земаља на четири континента, и обухватају на хиљаде атрактивних дестинација. Европски 
индустријски путеви културе су подељени у више скупина: текстил, рудници, гвожђе и челик, 
папир, со, енергија, транспорт и комуникације, вода, индустријски предели итд. 

„Европска рута индустријског наслеђа“ – ERIH (European Route of Industrial Heritage), туристичко-
информациона мрежа најзначајније индустријске баштине у Европи, која међусобно повезује 
производна постројења, индустријске пејзажне паркове и интерактивне технолошке музеје. С 
обзиром на то да је индустријска револуција потекла из северозападне Европе и да њени 
остаци о најрадикалнијим економским променама у прошлости представљају кључни елемент 
идентитета европског континента, окосницу руте чине градови, тзв. 'сидришта' са истакнутим 
индустријским споменицима у земљама кључним за индустријску револуцију – Велике 
Британије, Белгије, Холандије, Луксембурга и Њемачке. 

ERIH мрежа је разграната на више од 1.000 места у 43 европске земље, међу којима постоји 80 
сидришта, који формирају виртуалну ERIH главну руту, док су виртуалне тематске руте 
усмерене на размену информација између стручњака и посебних интересних група. 
Осмишљено је и понуђено 16 регионалних тематских путева на којима се може откривати 
индустријска прошлост и доживљавати европски индустријски пејзажи - истовремено доживети 
њена разноликост и заједнички корени. Европска мрежа индустријске баштине основана је у 
оквиру пројекта ERIHInterreg II C и развијен је ERIH Мастер план са конкретним креативним 
идејама за промовисање, уважавање, разумевање и заштиту заједничке европске индустријске 
баштине као средства за подстицање економског развоја и активностима за превазилажење 
проблема као што су незапосленост и запуштеност, са којима су суочени многи делови Европе 
због деиндустријализације. 

Рударски туризам, као део индустријског туризма, поседује своје специфичности, које пре свега 
произилазе из специфичности рударских активности у специфичном, геолошки интересантном 
окружењу, користе се веома уникатни објекти, технологија и опрема намењена за манипулацију 
великим количинама материјала, често је простор рудника у просторној и функционалној вези 
са радничким насељем или већом урбаном целином. 

Неки од чланова Европске руте индустријског наслеђа из окружења: 

- Музеј соли (стара солана Крека) у Тузли (Босна и Херцеговина) 
- Музеј Стари мост с видиковцем у Мостару (Босна и Херцеговина) 
- Поморски музеј у Дубровнику (Хрватска) 
- Железнички музеј у Загребу (Хрватска) 
- Технички музеј Николе Тесле у Загребу (Хрватска) 
- Станица за лансирање и тестирање торпеда у Ријеци (Хрватска) 
- Национални етнографски музеј у Кроји (Албанија) 
- Музеј Николе Тесле у Београду (Србија 
- Стара хидроелектрана „Вучје“ у Лесковцу (Србија) 
- Стара хидроелектрана „Света Петка“ у Нишу (Србија) 
- Стара хидроелектрана „Под градом“ у Ужицу (Србија) 
- Музеј науке и технологије у Београду (Србија) 
- Сењски рудник (Србија) 
- Музеј железнице Шарганска осмица (Србија) 
- Музеј рударства у Рошија Монтани (Румунија) 
- Музеј Гвоздена врата у Дробета-Турну Северину (Румунија) и многи други. 
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Примери успешног активирања рударских локација у Европи 

 

На светском нивоу веома је велики број бивших рударских локација које су трансформисане у 
простор са културном и туристичком функцијом. Неке од њих се убрајају у светску културну 
баштину и имају највећи степен заштите од стране Унеска. 

 

Рудник Идрија, Словенија 

 

Бивши рудник живе и сребра у Идрији је данас туристички објекат и уређен је у свом 
најстаријем делу, у Антоновом тунелу, названом према свецу заштитнику св. Антону 
Падованском. Рудник живе и сребра Идрија, био је други по величини рудник овог метала на 
свету и један је од најстаријих рудника у Европи. Од 1490. у њему се континуирано 
експлоатисала руда живе и сребра. 

Иако руда још није исцрпљена, 1977. године, из економских разлога, производња је 
суспендована. Године 1986. донета је одлука да се дефинитивно заустави производња руде и 
постепено затвори рудник. Део рудника се претвара у туристичку атракцију. Поред тунела 
обновљени су и у туристичку функцију стављени зграда улаза у окно, рударска кућа и објекат 
воденог кола за испумпавање рудничке воде. Антонов тунел је активан од 1500. године и познат 
је као један од најстаријих очуваних улаза у рудник у Европи. На његовом крају налази се 
капела Свете Тројице. Изложбени део садржи приказ рударских метода, алата и уређаја. 
Укупна дужина отворених ровова на овом нивоу је око 300 метара.  

 

Слике 37-40. Рудник живе и сребра у Идрији (Словенија) 

 
 

 

 

Поставка у руднику представља целину са локалним музејем. Дана 2. јула 2012. Комитет Унеска 
за светску баштину увео је рудник живе и сребра у Идрији као и рудник у Алмадену, у Шпанији, 
на листу светске баштине. 
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Индустријски комплекс рудника угља Zollverein, Немачка 

 

Индустријски комплекс рудника угља Zollverein добио је титулу UNESCO-ве светске баштине 
2001. године и један је од најимпресивнијих индустријских споменика на свету. Од последње 
радне смене 1986. године, Zollverein је трансформисан у место за уметност, културу и 
креативни сектор, привлачећи више од два милиона посетилаца годишње.  

Током свог активног индустријског периода, комплекс рудника угља Zollverein био је највећи 
рудник угља на свету, са највећим постројењем за кокс у Европи. Заједно са својом величином, 
архитектура комплекса је величанствена –тако да носи епитет и најлепшег рудника угља на 
свету. Чувени торањ са вијцима је најпознатији амблем округа Рур и симбол индустријског 
наслеђа читавог региона. 

Денкмалпфад (The Denkmalpfad) пружа увид у време када су копови рудника још увек били 
активни. Бивши рудари воде посетиоце кроз рударске јаме, водећи их поред огромних 
експлоатационих машина које су стајале у празном ходу и дочаравајући им живот рудара 
истинитим причама из јаме. 

Посетиоци обилазећи музеј имају прилику да науче још више о историји региона. У комплексу су 
смештени Музеј дизајна  Ред Дот (Red DotMuseum), бројни студији, канцеларије и ресторани. 

Током лета, комплекс је место одржавања бројних догађаја попут концерата, биоскопских 
пројекција на отвореном, али и гурманског фестивала. Остали садржаји су Сајам рудника угља 
(Zechenfest) и Сајам савремене уметности Рур, као и фестивала ExtraSchicht и Ruhrtriennale. За 
посетиоце које занима активан одмор, на располагању су бесплатно клизалиште и базен. 

 

Слике 41-44. Индустријски комплекс рудника угља Zollverein, Немачка 
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Површински копови Eisenerz у Аустрији 

Површински копови Eisenerz су највећи и најмодернији рудник на отвореном у Средњој Европи, 
најважније лежиште руде у Алпима, колевка индустријализације у Аустрији и место одржавања 
најтеже ендуро трке на свету, Ерзберг Родеоа.Ерзберг Родео је мотоциклистички догађај који се 
од 1995. године одржава се сваке године у мају или јуну, на површинским коповима. Највећа је 
трка ове врсте у Европи. 

У жељи да обиђу површинске копове, посетиоце превозе два возила Хаули 1 и 2 (HaulyI и II) од 
860 кољских снага. Возила су прилагођена туристичким обиласцима и имају отворене 
платформе за гледање.  

Почевши од малог штајерског града Ајсенерз (Eisenerz), рудник се диже попут степеница око 
огромне пирамиде, окружен алпским врховима. 

Током обиласка у трајању од око сат времена, поред информације о Хаулима, туристи имају 
прилику да се упознају са свим фазама рударства на отвореним коповима и животу рудара. 
Поред сазнања како се 50.000 тона стене издувава, посетиоци добијају и списак стандардних 
поступака минирања које носе са собом као сувенир. 

На пространим теренима на 878 метара надморске висине, посетиоци могу да направе шетњу 
између старе рударске машинерије (утоваривача и камиона) и елемената модерне уметности, 
доживљавајући свет рударства на отвореном на Ерзбергу. 

Током обиласка подземног лавиринта Ерзберга у трајању од око сат и по, посетиоци се упознају 
са подземним радним амбијентом рудара. Поред историје о Ерзбергу и генези лежишта руде, 
посетиоцима се прича легенда о воденом човеку (“Wassermann”), а све уз помоћ савремене 
аудио-визуелне интерпретације. Најзнатижељнијим посетиоцима на располагању су и лопате 
или пнеуматске ручне бушилице. 

Понедељком посетиоци могу да виде експлозије на отвореном, а онима који су пропустили 
експлозије на земљи, симулацијом се дочаравају подземне екслозије – ударним симулацијама 
грома, муње и дима пиштоља. 

 

Слике 45-48. Површински копови Eisenerz у Аустрији 
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Ресурси на територији Општине Милићи 

 

Компанија Боксит а.д. Милићи, позната је као лидер у производњи боксита и неметалних 
сировина (својевремено је сектор био највећи произвођач боксита у Југославији са годишњом 
производњом од 1,5 милиона тона руде боксита и пратећим радовима на откривци од 5 
милиона метара кубних).  

Данас се експлоатише око 0,6 милиона тона руде боксита у површинским коповима: Подбраћан 
(уједно и највећи површински коп у Европи), Црвене стијене и Браћан, док се ровни кварцни 
песак експлоатише у копу Бијела стијена – Скочић. 

Подземна експлоатација се врши у јами Браћан, где се годишње произведе око 100.000 тона 
руде боксита. 

Компанија Боксит а.д. (Сектор за угоститељство и туризам, РЈ Дом рудара) у склопу свог 
пословања, у циљу очувања традиције рударства на овом простору, поседује: 

- Дом рудара са музејском поставком,  
- Рајков торањ 
- Музејску поставку експлоатационих машина на отвореном,  

Док се у оквиру туристичко-културних активности организује и обилазак рудника боксита и 
највећег површинског копа боксита у Европи, најсавременијих машина и опреме за 
експлоатацију руде. 

Неопходне мере на унапређењу ресурса у циљу бољег туристичког активирања 

- Укључивање у међународне пројекте и сарадњу у оквирима европских културних 
програма 

- Ревитализација напуштених површинских и јамских копова боксита и индустријских 
објеката 

- Повећање атрактивности презентованих садржаја 
- Примена нових начина интерпретације  

Предложене активности: 

- Израда студија изводљивости за ревитализацију напуштених површинских и јамских 
копова боксита и индустријских објеката у туристичке сврхе 

- Модернизација поставке у Дому рудара уз комплетно осавремењавање изложбеног 
простора и дигитализацију садржаја поставке 

- Израда аудио-визуелног водича на босанском и енглеском језику 
- Архитектонско осветљавање (илуминација) поставке експлоатационих машина на 

отвореном 
- Укључивање понуде Компаније Боксит а.д. Милићи у Европску руту индустријског 

наслеђа 
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Европски пешачки путеви 
 

Идеја о транснационалним пешачким путевима је потекла и осмишљена од стране Европске 
пешачке асоцијације (European Ramblers’ Association). Постоје званичне ознаке 12 пешачких 
путева које обично маркирају волонтери и локални планинарски и пешачки клубови. Дванаест 
Е-путева покрива више од 55.000 км широм Европе. За посматрано подручје од значаја могу 
бити стазе Е4, Е6 и Е7. 

Основне идеје и циљеви Европске пешачке асоцијације садржани су у следећем: 

- планинарење, обележавање и одржавање 12 пешачких путева кроз европске земље 
- разумевање и заштита природе засновани на одрживом развоју 

- упознавање са културом и историјом европских народа и заштита њиховог наслеђа 

- очување путева слободног приступа у природи са поштовањем принципа заштите 

животне средине, 

- прекогранична сарадња и организација паневропских манифестиција различитог 
карактера и садржаја посвећеног свим вредностима природног и створеног наслеђа 
Европе. 

-  

Слика 49. Приказ транснационалних пешачких путева Европе 
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Регионална рута Виа Динарика 

 

Виа Динарика је регионални пројекат који обухвата подручје од Словеније до северне 
Албаније, а основна идеја је да се на јединствен начин, пешачким и планинарским стазама 
доживи Западни Балкан. Via Dinarica је пут намењен планинарима, бициклистима, рафтерима, 
алпинистима и другим рекреативцима који посећују Динариде као туристи, али је такође и 
платформа за развој и унапређење животних услова за људе који живе у Динаридима. 

Кроз Босну и Херцеговину пролазе стазе Виа Динарика (Via Dinarica), туристичког производа 
који представља скуп планинарских и пешачких стаза који повезује природне и културне 
знаменитости на подручју Динарида. Стазе се протежу дуж целог западног Балкана у дужини од 
више 1.000 километара.Дуж Виа Динарике формиране су три главе линије: 

- Бела линија - спаја највише планине и врхове у централним Динаридима 
- Плава линиј - спаја планине дуж јадранске обале и 
- Зелена линија - спаја планинарске, пешачке и бициклистичке стазе у северозападним 

Динаридима. 

 

Слика 50. Приказ пружања линија Виа Динарике на западном Балкану 

 

 

Зелена линија обухвата ниже планине Динарида и пролази северно од Беле стазе. Те ниже 
планине у Босни и Херцеговини често изгледају као брда, јер врхови нису тако истакнути као, на 
пример, врхови Дурмитора или Проклетија, али са друге стране, надморска висина се, највећим 
делом, креће до 1000 метара Динарика. 

Пројекат је финансиран од стране USAID-а и UNDP-а, спроводи се кроз сарадњу са локалним 
партнерима. Подразумева унапређење туристичке инфраструктуре и квалитета пружалаца 
услуга дуж стаза - маркирање стаза, изградњу и обнову планинарских домова, приватног 
смештаја итд. Стазе Виа Динарике имају више од 100 етапа, нису све маркиране,али одређена 
инфраструктура већ постоји, нарочито у Словенији, Хрватској и Црној Гори, док се део стаза у 
Босни и Херцеговини и Албанији обележава уз подршку међународних агенција за развој. 

Виа Динарика се као производ промовише и пласира на иностраном туристичком тржишту, 
преко различитих туроператора Балкана. Престижни магазин National Geographic је уврстио Виа 
Динарику у најбоље дестинације света за 2017. годину.  
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СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ И АКТИВИРАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У 
ТУРИЗМУ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

 

Досадашња валоризација културно-историјских добара у општини Милићи, показује да 
располаже одређеним бројем објеката и просторних целина који поседују архитектонске, 
историјске, амбијенталне и документарне вредности због којих је, поред досадашњих, 
неопходно предузети мере правне и техничке заштите и ревитализације. 

 

Приоритет 1. Унапређење заштите и афирмације културних добара 
 

Посебан значај требало би посветити заштити непокретних културних добара у оквиру 
просторно-урбанистичког планирања развоја урбаних средина и укупног друштвеног развоја. 
Досадашње искуство указује да у том сектору није увек било правовремене активности што се 
негативно одразило на степен истражености, стање заштићености и судбину појединих 
објеката.  

Ревитализацијом и презентацијом, споменици културе и културно-историјске целине се 
укључују у туристички и опште друштвени живот уз услов очувања свог првобитног изгледа и 
функције. 

Имајући у виду значај споменичке баштине, програмом урбанистичке заштите требало би 
обезбедити: 

- да, зависно од категорије, споменици културе буду на одговарајући начин заштићени, да 
сачувају своје основне културолошко-историјске, градитељске, уметничке и 
амбијенталне вредности; 

- укључивање споменичког фонда у активно коришћење и прилагођавање новим 
потребама корисника. 

Предложене мере у оквиру овог приоритета су: 

Мера 1.1 Систематско рекогнисцирање подручја Општине Милићи  

На подручју Општине Милићи неопходно је спровести рекогнистицирање терена које 
подразумева евидентирање, документовање и систематизацију свих постојећих археолошких 
локалитета, као и локалитета који нису раније евидентирани (некропола са хумкама у 
Вукшићима, остаци Сребрне цесте „Виа Аргентариа“ у Заграђу, Црквина у Вукшићима 
(Стратегија развоја туризма Општине Милићи 2012-2020). 

Мера 1.2Заштита културних добара 

Након идентификације и систематизације података о археолошким налазиштима неопходно је 
израдити акте о проглашењу културних добара у складу са Законом о културним добрима 
Републике Српске („Сл. Гласник РС“, број 11/95) и Закону о изменама и допунама Закона о 
културним добрима Републике Српске („Сл. Гласник РС“ број 103/08). Делатност заштите и 
коришћења културних добара обавља Републички завод за заштиту споменика и његове 
подручне јединице као и установе заштите (архив, музеј, галерија ликовних и примењених 
уметности, кинотека и библиотека). 

Мере заштите (конзервација, рестаурација, реконструкција и презентација) објеката као и други 
радови који могу довести до промене облика или изгледа непокретног културног добра могу се 
изводити само уз неопходна истраживања и поштовање услова за извођење техничке мере 
заштите, пројектне и техничке документације и сагласности са Законом о културним добрима 
Републике Српске и на основу прописа о планирању и уређењу простора, изградње објеката и 
заштити животне средине. 
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Приоритет 2. Унапређење организационе структуре управљања 
културним туризмом 
 

Повезивање и удруживање институција и предузећа, повећање улоге глобализације и 
регионализације у економском и друштвеном животу које утиче на раст иновативности, имало је 
снажне рефлексије и на туристичку делатност. У време глобализације светске економије, једини 
могући опстанак туристичке индустрије, па тиме и туристичке дестинације, лежи у међусобном 
повезивању на разним нивоима, неопходних за настанак туристичких производа.  

Како би се креирао адекватан производ у културном туризму који је прилагођен потребама 
туриста, циљ интерсекторског и међусекторског повезивања (хоризонталног и вертикалног) је: 

- Побољшање привлачности дестинације 
- Унапређење маркетинга дестинације 
- Пораст продуктивности 
- Побољшање управљања туристичким системом 

Мере предложене у оквиру овог приоритета су: 

Мера 2.1 Успостављање организационог оквира за управљање туризмом општине 

Према важећем Закону о туризму Републике Српске („Службени гласник РС“, број 45/17), 
локална самоуправа може основати локалну туристичку организацију која ће радити на 
промоцији локалних туристичких вредности, обликовању локалног туристичког производа, 
унапређењу туризма на локалном нивоу, унапређењу животне средине, јачању сарадње са 
владиним и невладиним организцијама у циљу унапређења туризма и сл. Исти закон даје 
могућност оснивања међупштинске (регионалне) туристичке организације која би у овом случају 
обухватала Зворничко-бијељинску туристичку регију (Бијељина, Угљевик, Лопаре, Зворник, 
Осмаци, Шековићи, Власеница, Братунац, Милићи и Сребреница). 

Мера 2.2 Унапређење међусекторске сарадње у домену културног туризма 

Недостаје јасна развојна политика културе и туризма која би требало да успостави везу између 
културних делатности и туристичког привређивања. Зато је кључно решење успостављање 
интерсекторске и међусекторске сарадње између културе и туризма на свим нивоима, 
првенствено на националном нивоу, како би се национална развојна политика пренела и на 
регионални и локални ниво. 

Пошто туризам није делатност која функционише самостално већ кроз сарадњу са другим 
секторима (култура, угоститељство, хотелијерство, трговина, занатство, пољопривреда), то 
значи да повезивање у сврху развоја културног туризма садржи бројне факторе: атрактивност, 
приступачност, фактори који чине услове за боравак (смештај, храна, забава и сл.), али и све 
субјекте који су заинтересовани за развој туризма (индиректна привреда-пољопривреда, 
индустија, грађевинарство), институције из јавног, приватног и цивилног сектора. 
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Приоритет 3. Развој туристичког производа заснованог на културним 
добрима 
 

Културни ресурси постају туристички ресурси планским обликовањем, а културни производ 
постају процесом презентације и интерпретације. Нити једно место, знаменитост или догађај 
нису туристички ресурси сами по себи. Постају туристички ресурси тек када их туристички 
систем означи, створи и уздигне до статуса атракције (Попеску, 2009). Преображајем културних 
добара у производ, почиње кумулативни процес, јер се повећава број туриста, све већи број 
туристичких агенција се оријентише на исти производ и све га више представљају у брошурама 
туроператора који се појављују на туристичком тржишту. 

Туристички производ у културном туризму је веома комплексан јер постоји велики број 
атракција који интересују културне туристе. Могућности за формирање производа (услуге) који 
ће бити предмет размене у културном туризму су разноврсне, што се може закључити према 
броју културних добара који могу бити предмет интересовања туриста. 

Генерални је закључак да општина Милићи није довољно препозната као туристичка 
дестинација као ни простор са активираним културно-историјским вредностима. Недовољна 
препознатљивост узрокује слабе тражње у туризму што утиче и на слабу заинтересованост 
актера на страни понуде за интензивнијим развојем производа. Очекивања од производа у 
туризму су да генеришу туристички промет, приходе и запосленост, а то је могуће само 
повезивањем локалних вредности у јединствен туристички производ у чијем стварању, 
промоцији и пласману ће учествовати сви заинтересовани актери. 

Мера 3.1 Развој културно-туристичког производа општине Милићи 

У досадашњем развоју туризма Општине Милићи углавном су заступљени излетнички и 
транзитни туризам и туризам посебних интереса који су у индиректној вези са културним 
добрима. Са друге стране Општина Милићи као дестинација има ресурсе за унапређење 
различитих видова културно-туристичких кретања, а међу њима се истичу: манифестациони 
туризам, музејски и уметнички туризам, верски туризам, културно-историјски, едукативно-
образовни,“life-seeing” и “life-participating” туризам. 

На основу валоризације културних добара Општине Милићи и оцене развојних потенцијала за 
развој културног туризма, утврђено је да постоји могућност стварања основе за креирање 
производа који је намењен различитим сегментима посетилаца/туриста. 

Портфолио културно-историјског туризма Општине Милићи 

Индустријско наслеђе, историјска места, верски објекти, обилазак знаменитости, упознавање 
културе живота и рада, културне манифестације, средњoвековно наслеђе. 

Профил туристе  

Широк спектар гостију/туриста заинтересованих за културне садржаје, али и за друге 
активности. Појединци различите доби, од ученика до особа треће доби, који су примарно 
заинтересовани за културно-историјске садржаје, историјске знаменитости и цене елемент 
традицијске културе. Изразито им је важна гастрономска понуда, али су такође добродошли и 
рекреацијски садржаји. Квалитет смештаја је битан, али удобност и шарм су важнији од 
категорије смештајног објекта. 

Фактори успеха производа 

- Значај, уређеност и опремљеност културних садржаја 
- Иновација, креативност и интерактивност у едукативној и забавној презентацији 
- Квалитет понуде, аутентичност и разноликост 
- Повезивање атракција у руте 
- Расположивост других садржаја комплементарних интересима посетилаца који су 

мотивисани културом 

Кључне атракцијске тачке и садржаји 

- Муса пашина џамија у Новој Касаби 
- Православна црква Св. Николе у Милићима  
- Православна црква Св. Јоакима и Ане у Вукшић Пољу 
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- Дом рудара и Музеј рударства 
- Парк великана  
- Рајков торањ  
- Поставка рударских машина на отвореном  
- Затворени површински копови Компаније Боксит а.д. 
- Манифестација Августовски дани културе и спорта 

Атракције са потенцијалом раста 

- Индустријско наслеђе (рударство и експлоатација руде боксита) 
- Локалитети значајних историјских догађаја (нпр. Локалитет Врани камен) 
- Средњoвековно наслеђе (Јеринин град, Сребрна цеста, некрополе са стећцима) 

Развој производа  

- Уређење и туристичко активирање археолошких локалитета 
- Иновација, креативност и интерактивност у едукативној и забавној презентацији 

културно-историјског наслеђа 
- Укључивање у постојеће међународне културне руте 
- Развој локалних тематских рута повезивањем кључних атракцијских тачака  
- Осмишљавање едукативних и забавних презентација из области "рударског живота"  
- Унапређење садржаја туристичке сигнализације и интерпретације уз атракције 
- Организација прихвата посетилаца на значајним културно-историјским локалитетима  
- Расположивост других садржаја који су комплементарни интересима посетилаца који су 

мотивисани културом (смештајна и угоститељска понуда с наглашеним елементима 
аутентичности,излети, локални сувенири и слично) 

Услед велике компатибилности са развијеним облицима туризма у Општини Милићи, у 
унапређењу туристичког производа културног туризма треба обратити пажњу и на следеће 
профиле туриста и у обзир узети њихове потребе и мотиве: 

Излетници и путници у транзиту– индивидуалци или групе, који се, зависно од слободног 
времена, крећу у радијусу од 1,5 до 2 сата вожње од места становања (просторна удаљеност 
од 60 до 100 км). Изразита транзитна кретања се јављају дуж главних комуникација и у њиховим 
гравитационим подручјима. Најчешће се везују за друмски саобраћај, а њихова главна одлика 
су масован промет, кратко задржавање, наглашена сезонска концентрација и највећа потрошња 
у односу на друге врсте транзита. Посебно треба истаћи да се транзитни туристи нерадо 
одвајају од главних саобраћајница и да се зато оптимални економски ефекти остварују у 
објектима лоцираним непосредно уз саобраћајнице, под условом да је понуда богата и да има 
обележје локалне средине. Пословни туристи такође чине просечан профил транзитних 
туриста. 

Већим нагласком на културу и догађаје у области културе, привлачи се посебан тип туриста 
који, према разним истраживањима, представљају образованије особе са натпросечним 
примањима. Посетиоци догађаја обично издвајају значајна средства за све што је у вези са 
догађајем чиме се постиже значајно позитиван утицај, посебно на трговину. 

Туристи са посебним интересовањима - показују жељу за аутентичношћу и стварним 
искуствима која им нуде активну идентификацију са локалним становништвом. Главни мотив 
путовања је активност у склопу посебног интереса који их занима док су секундарни мотиви 
повезани са личним изазовима, уживањем у природи и култури и практиковањем здравог 
начина живота. Куповину обављају путем специјализованих агенција које се баве одређеном 
тржишном нишом. Многи од ових туриста имају високе приходе, али мало слободног времена. 
Овај облик туристичких кретања се јавља када су мотивације и одлучивање путника 
превасходно одређене неким посебним интересом са фокусом било на активности и/или на 
дестинацију. Укључује мало или нимало физичког напора.  

У ову групу туриста спадају и: 

- Љубитељи индустријског наслеђа- ова група туриста је заинтересована за обилазак 
искључиво објеката индустријског наслеђа.  

- Љубитељи уметности– пример су музеји и галерије. Ова група туриста своје путовање 
подређује обиласку изложби и поставки које ће обогатити њихов стваралачки или 
уметнички живот.  
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- Уметничко фотографисање- ово је вид туризма посебних интересовања који има велики 
потенцијал узевши у обзир разноврсност природних и културних атракција у општини 
Милићи. 

 

Мера 3.2 Унапређење промоције и продаје туристичког производа  

Кључно питање са аспекта промоције је: До које мере су туристички садржаји довољан мотив 
за сваки појединачни сегмент туристичке тражње да посети и задржи се у општини 
Милићи? 

У складу с претходно изнетим, неопходно је развити и спровести стратегију диференцираног 
маркетинга у циљу прилагођавања промоције и продаје специфичној тражњи и очекивањима 
циљаних сегмената, и то: 

- Ђацима и омладини - развој и промоција туристичког производа прилагођеног потребама 
екскурзија и рекреативних настава,  

- Пословним људима и учесницима на конгресима - развој и промоција производа у 
културном туризму који ће квалитетно испунити слободно време индивидуалаца, након 
завршетка пословних активности, 

- Организованим групама туриста којима се у програме путовања могу укључити обиласци 
културно-историјских добара Општине Милићи  

- Транзитним туристима и излетницима - промоција културно-историјских локалитета, и 
- Локалном становништву. 

У стварању имиџа општине Милићи као туристичке дестинације, промоција као елемент 
маркетинг микса има веома важну улогу у стварању позитивне слике и навођењу туриста на 
куповну. То подразумева развијање различитих промотивних програма у оквиру интегрисаних 
маркетиншких комуникација и информисање о бројним могућностима ове туристичке 
дестинације. Услов за реализацију успешних промотивних активности је креирање адекватних 
промотивних стратегија које поред циљних група дефинишу и:  

- циљеве промоције према томе да ли имају информативни, убеђивачки или подсећајући 
карактер,  

- адекватне поруке водећи рачуна о томе шта (садржај поруке) и како рећи (формат и 
структура поруке), 

- избор и коришћење промотивног микса, односно пажљиво комбиновање промотивних 
инструмената на начин да се промоција остварује континуирано и према циљним групама, 
са максимизацијом ефеката у односу на расположива средства за промоцију, 

- праћење ефеката промотивних активности и прилагођавање према тржишним 
сегментима, сезонском карактеру туристичких кретања и сл. 

Промоција има за задатак да представи туристичке вредности на начин који ће иницирати 
туристичка кретања. Основни принципи промотивних активности су да се развије усклађен и 
конзистентан начин комуникације са туристима због чега је важно комбиновање различитих 
промоционих инструмената. Промоциони инструменти попут директне продаје, преко 
туристичких агенција, интернет туристичке посреднике, медије, дигитални маркетинг и сл. се 
усклађују у односу на производе и тржишта, како би се промоцијом смањио број неефикасних 
порука и повећао утицај на примаоце информација.  

Важно је код креирања промотивно-продајних стратегија водити рачуна о томе који се канали 
промоције и продаје највише користе. Када се туристичка дестинација позиционира као 
дестинација масовног туризма, онда се чешће користе индиректни канали промоције и продаје 
попут туроператера, и широке мреже малопродаваца (субагенти) преко којих иде промоција и 
продаја аранжмана за оне дестинације које иду на масовно тржиште. Имајући у обзир 
идентификоване производе у општини Милићи, промоција и продаја би се морала усмерити на 
специфичне групе туриста који се циљају преко директних канала и малог броја посредника. 

Оваквом правцу унапређења промоције и продаје туристичких производа погодују све 
израженије промене у структури комуникационо-продајних канала где примат све више добија 
интернет приступ и савремене технологије. Овај приступ омогућава израду детаљних профила 
туристичких сегмената, прецизнија истраживања, квалитетније базе података, а омогућава 
најбржи приступ информацијама за туристе. Алати које је могуће користити у промоцији 
туристичких производа су дигитални маркетинг (израда интернет страница, Facebook, Twitter и 
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Google кампање), организација студијских посета за новинаре и тур оператере, сарадња са 
туристичким агенцијама и тур оператерима.  

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

У наредној табели су предложени пројекти који су груписани у три приоритета са мерама: 

П1. Унапређење заштите и афирмације културних добара општине Милићи 

Мера 1.1 Систематско рекогнисцирање подручја Општине Милићи  

Мера 1.2 Заштита културних добара 

П2. Унапређење организационе структуре управљања културним туризмом 

Мера 2.1 Успостављање организационог оквира за управљање туризмом општине 

Мера 2.2 Унапређење међусекторске сарадње у домену културног туризма 

П3. Развој туристичког производа заснованог на културним добрима 

Мера 3.1 Развој културно-туристичког производа општине Милићи 

Мера 3.2 Унапређење промоције и продаје туристичког производа  

Пројекти према важности су подељени у три групе: 

- Пројекти највеће важности (I) - пројекти којима ће се унапредити квалитет и структура 
туристичке понуде. Ови пројекти су претпоставка за развој културног туризма на подручју 
општине Милићи. 

- Пројекти изузетне важности (II) – пројекти који доприносе развоју културног туризма на 
подручју општине Милићи, али се процењује да њихова имплементација, због значајних 
финансијских, радних и организацијских ресурса, треба започети кроз неко одређено 
време. 

- Важни пројекти (III) – пројекти који нису важни за краткорочно тржишно позиционирање, 
али без којих се неће моћи жељени ниво развоја културног туризма на подручју општине 
Милићи.
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Табела 25. Акциони план  

Ознака Активност Приоритет Носиоци активности Извори финансирања  

П1.  УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ И АФИРМАЦИЈЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

М1.1. СИСТЕМАТСКО РЕКОГНИСЦИРАЊЕ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

А1.1.1. 
Евидентирање, документовање и систематизација 
свих археолошких локалитета на територији 
општине 

I 
Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа 
(дозвола), Установа заштите (сагласност) 

Буџет Републике Српске, 
Буџет општине Милићи, 
Међународни или други 
фондови 

А1.1.2. Ископавање и истраживање археолошких 
налазишта 

II 

Научна установа или установа заштите уз 
сагласност Републичког завода за 
заштиту културно-историјског и природног 
наслеђа 

A1.1.3. Израда мапе археолошких локалитета на 
територији општине Милићи 

III 
Установа заштите 
Општина Милићи 

М1.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

А1.2.1. 
Израда предлога за утврђивање културног добра од 
великог или изузетног значаја 

I Установе заштите 

Буџет установе заштите 

А1.2.2. 
Доношење аката о проглашењу културних добара 
од великог или изузетног значаја 

I 
Народна скупштина Републике 
Српске/Влада Републике српске 

А1.2.3. 
Израда предлога за утврђивање осталих културних 
добара  

I Установе заштите 

А1.2.4. 
Доношење аката о проглашењу осталих културних 
добара 

I Влада Републике Српске 

А1.2.5. 
Упис евидентираних културних добара у Централни 
регистар културних добара 

I 
Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа и 
Установа заштите 

Буџет носиоца активности 

А1.2.6. 
Спровођење мера техничке заштите на културном 
добру 

I 
Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа 
(сагласност), Установа заштите 

Буџет Републике Српске, 
Буџет општине Милићи 

А1.2.7. 
Ревизија осталих културних добара након десет 
година од првобитне заштите 

II Установа заштите Буџет носиоца активности 

А1.2.8. 
Издавање публикација о културним добрима и о 
резултатима рада на њиховој заштити 

II 
Установа заштите или Републички завод 
за заштиту културно-историјског и 
природног наслеђа 

Буџет установе заштите, 
Буџет општине Милићиили 
други фондови 

А1.2.9. 
Израда појединачних пројеката конзерваторско-
рестаураторских радова  

III 
Установа заштите уз услове 
Републичког завода за заштиту културно-
историјског и природног наслеђа  

Буџет Републике Српске, 
Донатор, Међународни или 
други фондови 

А1.2.10. Извођење конзерваторско-рестаураторских радова III 
Установе заштите и друге установе и 
предузећа, друга правна лица и 
предузетници 

Буџет Републике Српске, 
Донатор, Међународни или 
други фондови 



 
_______Туристичка валоризација непокретних културних добара Општине Милићи________ 

90 
 

Ознака Активност Приоритет Носиоци активности Извори финансирања  

П2. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ УПРАВЉАЊА КУЛТУРНИМ ТУРИЗМОМ 

М2.1. УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОКВИРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУРИЗМОМ ОПШТИНЕ 

А2.1.1. 
Oсновање локалне туристичке организације 
Општине Милићи 

I Општина Милићи Буџет општине Милићи 

А2.1.2. 
Оснивање међуопштинске туристичке организације  
(Зворничко-бијељинска туристичка регија) 

III 

Локалне самоуправе Бијељина, Угљевик, 
Лопаре, Зворник, Осмаци, Шековићи, 
Власеница, Братунац, Милићи и 
Сребреница 

Буџети 10 локалних 
самоуправа 

М2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ У ДОМЕНУ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА 

А2.2.1. 
Јачање регионалне сарадње између установа 
туризма, односно јачање интерсекторског 
повезивања установа туризма  

II 
Општина Милићи, Општине у окружењу, 
локалне туристичке организације, 
Компанија Боксит а.д 

Сопствени буџети 

А2.2.2. 
Јачање регионалне сарадње између установа 
културе , односно јачање интерсекторског 
повезивања установа културе 

II 
Општина Милићи, Општине у окружењу, 
Установе културе 

А2.2.3. 
Увезивање установа културе и туризма, односно 
јачање међусекторске сарадње 

I Будућа ЛТО, МТО, Установе културе 
Фондови за унапређење 
међусекторске сарадње 

А2.2.4 
Укључивање приватног сектора (тур оператери и 
агенције) и асоцијација 

I 
Будућа ЛТО, МТО, Компанија Боксит а.д, 
Угоститељи, Превозници, остали 
пружаоци услуга  

Фондови који подржавају 
унапређење ланца 
вредности 

А2.2.5. Формирање туристичког/културног кластера III 
Јавни, приватни и цивилни сектор из 
сектора туризма и културе 

Оснивачи 

 
Учлањење у међународне организације (Европска 
мрежа за културни туризам) 

III 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д, 

Буџет општине Милићи 

П3 РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ЗАСНОВАНОГ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА  

М3.1  РАЗВОЈ КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ 

А3.1.1. 
Ревитализација објеката културних добара уз 
могућност економске експлоатације  

II Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Приступни фондови 
Европске Уније, Остали 
фондови, Буџет општине 
Милићи, Компанија Боксит 
а.д. Министарство трговине 
и туризма Републике Српске 

 

Реконструкција средњoвековних градова Подбирач 
и Заграђе (конзерваторско-рестаураторски 
радови, спровођење конкурса за најбоље идејно 
решење реконструкције и ревитализације, израда 
пројекта за извођење уз сагласност Завода, 
радови на реконструкцији, избор намене и 
садржаја који би обогатили понуду локалитета) 

II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 
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А3.1.2. 
Мапирања и каталогизирања археолошких 
локалитета некропола са стећцима 

I Општина Милићи Буџет општине Милићи, 
Међународни или други 
фондови, Републички завод 
за заштиту културно-
историјског и природног 
наслеђа 

 

Уређење, опремање и афирмација археолошких 
локалитета некропола са стећцима 

II Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Допуна локалитета naЛисту светске културне 
баштине UNESCO – Стећци, средњoвековни 
надгробни споменици 

III 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 
Међународни координациони одбор 

А3.1.3. 
Креирање локалне/регионалне руте верских 
објеката  

I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
верске заједнице, Народна библиотека 
Милићи 

Буџет носиоца активности 

А3.1.4. Туристичко активирање индустријског наслеђа II 
Општина Милићи,Компанија Боксит а.д. 
Милићи 

Међународни или други 
фондови, Републички завод 
за заштиту културно-
историјског и природног 
наслеђа, Компанија Боксит 
а.д. Милићи 

 

Израда студија изводљивости за ревитализацију 
напуштених површинских и јамских копова 
боксита и индустријских објеката у туристичке 
сврхе 

II 
Општина Милићи,Компанија Боксит а.д. 
Милићи 

Ревитализација напуштених површинских и 
јамских копова боксита и индустријских објеката 

II 
Општина Милићи,Компанија Боксит а.д. 
Милићи 

Модернизација поставке у Дому рудара уз 
комплетно осавремењавање изложбеног 
простора и дигитализацију садржаја поставке 

I Компанија Боксит а.д. Милићи 

Израда аудио-визуелног водича на босанском и 
енглеском језику 

I Компанија Боксит а.д. Милићи 

Архитектонско осветљавање (илуминација) 
поставке експлоатационих машина на отвореном 

I Компанија Боксит а.д. Милићи 

Укључивање понуде Компаније Боксит а.д. Милићи 
у Европску руту индустријског наслеђа 

III 
Општина Милићи,Компанија Боксит а.д. 
Милићи 

А3.1.2.5. Унапређење туристичке инфраструктуре општине  I Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Буџет Општине Милићи, 
Министарство трговине и 
туризма Републике Српске 
 

 

Уређење приступних путева до кључних 
туристичких и културних атракција 

I Општина Милићи 

Мапирање и уређење пешачко-планинарских стаза 
до кључних туристичких и културних атракција 

I 
Општина Милићи,Спортска удружења, 
Јавна установа "Спортски центар 
Милићи", Будућа ЛТО, МТО 

Мапирање и уређење бициклистичких стаза до 
кључних туристичких и културних атракција 

I 
Општина Милићи,Спортска удружења, 
Јавна установа "Спортски центар 
Милићи", Будућа ЛТО, МТО 

Укључивање у развој регионалне руте Виа 
динарика 

I Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Буџет Општине Милићи 
Решавање проблема комуналног отпада на 
локалитетаима 

I 
Општина Милићи, Компанија Боксит а.д. 
Милићи, Будућа ЛТО, МТО 
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А3.1.6. Супраструктурно обогаћивање понуде локалитета II 
Општина Милићи, Компанија Боксит а.д. 
Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Буџет Општине Милићи, 
Министарство трговине и 
туризма Републике Српске 
 

 
Постављање туристичко-информативних 
пунктова комерцијалног карактера попут 
сувенирница, продавница и сл. на локалитетима 

II 
Општина Милићи, Компанија Боксит а.д. 
Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

А3.1.7. Унапређење туристичке сигнализације I Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Министарство трговине и 
туризма Републике Српске 
Буџет Општине Милићи, 
Туристичка организација 
Републике Српске 
 

 

Израда програма постављања саобраћајне 
туристичке сигнализације и туристичко-
информативних табли у Општини Милићи 

I Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Постављања саобраћајне туристичке 
сигнализације у Општини Милићи 

II Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Обележавање кључних туристичких и културних 
локаллитета и атракција постављањем 
туристичко-информативних табли 

I Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Обележавање пешачко-планинарских стаза до 
кључних туристичких и културних атракција 

II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Спортска удружења, Јавна установа 
"Спортски центар Милићи" 

Обележавање бициклистичких стаза до кључних 
туристичких и културних атракција 

II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Спортска удружења, Јавна установа 
"Спортски центар Милићи" 

А3.1.8. Израда тематског промотивног материјала општине I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека Милићи 

Општина Милићи, 
Министарство трговине и 
туризма Републике Српске, 
Туристичка организација 
Републике Српске 
 

 

Археолошка добра Општине Милићи II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека Милићи 

Верски објекти Општине Милићи II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека Милићи, Верске 
заједнице 

Мапа културних добара Општине Милићи I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека Милићи 

Мапа пешачких, планинарских и бициклистичких 
стаза општине Милићи 

I 

Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека Милићи, Спортска 
удружења, Јавна установа "Спортски 
центар Милићи" 

М3.2  УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОМОЦИЈЕ И ПРОДАЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА 

А3.2.1 
Увођење концепта дигиталног маркетинга 
(интернет, фејсбук, инстаграм и твитер кампање) 

I Општина Милићи, будућа ЛТО Општина Милићи, 
Министарство трговине и 
туризма Републике Српске, 
Туристичка организација 
Републике Српске 

 

Израда јединственог интернет портала за целу 
дестинацију која је оријентисане ка корисницима 
(client-oriented) и једноставне за претраживање и 
информисање (customer fliendly) 

I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека Милићи, Јавна 
установа "Спортски центар Милићи" 
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Активирање фејсбук, инстаграм и твитер 
кампања са циљаним директним оглашавањимама 
ради обезбеђења константног присуства на 
циљаном тржишту  

II Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 

Анимација потенцијалних туриста преносом 
дешавања путем друштвених мрежа (нпр. live-
streaming преко фејсбука) 

III 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Спортска удружења 

Буџет Општине Милићи 

Оглашавање преко утицајних веб сајтова на 
циљаним тржиштима преко банера 

II Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО 
Буџет Општине Милићи, 
Компанија Боксит а.д. 

А3.2.2. Унапређење функције односа са јавношћу I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека, ЈУ "Спортски центар 
Милићи", Компанија Боксит а.д. 

Буџет Општине Милићи, 
Компанија Боксит а.д. 

 

Стварање и организација догађаја и активно 
информисање и активни односи са јавношћу 

I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Народна библиотека, ЈУ "Спортски центар 
Милићи", Компанија Боксит а.д. 

Буџет Општине Милићи, 
Министарство трговине и 
туризма Републике Српске, 
Туристичка организација 
Републике Српске 

Конференције за медије националног карактера у 
земљи и иностранству 

II Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО,  

Студијске посете за новинаре и туроператере I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

Промоција кроз организаторе путовања и 
туристичке агенције 

I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

Активно развијање односа са ВИП гостима да би 
посетили дестинацији и допринели њеној 
популаризацији 

III 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

Промотивни пакети и актива рад са локалним 
становништвом како би прихватили туризам као 
перспективну делатност 

II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д.,ЈУ "Спортски 
центар,Народна библиотека Милићи" 

А3.2.3. Унапређење канала продаје туристичких производа I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

Општина Милићи, 
Министарство трговине и 
туризма Републике Српске, 
Туристичка организација 
Републике Српске 

 

Сајамски наступи самостално и у оквиру наступа 
националне туристичке организације 

II 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

Заједнички наступи са земљама која су циљна 
тржишта (нпр. заједнички наступ са Србијом), 

III 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

Сарадња са туроператерима у домену 
дефинисаних туристичких производа 

I 
Општина Милићи, Будућа ЛТО, МТО, 
Компанија Боксит а.д. 

 



ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ (КО)ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ 

 

Министарство трговине и туризма Републике Српске 

Министарство финансира пројекте на непосредној реализацији туристичких манифестација 
(сајмови, конгреси, фестивали, конференције, радионице, изложбе и сл), штампање публикација, 
стручних часописа и промо материјала, промоција туризма у електронским и штампаним 
медијима.Такође, финансирају се пројекти: 

а) Изградње туристичке инфраструктуре и супраструктуре:  

- изградња и адаптација или реконструкција туристичких, угоститељских и других капацитета 
- изградња, адаптација или реконструкција туристичке и угоститељске инфраструктуре и 

супраструктуре 

б) Подстицање рецептивног туризма: реализација пакет аранжмана у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини, те образовни програм и обуке у туризму 

в) Унапређење постојеће туристичке понуде 

- финансирање пројеката који су кандидовани на међународним конкурсима 
- финансирање пројеката прекограничне и регионалне сарадње 
- финансирање пројеката за уређење и заштиту културног и природног наслеђа. 

Босна и Херцеговина је потписник бројних међународних уговора у подручју културе и заштите 
културне баштине, од којих неки установљују међународне фондове из којих се могу користити 
средства. Неки од њих су: 

Фонд за светску баштину (World Heritage Fund) основан је UNESCO-овом Конвенцијом о 
заштити светске културне и природне баштине. Свака држава чланица ове Конвенције може 
затражити међународну помоћ у корист културне и природне баштине од изузетне светске 
вредности која се налази на њеном подручју, с тим да је унета у Списак светске баштине или 
Списак светске баштине у опасности од стране Одбора за светску баштину при UNESCO-у. Помоћ 
може обухватати финансирање студија о заштити и очувању културне и природне баштине, 
оспособљавање стручњака, набавку опреме, зајмове и сл (whc.unesco.org). 

Фонд за промоцију поврата културне баштине основан је на Генералној конференцији 
UNESCO-а 1999. године. Сврха овог Фонда је пружање помоћи за спровођење пројекта поврата и 
реституције културних добара (whc.unesco.org). 

Фонд за заштиту нематеријалне културне баштине основан је UNESCO-овом Конвенцијом о 
заштити нематеријалне културне баштине. Сврха Фонда је пружање помоћи ради заштите и 
очувања нематеријалне културне баштине, посебно оне унесене у Репрезентативну листу 
нематеријалне културне баштине човечанства и Листу нематеријалне културне баштине којој је 
потребна хитна заштита (whc.unesco.org). 

Фонд за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба основан је Другим Протоколом 
уз Конвенцију о заштити културних добара у случају оружаног сукоба, који може доделити 
финансијску или другу помоћ странкама овог Протокола за подршку припремним или другим 
мерама у време мира и трајања оружаног сукоба, а у циљу заштите и очувања културних добара 
(www.unesco.org/new/en/culture/). 

Међународни фонд за културну разноликост основан је Конвенцијом о заштити и промоцији 
разноликости културних изражаја. Сврха Фонда је подстицање мера за промоцију и заштиту 
културних изражаја и остваривања других циљева у спровођењу ове Конвенције. 

EURIMAGES је фонд Већа Европе за копродукцију, дистрибуцију и приказивање европских 
кинематографских дела, који је основан 1989. године као парцијални споразум. Циљ је промоција 
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европске аудиовизуалне индустрије, продукције и дистрибуције филмова те професионална 
сарадња путем доделе финансијске помоћи (www.coe.int/t/dg 4/eurimages/default_en.asp). 

Програми Европске заједнице су интегрални низ активности које усваја Европска заједница у 
сврху промоције сарадње између држава чланица у различитим подручјима повезаним са 
заједничким политикама Европске заједнице. Програми Заједнице су по правилу намењени 
државама чланицама Европске уније, али неки од њих су отворени и за државе које се налазе у 
процесу приближавања Европске уније. Ови програми сматрају се једним од важнијих 
инструмената претприступне стратегије, односно упознавања држава кандидаткиња за чланство у 
Европске уније с методама рада Европске уније и њихову интеграцију у секторске политике Уније у 
очекивању приступања. 

Interreg Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње (АДРИОН) 

Општи циљ програма АДРИОН је да делује као покретач политика и иноватор у управљању 
подстичући европске интеграције међу земљама партнерима (Албанија, Босна и Херцеговина, 
Грчка, Италија, Црна Гора, Србија, Словенија) користећи богате природне, културне и људске 
потенцијале који окружују Јадранско и Јонско море, истовремено јачајући економску, социјалну и 
територијалну повезаност у програмском подручју. Управљачко тело програма АДРИОН је регија 
Емилиа Ромања са седиштем у Болоњи, Италија. Национално тело у Босни и Херцеговини које 
координира спровођењем Програма заједно с осталим државама учесницама је Дирекција за 
европске интеграције. 

Стратегија Европске уније за Дунавски регион 

Стратегија Европске уније за Дунавски регион описана је у два документа: (1) Саопштењу 
Европске комисије другим институцијама Европске уније, и (2) пратећем Акционом плану који 
представља допуну Саопштењу. Стратегија даје одрживи оквир за политику интеграције и 
кохерентни развој Дунавског региона. Он поставља приоритетне активности тако да направи 
регион Европске уније за 21. век. Један од стубова стратегије и повезивање Дунавског региона. 
Овај стуб је усмерен на питања у вези са саобраћајем, енергетиком и културом и туризмом. Општи 
циљ је унапређена повезаност у оквиру Дунавског региона, као и остатку Европе, у смислу 
инфраструктуре, система и људи. Ово се може остварити побољшањем координације у 
инфраструктурним радовима, као и у функционисању саобраћајног и енергетског система, 
разменом искуства у вези са чистом енергијом и промовисањем дунавске културе и туризма. 

Примери инвестирања су: 

Туризам    6,7 милијарди евра 
Обнова градских и сеоских насеља 3,0 милијарди евра 
Природна & културна баштина  1,4 милијарди евра  
Културне & туристичке услуге   1,2 милијарди евра 
Културна инфраструктура  0,6 милијарди евра 
Остало     0,5 милијарди евра 

Креативна Европа је програм Европске комисије за подршку и суфинансирања пројеката из 
области културе и аудиовизуелног сектора. Основни циљеви потпрограма Култура су: 

- Јачање капацитета европских културних сектора за међународно деловање: 
- успостављање вештина, компетенција и знања за приступ дигиталним технологијама и 

употреба иновативних приступа за развој публике те нових пословних модела 
- међународно умрежавање културних радника у Европи и изван ње 
- јачање капацитета европских културних организација и међународно умрежавање како 

би се олакшао приступ могућностима које нуди Програм. 
 

- Подстицај међународне мобилности уметника и културних радника те циркулација европских 
уметничких и културних дела: 

- међународне турнеје, изложбе, представе, фестивали, размене и сл. 
- циркулација европске књижевности с циљем досезања шире доступности 
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- развој публике као средства за буђење интереса за европска културна / креативна дела 
и културну баштину те побољшање приступа. 

EU4Business је пројекат вредан 16,1 милиона евра, а заједнички га финансирају Европска унија 
(15 милиона евра) и Савезна Република Њемачка (1,1 милион евра). Пројекат јача капацитет 
Босне и Херцеговине за економски раст и запошљавање развојем конкурентности и иновација у 
одабраним секторима. За ову сврху намењено је укупно 10 милиона евра бесповратних средстава. 
EU4Business пројекат заједно спроводе ГИЗ, ИЛО и УНДП, од априла 2018. године до марта 2022. 
године. Фонд за туризам вредан 1.5 милион евра доступан је путем бесповратних средстава за 
партнерства која ће се бавити развојем туристичких производа, приступом међународним 
тржиштима и употребом информационо-комуникацијских алата. Постоје два приоритета за 
финансирање: културни туризам у вези са UNESCO заштићеном материјалном и нематеријалном 
баштином у Босни и Херцеговини и туризам на отвореном (Outdoor) на локацијама дуж Виа 
Динарика зелене линије у Босни и Херцеговини. Кандидати могу бити партнерства од најмање три 
партнера, при чему бар један од партнера треба бити представник приватног сектора. 

Инструменти претприступне помоћи - У подручју културе и туризма могу се користити и 
средства из инструмената претприступне финансијске помоћи Европске уније (претприступни 
фондови), с обзиром да је Босна и Херцеговина у току придруживања Европској унији. Програм 
ИПА (Instrument for Pre-accession Assistance) представља програм Европске уније који је доступан 
Босни и Херцеговини. Основни циљ програма ИПА је осигурање средстава за пројекте чија је 
сврха пружање помоћи државним телима приликом усклађивања националног законодавства с 
правном тековином Европске уније и у спровођењу правне тековине Европске уније, као и у 
припреми државних тела и корисника из невладиног сектора за управљање и коришћење 
структурних фондова након приступања Европској унији. Програм ИПА састоји се од следећих 
компоненти: 1. Помоћ у транзицији и изградњи институција, 2. Прекогранична сарадња, 3. 
Регионални развој, 4. Развој људских потенцијала и 5. Рурални развој (ec.europa.eu). Општи циљ 
овог програма је стимулисање привреде и смањење релативне изолованости квалификованог 
подручја кроз јачање заједничких институционалних оквира и капацитета људских ресурса. 

Regional Cooperation Council – Савет за регионалну сарадњу- Пројекат Развој и промоција 
туризма (Tourism Development and Promotion) финансиран од стране Европске уније и вредан пет 
милиона евра имплементира Савет за регионалну сарадњу. Усмерен је на креирање заједничке и 
интернационално конкурентне понуде у културном и авантуристичком туризму. Пројекат реализује 
30 мини грантова за развој туристичке инфраструктуре и услуга. 

Виа Динарика је концепт који повезује седам држава и територија кроз које се протеже планински 
ланац Динарских Алпа: од Словеније до северне Албаније. Срце ове „мега стазе“, сличне стазама 
Виа Алпина и Апалачи, је у Босни и Херцеговини, Хрватској и Црној Гори. Овај пројекат је 
иницијатива USAID-a и UNDP-а, који се фокусира на део Виа Динарике у Босни и Херцеговини и 
који се спроводи у сарадњи са локалним партнерима. Осмишљена је са свеукупним циљем да 
допринесе смањењу економских, друштвених и регионалних различитости у Босни и Херцеговини 
кроз афирмацију Виа Динарике као регионалне туристичке дестинације, као и да повећа 
конкурентност Босне и Херцеговине у области туризма у природи. Виа Динарика је платформа која 
служи за промоцију и развој локалних заједница и малих предузећа активних на локалном, 
државном и међународном нивоу у области угоститељства, услуга, туризма, пољопривреде и 
културног наслеђа. 

CULTURWB ради на јачању културног туризма у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори. Циљ је 
обликовање културног идентитета Западног Балкана, комерцијализација културних вредности, 
унапређивање знања и вештина из области менаџмента у културном туризму, примена 
истраживачких методологија, дигитализација туризма, осигурање квалитета у културном туризму... 

Амбасада САД у Босни и Херцеговини путем неколико грант фондовапружа подршку разним 
пројектима и програмима у Босни и Херцеговини. Амбасада САД нуди разне грант шеме, између 
осталог и грантове за културу чији је циљ да подржи пројекте који промовишу богатство и 
разноврсност у култури а ради промовисања бољег разумевања и културног дијалога између САД 
и Босне и Херцеговине. Вредност грантова се креће измеђи 1,000 и 15.000 долара и додељују се 
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невладиним организацијама, уметничким и културним институцијама, појединцима, за изложбе, 
радионице и сл.  

АБД грантовска шема намењена је унапређењу руралног туризама и традиционалне производње 
у прекограничним подручијима “Дрина-Тара”, “Дрина-Сава” и “Крш”. Индивидуални грантови су 
величине од 1.000 до 10.000 евра и намењени су актерима из приватног, цивилног и јавног сектора 
попут пољопривредних произвођача, сеоских газдинстава, понуђача туристичких услуга у 
руралном подручју, удружења, задруга, туристичких организација и развојних агенција. 

Врсте прихватљивих активности су: 

- реконструкција и набавка опреме 
- промоција туристичких стаза и локалитета 
- промоција сеоских домаћинстава и туристичких асоцијација 
- подршка промоцији на регионалним и националним сајмовима 
- употреба дигиталних алата за промоцију, маркетинг и продају 
- промоција традиционалних производа као дела туристичке понуде 
- међусекторална сарадња између туризма и сектора производње традиционалне хране 
- успостављање мјеста и објеката за продају, дегустацију и промоцију гастрономске понуде и 
- успостављање нових производа, технологија, процеса и пракси у прехрамбеном и 

туристичком сектору. 

BACID фонд је финансиран од стране Аустријске развојне агенције АДА и тежи јачању капацитета 
земаља које нису чланице Европске уније на Западном Балкану у области одрживог економског и 
социјалног развоја и очувања животне средине кроз размену знања и искустава између Европске 
уније и земаља без чланства у Европској унији. Подржава мултисекторална партнерста а са 
циљем испуњења глобалних развојних циљева (СДГ). 

Међународни Вишеградски фонд је међународна донаторска организација коју су 2000.године 
основале владе држава Вишеградске групе како би промовисали регионалну сарадњу и 
Вишеградском региону (В4) као и у другим државама, посебно на Западном Балкану. Фонд 
додељује 8 милиона евра кроз грантове, школарине и финансирање уметника. 

Остали извори финансирања - Доступни су и други извори финансирања, нарочито: 
Трансевропске транспортне и енергетске мреже (TEN-T и TEN-Е), Седми оквирни програм за 
истраживање, национални програми, програми прекограничне сарадње и програми за већи број 
држава корисница, неколико програма из Европског инструмента за суседство и партнерство 
(ENPI), Европски пољопривредни фонд за рурални развој (EAFRD), Европски фонд за рибарство 
(EFF) и Програм за конкурентност и иновације.  

Националне, регионалне и локалне политике такође обезбеђују финансијска средства за значајне 
пројекте. Осим тога, значајна финансијска средства су већ обезбеђена за велики број пројеката 
путем зајмова и/или суфинансирања од стране међународних и билатералних финансијских 
институција, као што је Европска инвестициона банка (EIB), Европска банка за обнову и развој 
(EBRD), Светска банка, Развојна банка Савета Европе (CEB) или други зајмодавци. У скорије 
време, за потребе земаља Западног Балкана, уложени су додатни напори да би се побољшала 
координација и удруживање инструмената за субвенције и зајмове путем Инвестиционог оквира за 
Западни Балкан (WBIF).  
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ЗАКЉУЧАК 

Oпштина Милићи поседује одређени број културних локалитета и потенцијалних атракција чијим би 
се привођењем туристичкој намени могао створити туристички потенцијал, посебно у сфери 
културног туризма. Тржиштна препознатљивост ових локалитета и атракција још увек није 
изграђена. 

Будуће тржишно позиционирање културног туризма општине Милићи се заснива на експлоатацији 
и развоју постојећих локалитета и атракција који не захтевају превелика улагања, а лако се могу 
преобразити у културно-туристички производ (нпр. површински копови рудника боксита као 
локалитет индустријског туризма) и искоришћењу потенцијала развоја, односно туристичких 
атракција које још увек нису адекватно активиране. Ови потенцијали, идентификовани кроз 
туристичку валоризацију, могу се искористити усмеравањем на развој комплементарних 
производа: излетничког, транзитног туризма и туризма посебних интереса (пословни, верски, 
образовни, индустријски, авантуристички, спортски и сл). 

Са друге стране, услед недовољне иницијативне туристичке привлачности културних и туристичких 
потенцијала Општине Милићи као покретачких мотива, неопходно је константно радити на 
умрежавању носилаца развоја туризма и понуде у регионалне, националне и међународне 
културно-туристичке руте и организације које се баве заштитом, развојем и промоцијом европског 
наслеђа. Од значаја је укључивање културно-туристичке понуде општине у Европску рута 
индустријског наслеђа (ERIH), Европске пешачке руте, регионални туристички производ западног 
Балкана - Виа Динарику, чланство општине у Европску мрежу за културни туризам (ECTN) и друге 
међународне организације. 

Развој и активирање културних добара Општине Милићи захтева укљученост свих релевантних 
локалних и регионалних институција и повезаност са националним носиоцима развоја туризма што 
треба да буде чврста основа за: 

- Унапређење заштите и афирмације културних добара општине Милићи како би се 
споменички фонд укључио у активно коришћење и прилагођавање туристичкој тражњи, 

- Успостављање организационог облика за управљање туризмом општине и успостављање 
међусекторске сарадње где би се повезивањем делатности комплементарних културном 
туризму (нпр.угоститељство, трговина, занатство) створио синергетски ефекат и значајан 
подстрек повећању локалних прихода и запослености, 

- Развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре, 
- Образовање и развој кадрова запослених у туризму као носилаца развојних активности, 
- Развој бренда у културном туризму општине Милићи, 
- Афирмација производа и догађаја у културном туризму кроз разне видове промоције, 

посебно дигиталног маркетинга и ПР активности. 

Услед ограничених финансијских могућности буџета Општине Милићи, неопходно је искористити 
све доступне националне и међународне изворе финансирања активности којима се културна 
добра могу адекватно заштитити, рестаурирати, ревитализовати и промовисати на туристичком 
тржишту. Поред фондова UNESCO-a, доступни су фондови Европске уније, са нагласком на 
Инструменте предприступне помоћи IPA II: Програме прекогранична сарадње Република Србија - 
Босна и Херцеговина и Босна и Херцеговина - Црна Гора. 

Адекватном афирмацијом потенцијала у културном туризму, општина Милићи треба да постави 
трајна решења којима ће се изградити у препознатљиву и пожељну туристичку дестинацију и на тај 
начин осигурати дугорочну профитабилност и одрживост туризма у интересу свих укључених 
субјеката. Развој културног туризма доприноси јачању економије ове општине, потенцијално може 
привући нове инвеститоре, подстаћи отварање нових радних места и смањење незапослености, а 
имао би и друге позитивне ефекте на ширу друштвену заједницу. 
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