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Резиме 

 Предмет рада Улога и функција ТА „Таратурс” у промоцији пограничног 

простора туристичке регије Западна Србија је промоција туристичке регије Западна 

Србија и њеног пограничног простора. Истраживање у раду базирано је на простор 

Југозападне Србије, односно простор који се у географском смислу пружа од 

Косјерића на северу, Пријепоља и Сјенице на југу, до Бајине Баште на западу, до 

Ивањице, Чачка и Лучана на истоку. Западна Србија се убраја у богатије делова наше 

земље. Дрина са Подрињем је природна граница овог дела Републике Србије са 

Републиком Српском и Федерацијом Босне и Херцеговине.  

На истраживаном простору налазе се предели очуване природе. Посебно се 

издвајају: Национални парк „Тара”, паркови природе „Шарган – Мокра Гора” и 

„Златибор”, предели изузетних одлика „Камена Гора”, „Озрен – Јадовник”, специјални 

резервати природе „Клисура реке Трешњице” и „Клисура  реке Милешевке”. Поменути 

природни ресурси, предмет су интересовања туристичких посета ка туристичкој регији 

Западна Србија. Представљају њене значајне туристичке производе, који су као такви 

промовисани и од стране ТА „Таратурс”, са седиштем у Бајиној Башти.  

Програми путовања ТА „Таратурс” обухватају познате туристичке атракције 

(природне и антропогене) које се налазе у туристичкој регији Западна Србија. Самим 

тим се врши промоција тих подручја која су из године у годину све посећенија од 

стране туриста. Остале методе промоције су преко пропагандних средстава (плаката, 

брошура, каталога) која су доступна у самој агенцији, али и у туристичко-

информативним центрима у Бајиној Башти и Митровцу, као и на сајмовима туризма у 

Београду и међународном сајму туризма у Крагујевцу. Садржаји програма које 

организује ТА укључују најзначајније атракције пограничног простора туристичке 

регије Западна Србија, а посебно атракције Подриња. Првенствено се мисли на 

обиласке културно – историјског наслеђа (Андрић, Дрвенград, манастир Рача и др.), 

потом рафтинг Дрином, крстарење кањоном Дрине од Перућаца до Вишеграда, затим 

пешачке, бициклистичке туре, обилазке видиковаца на планини Тари...   

 Овакви начини промоције, као и садржаји и природне лепоте по којима је 

позната туристичка регија Западне Србије, резултирају све већим посетама како 

домаћих тако и страних туриста током целе године. Усмена промоција, односно 

препоруке туриста је такође јако битна за регију која се све више развија и постаје 

препозната на туристичком тржишту.  


