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У Београду је јуче почео 39. међународни сајам туризма, који се одржава под
слоганом "Уживајте на време"

  

Највећу туристичку манифестацију у Југоисточној Европи отворио је предсједник Владе
Србије Александар Вучић, а сајам је окупио више од 1.100 излагача из 56 земаља. Своје
туристичке потенцијале представља и Република Српска у организацији
Представништва Републике Српске у Србији и Туристичке организације Републике
Српске. Представљање туризма Републике Српске на Београдском сајму има посебан
значај, јер највећи број посјетилаца у Српску долази управо из Србије.

  

  

Oтварању су, поред представника овогодишње земље партнера Црне Горе,
присуствовали и министри у Влади Републике Српске, трговине и туризма Предраг
Глухаковић, индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић и рада и
борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић, као и директор Представништва
Републике Српске у Србији Млађен Цицовић и представници Амбасаде БиХ у Београду.

  

Поред премијера Вучића, из Србије су отварању овогодишњег сајма туризма
присуствовали министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић,
градоначелник Београда Синиша Мали и градски менаџер Горан Весић.

  

Отварајући сајам, премијер Вучић је истакао да Србија, Црна Гора и БиХ заједнички могу
да пруже апсолутно најбољу туристичку понуду и нешто сасвим ново.
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Вучић је рекао да је најважнији циљ Србије да са Црном Гором, БиХ, па и Македонијом
покуша да направи што више понуда за госте из иностранства и истакао: "Наша је
огромна прилика то што људи из света траже нове дестинације, јер је већина десет пута
посетила Париз или Беч. Наш регион је подручје које желе да виде."

  

Премијер Вучић је поновио да је потребно да се у региону сачувају  мир и стабилности да
сарадња мора да буде боља, јер једино тако земље региона могу да успију и нагласио:
"Зато не прихватам идеје о повратку у прошлост, сукобе, тензије. Успећемо да сачувамо
безбедност и мир за све на западном Балкану."

  

  

Послије свечаног отварања, репрезентативни штанд туризма Републике Српске је
посјетила делегација Владе Републике Српске, предвођена министром трговине и
туризма Предрагом Глухаковићем, Штанд су посјетили и представници Амбасаде БиХ у
Београду. У току првог дана сајма гастро презентацију су имали ресторан Ловац из
Бијељине и хотел Дрина Бијељина.

  

  

Министар Глухаковић је  изјавио да је Београдски сајам туризма  лидер у регион и да
представља шансу за наставак добре сарадње коју Република Српска већ има са
земљама региона. У изјави за Срну рекао је да је за Републику Српску веома важно што
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и ове године учествује на Међународном сајму у Београду, јер има шта да покаже и да
искористи прилику да види шта други нуде и у региону и свијету.

  

"Ово је прилика и да се отворе неки нови пројекти, јер имамо велике шансе за стварање
нових регионалних производа, поготову у бањском и сеоском туризму. Република Српска
има велику шансу у будућности да агротуризам добије већи значај, јер смо то законски
уредили, а и кроз стратегију руралног развоја Српске", додао је Глухаковић.

  

Према његовим ријечима, врло брзо ће се ићи у даљу процедуре пројекта Владе
Републике Српске и Владе Србије око стварања услова за отварање још једног
националног парка, а то је национални парк "Дрина", што ће отворити још могућности за
запошљавање младих и људи који желе да се баве туризмом. "Отвара нам се шанса да
сарадњу проширимо и на Федерацију БиХ, јер нама је у интересу да гости долазе и у
Сарајево и у Бањалуку и  у Мостар, али да су највише у Бањалуци", додао је Глухаковић.

  

Наводећи да Влада Републике Српске даје подршку свим иницијативама које долазе из
локалних заједница за регионално повезивање, Глухаковић је истакао да је стварање
регионалних пројеката у туризму бити боље него да се иде појединачно. "Нама је у
Влади Републике Српске задатак да се томе окренемо још озбиљније и да дамо снажнију
подршку онима који желе да туризам буде значајан производ, не само локалних
заједница и Републике него цијелог балканског простора или југоисточне Европе",
закључио је Глухаковић.

  

  

  

Паралелно са сајмом туризма, одржавају се и сајмови сувенира,
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хотелијерско-угоститељске опреме и 8. сајам вина „Beowine 2017“, на којем се, у
организацији Представништва Српске у Србији, на репрезенативном штанду у хали
Београдског сајма, представљају винари и виноградари из Републике Српске: Подруми
манастира Тврдош, Подруми „Вукоје“, Винарија „Јунгић“, Вински подруми „Анђелић“,
Подрум вина „Секуловић“, Сеоско домаћинство породице Бањац, Вински подрум
„Аћимовић“ и Винарија „Руњевац“.

  

  

На сајму вина, у оквиру пратећег програма, свечано су уручене награде побједницима
такмичења “Beowine Challenge Cup“. Сребрну диплому је добила винарија Подрум
Аћимовић из Требиња за вино Жилавка, берба 2016, вино Шардоне, берба 2016 и за
вино Вранац, берба 2013. Златну диплому је добила винарија Јунгић д.о.о из Челинаца
за вино Балатин, селекција, бербе 2015, вино Вранац Јунгић, бербе 2012, и за вино
Шикар, берба 2010. Штанд је посјетио и министар Глухаковић.

  

  

39. међународни сајам туризма и 8. сајам вина “Beowine“ завршавају се у недјељу, 26.
фебруара.
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