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Отворени 40. Међународни сајам туризма и 9. Сајам вина „Беовајн“
      

У Београду је јуче почео јубиларни 40. Међународни сајам туризма, који се одржава под
слоганом „Одмор те чека“.

  

На највећој туристичкој манифестацији у Југоисточној Европи, која је ове године окупила
више од 1.200 излагача из 55 земаља, учествује и Република Српска у организацији
Туристичке организације Републике Српске и Представништва Републике Српске у
Србији. Представљање туризма Републике Српске на овом сајму има посебан значај јер
највећи број посјетилаца у Српску долази управо из Србије.
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Сајам туризма свечано је отворила предсједница Владе Србије Ана Брнабић, која је
истакла да је туризам једна од најуспјешнијих и најуноснијих привредних грана у Србији
и да ће се улагања у туризам наставити.

  

Изнијела је податак да је Србију прошле године посјетило 1,5 милиона страних туриста,
што је за 17 одсто више него годину раније, док је број домаћих туриста порастао за осам
одсто, укупан број туриста за 12 одсто, а девизни прилив је премашио 1,1 милијарди
евра.

  

„Захваљујући вама, Србију поново препознају и све више њих зна колико је лепа,
гостољубива, богата и колико су сви који у њу дођу, добро дошли“, поручила је
премијерка туристичким посленицима.

  

Како је рекла, захваљујући њима, првог дана ове године CNN је препоручио Србију као
једну од десет дестинација која се мора посјетити ове године, док ју је Њујорк Тајмс
сврстао међу 52 мјеста које треба посјетити у 2018. години.

  

На отварању су говорили и потпредсједник Владе Србије и министар трговине, туризма
и телекомуникација Расим Љајић, градоначелник Београда Синиша Мали и Елена
Коунтоура, министарка туризма Грчке, земље партнера овогодишњег Сајма туризма.
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  Свечаном отварању Међународног сајма туризма присуствовали су и министри у ВладиРепублике Српске, министар трговине и туризма Предраг Глухаковић и министар заекономске односе и регионалну сарадњу Златан Клокић, као и директорПредставништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, савјетник министратрговине и туризма Александар Ђурић и директор Tуристичке организације РепубликеСрпске Нада Јовановић.  Послије свечаног отварања штанд Републике Српске на Сајму туризма посјетили суминистри Глухаковић и Kлокић и савјетник министра трговине и туризма АлександарЂурић. Поред њих промоцији туристчких дестинација Подриња присуствовали суАмбасадор БиХ у Србији Лазар Миркић, начелник општине Фоча Радисав Машић,начелник општине Вишеград Младен Ђуревић и предсједник Скупштине града БијељинеСлавиша Марковић, те директор ТО Западна Србија Мирослав Рађен и господин Ванг изKинеске туристичке агенције Саи Хуа.  
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  Према програму, на штанду Републике Српске туристичке организације Фоче,Вишеграда, Зворника и Бијељине одржале су промоцију туристичких потенцијалаПодриња, а Ресторан „Ловац“ из Бијељине одржао је кулинарски дан и на тај начинпромовисао гастро културу ове регије.  
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  Министар трговине и туризма Републике Српске Предраг Глухаковић рекао је да јепротеклих година Влада Српске много уложила у туристичке пројекте, те навео да јеброј туриста у Српској у прошлој години био већи за 24,6 одсто у односу на 2016.Нагласио је  да богата туристичка понуда која је ове године представљена на 40.Међународном сајму туризма у Београду свједочи о томе да Српска као туристичкадестинација нуди све више и да је садржај на њеном штанду богатији него икад.„Српска може бити презадовољна богатством природних и других туристичкихпотенцијала које ће представити у наредна четири дана. Оно што смо урадили у развојутуризма показује штанд Републике Српске који је ове године један од најбогатијих којесмо икад имали на Београдском сајму“, рекао је Глухаковић новинарима. Истакао је даће бити представљени бањски и планински потенцијал Српске, њене здраве воде иприрода, национални паркови, паркови природе и друго.Министар је изразио наду да ће ова зимска сезона напокон показати све љепотеОлимпијског центра „Јахорина“, али и Националног парка „Козара“ и осталих планинакоје имају ски-центре. „Сигуран сам и могу са поносом да кажем да очекујем да ће и овагодина бити успјешна и боља од прошле“, нагласио је Глухаковић.  Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокићизјавио је да је туризам веома значајан привредни потенцијал Републике Српске, која изгодине у годину биљежи раст броја туриста. Истакао је да је Представништво Српске уБеограду, у склопу својих програмских активности, заједно са Туристичкоморганизацијом Републике Српске подржало представљање веома значајних потенцијалаСрпске у области бањског, зимског, вјерског и адреналинског туризма.Министар Клокић је оцијенио и да је Олимпијски центар „Јахорина“ ове године оствариоогроман искорак.  

  У 14.00 сати на Београдском сајму свечано је отворен и, девети по реду, Сајaм вина„Беовајн“, на којем се, у организацији Представништва Републике Српске у Србији, напосебном штанду ове године представљају Подруми Вукоје, Подруми манастира Тврдош,Вински подрум Анђелић, Вински подрум Аћимовић, Винарија Руњевац, Сеоскодомаћниство породице Бањац, Подрум вина Панић, Винарија Ђелмо и Подрум винаСекуловић.  
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  Штанд Републике Српске на Сајму вина посјетили су министар трговине и туризмаРепублике Српске Предраг Глухаковић и министар за економске односе и регионалнусарадњу Златан Клокић.  Директор Представништва Републике Српске навео је да Представништво РепубликеСрпске у Србији већ четврту годину организује представљање винара и виноградара изСрпске на сајму у Београду.„Ово представљање довело је до тога да наши винари редовно постају добитницинаграда. Наши винари представљени су на најбољи начин и имаће прилику да покажусвоје производе, а посјетиоци ће моћи да дегустирају вина из Републике Српске“, рекаоје Цицовић.Цицовић је рекао да је представљање туристичких потенцијала Српске ове годиненајбоље припремљено, уз организовање великог броја промоција на којима ћепосјетиоци најбоље моћи да се упознају са туристичким производима Српске.  

  Послије свечаног отварања додијељене су награде побједницима такмичења „Беовајнчеленџ куп“, међу којима су и винари из Републике Српске. Подрум Аћимовић добио језлатну диплому за шардоне Аћимовић, сребрну диплому за жилавку Аћимовић и сребрнудиплому за вранац Аћимовић. Подрум Панић добио је сребрну диплому за шардонеПанић и сребрну диплому за розе подрум Панић. Подрум Секуловић Требиње добитникје сребрне диплома за совињон бјели, бронзане диплома за вранац и бронзане дипломеза шардоне. Сеоско домаћинство породице Бањац награђено је бронзаном дипломом зашардоне, а Винарија Ђелмо Требиње бронзаном дипломом за шардоне.  Међународни сајам туризма биће отворен до недјеље, 25. фебруара, а Сајам вина„Беовајн“ до суботе, 24. фебруара, ове године.
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