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Увод  

 

Туризам је сложени социо-економски феномен. Човек данас путује да би одмарао, био 

здравији, ради жеље за престижом, поштовањем, да би задовољио потребу за 

истраживањем итд. Масовно кретање туриста је последица брзог друштвеног и 

економског развоја. По подацима Светске туристичке организације у туристичка 

кретања у свету укључено је преко 700 милиона људи. Такође остварена потрошња у 

међународном туризму износи око 500 милијарди америчких долара. А у секторима 

који се баве туризмом и имају везе са туризмом запослено је више од 220 милиона 

људи.  

Примена маркетинга у туризму је неизоставан процес у остварењу циљева туристичких 

дестинација.  Кроз процес маркетинг активности пре свега се истражује тржиште да би 

се на основу истраживања формирао маркетинг план за одређену дестинацију. Битна 

ставка при стварању маркетинг понуде је постојање потребе и жеље потрошача, 

финансијска средства и величина тржишта. Маркетинг микс је концепт у маркетингу 

који се врло брзо развијао. Под концептом маркетинг микса подразумева се избор 

инструмената чијим ће се  комбиновањем туристичка дестинација или производ 

најбоље имплементирати на тржиште. Маркетинг микс захтева стално прилагођавање и 

праћење јер је туристичко тржиште променљиво. 

Предмет истраживања је анализа карактеристика инструмента маркетинг микса у 

туризму, као и њихова примена на примеру туристичке дестинације града Загреба. У 

првом делу рад се бави основама маркетинг микса и специфичностима туристичког 

тржишта које се по много чему разликује од робног тржишта. У другом делу се 

анализира сваки инструмент маркетинг микса и његова примена у туризму. У трећем 

делу посебна пажња је посвећена управљању туристичком дестинацијом на примеру 

града Загреба.   
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1. Управљање инструментима маркетинг микса  

 

Маркетинг је једна од најстаријих  људских активности а опет релативно млада научна 

дисциплина. Потиче од речи (макрет) сто значи “стављање на тржиште”. Педесетих 

година прошлог века остаје доминантна пословна концепција. У САД шездесетих у 

Немачкој, седамдесетих у Јапану. Маркетинг као пословна концепција значи 

усмереност ка задовољавању потреба потрошача у одређеним производима и услугама 

уз остварење профита. Процес планирања маркетинг активности почиње дефинисањем 

циљева. Организација за маркетинг циљеве настоји да одабаре оно што треба да уради 

полазећи од предности и мане предузећа. 

Маркетинг микс је један од битнијих процеса у модерном маркетинг концепту. То је 

скуп инструмената који дају најбоље могуће резултате. Основна четири инструмената 

маркетинг микса су : 

1. Производ (Продуцт), 

2. Цена ( Прице) , 

3. Диструбуција ( Плаце) , 

4. Промоција (Промотион ). 

Уз ова четри основна иснструмента маркетинг микса у литератури се спомињу још три 

која су подједнако важна за формирање туристичког производа а то су људи, процес и 

физичка средина. О њима ће више бити речи у делу где ћемо анализирати инструменте 

маркетинг микса у туризму. 

Предузеће формира сопствену понуду у облику производа или услуга са циљем да 

задовољи стварну и потенцијалну тражњу и оствари профит. Понуда предузећа је 

комплексна и поред производа садржи, цену, простор и информације о расположивости 

понуде. Зато маркетинг микс најбоље осликава понуду предузећа. Производ 

представља све оно што предузеће може понудити у замену за новац. То може бити 

физички производ, услуга или идеја. Производ је уједно и најважнији инструмент 

маркетинг микса из ког произилазе остали, и доводе се у директну везу са њим. 

Производ у себи садржи и неке додатне елементе садржане чином доношења одлуке о 

куповини. Зато је сваки производ специфичан по нечему па се према томе и креира 

маркетинг приступ.  
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Све што се нуди на тржишту има неку цену. Цена је једини инструмент квантитативно 

изражен а може се и схватити као новчани израз корисности купца да добије неки 

производ. Прихватајући цену потрошач истовремено прихвата и све остале 

инструменте маркетинг микса. Кроз продајну или набавну тржишну цену мери се и 

одмерава успешност или неуспешност менаџерских потеза и одлука. Одређивање цене 

је компликован проблем, због тога су настале бројне економске теорије.  

Теорија радне вредности према којој је цена робе одређена кванитетом и квалитетом 

утрошеног минулог и живог рада, утрошених фактора производње у њеном стварању тј 

самом вредношћу робе.  Теорија граничне корисности – према њој се за цену производа 

и услуга узимају објективно утрошени фактори производње. Мање ће се вредновати 

роба које има у изобиљу од робе која је у дефициту.  Теорија вредности и корисности 

према којој цена неке робе зависи и од величине трошкова фактора производње 

насталих у процесу њеног стварања као и од њене стварне користи. 

Производ односно услуга, се каналима продаје допрема од места производње до места 

потрошње. Савладавање простора између производње и потрошње је константно 

растући проблем који повећава улогу дистрибуције у маркетингу. Под каналима 

продаје подразумевамо све актере који омогућавају да производ стигне до потрошача. 

Одлучивање о каналима продаје подразумева доношење одлука о броју и врсти канала 

продаје. Систем дистрибуције представља ланац индивидуа и организација које се 

налазе на путу од произвођача до потрошача, а чија је улога да обезбеде и олакшају 

приступ производа потрошачима. 

Промоција као инструмент маркетинг микса изражава све облике комуникације са 

потенцијалним и стварним купцима. Облици комуницирања могу бити различити, па 

промоциони микс обухвата: личну продају, привредну пропаганду, публицитет и 

продајну промоцију. Лична продаја је директна комуникација продавца и купца, може 

се остварити лицем у лице или телефоном. Привредна пропаганда представља плаћени 

облик презентовања информација путем медија. Публицитет чини сваку информацију 

која може да створи позитивну слику о производу. Продајну промоцију чине укупне 

активноти које предузеће предузима да би стимулисало продају. 
1
 

 

                                                           
1
Јобер Д., Основи маркетинга, Дата Статус, Београд, 2006. 
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Свако предузеће само за себе комбинује инструменте каркетинг микса са циљем да 

искористи сву своју снагу а сведе на минимум слабости да би остварило што повољније 

реакције тражње на своју понуду. У наставку посебна пажња ће бити усмерена ја 

инструментима маркетинг микса у туризму.
2
 

2. Појам и специфичности туристичког тржишта 

 

Тржиште је одређени простор у коме се суочавају понуда и тражња. Према врсти робе 

тржиште се може поделити на:  

1) Тржиште производа,  

2) Тржиште услуга, 

3) Тржиште новца, 

4) Тржиште некретнина, 

5) Тржиште рада и др.
3
 

Туристичке потребе, у данашње време имају највећи утицај на формирање туристичког 

тржишта. Слободно време, финансијске могућности и различита интересовања у много 

чему карактеришу туристичку потражњу. Специфичност туристичке тражње се пре 

свега огледа у неопипљивости производа, где потрошач путује ка својој услузи (роби) 

да би задовољио своје потребе, док се у робном тржишту, роба шаље дистрибутерима и 

тако приближава купцима. Туристичка потреба се састоји од више елемената који 

заједнички требају да задовоље туристе. Самим тим дефинисање туристичког 

производа је сложено. Основом туристичког производа сматрају се услуге превоза, 

смештаја и исхране. У зависности од интересовања туриста у туристички производ 

улазе и бројне спортске, културне, забавне манифестације а и природне и антропогене 

вредности одређене дестинације. 

 Можемо рећи да је туристичко тржиште скуп односа понуде и тражње који настају под 

утицајем туристичких кретања.
4
 Светска туристичка организација у својој студији о 

                                                           
2
Philip Kotler,Kevin Lane;Маркетинг Менаџмент, Дата Статус,Београд ,2006 

 
3
Popesku.J. Marketing u turizmu i ugostiteljstvu, Univerzitet Singidunum, Beograd,2013. 

 
4
 Стефановић,В;Глигоријевић.Ж,Економика туризма,Ниш,2010. 
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равоју светског туризма наводи да спољни фактори и тржишне снаге одређују 

туристичку понуду и тражњу. 

Под спољним факторима подразумевамо: 

1) Привредни и финансијски развој,  

2) Демографске и социјалне промене, 

3) Технолошке иновације и побољшања, 

4) Инвестиције и инфраструктуру, 

5) Политичке, законодавне и правне чиниоце, 

6) Планирање и утицај на околину, 

7) Развитак трговања , 

8) Сигурност путивања. 

 

У тржишне снаге спада : 

1) Знање потрошача о могућностима туризма и туристичким захтевима,  

2) Развој производа дестинације и развитак производа односно услуга код 

приватног сектора, 

3) Трендови у структури путовања и туристичком оперативном сектору, 

маркетингу, 

4) Понуда стручног и искусног људског потенцијала. 
5
 

Туристичка тражња произилази из потреба људи за путовањем и чине је 

доминантним субјектом на туристичком тржишту. Битне карактеристике 

туристичке тражње су: 

                                                                                                                                                                                     
 
5
 World TourisamOrganisation, Global tourisam Forecast to the Year 2000,Madrid,1995. 
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1) Хетерогеност – која је дефинисана различитим потребама људи, које се 

задовољавају на различите начине у раличитим туристичким просторима у 

различито време. То условљавља туристичку тражњу да буде веома разноврсна. 

2) Еластичност – која се може дефинисати као промена количине тражње за 

одређеном туристичком услугом, услед промена цена, личних примања или 

неких других фактора битних за туристичку тражњу. 

3) Сезонски карактер – условљен је климатским условима и годишњим одморима. 

Две главне туристичке сезоне су летња и зимска. 

Наведене карактеристике условљавају потребу за стварањем комплекса услуга од 

стране туристичке понуде у односу на сваког носиоца туристичке потребе. 

Туристичка понуда је веома широк појам који директно зависи од туристичке 

тражње. Усагласити понуду и тражњу је веома теско. Основни фактори који чине 

туристичку понуду су : атрактивни, комуникативни и рецептивни. Карактеристике 

туристичке понуде су следећи: 

1) Дислоцираност туристичке понуде - која се огледа од одвојености простора где 

се ствара туристичка потреба од простора где се она задовољава. 

2) Хетерогеност туистичке понуде – произилази из разноврсности туристичких 

услуга  

3) Нееластичност туристичке понуде – се огледа у немогућности мењања 

капацитета тренутној тражњи. 

4) Статичност туристичке понуде – се везје за чињеницу да је услугу могуће 

конзумирати само на лицу места, дакле тамо где се она нуди. 

5) Сезонски карактер понуде – је условљен климатским факторима који су 

створили две кавалитетне сезоне летњу и зимску.  
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Наведене карактеристике и особености елемената туристичког тржишта захтевају од 

носилаца пословне и туристичке политике да обрате посебну пажњу на потребе, 

захтеве, и жеље садашњих и потенцијалних туриста. Ови фактори чине неопходну 

примену маркетинг концепта на свим нивоима организације у туризму. 
6
 

 

3. Управљање инструментима маркетинг микса у туризму  

 

Бројни теоретичари давали су разне класификације маркетинг микса али се 

најадекватнијом сматра подела коју је дао J.McCarty. Он је издвојио четри основна 

инструмента: производ (product), цена (price), промоција (promotion), и канали продаје 

(place) поуларно названи и 4П. Уз ова четри основна иснструмента маркетинг микса у 

литератури се спомињу још три која су подједнако важна за формирање туристичког 

производа а то су људи, процес и физичка средина. 

Уобичајено је да се разматрају четри инструмента маркетинг микса туристичке 

дестинације: производ, цена, дистрибуција и канали продаје. Све чешће  се сваки ових 

инструмента посматра и као јединствена комбинација односно микс. 
7
 

Инструменте маркетинг микса туристичке дестинације треба посматрати као одлуку да 

се оптимално алоцирају ресурси ка постизању максималних резултата. Маркетинг микс 

се у туризму посматра на микро и макро нивоу. У првом случају  на нивоу предузећа и 

остале за развој заинтересоване привреде посматрамо производ, цену, промоцију и 

канале продаје а у другом случају имају се у виду ти исти иструменти који се 

формирају за дестинацију у целини. 

 

 

                                                           
6
 Попеску.J. Маркетинг и менаџмент у туризму и угоститељству, Универзитет сингидунум, Београд,2013. 

6
 Стефановић.В;Глигоријевић.Ž,цит.дело. 

7
Бакић,O.,цит.дело. 
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3.1. Стратегија туристичког производа  

Котлер наводи да у саставни део производа улази збир компоненти. У туризму под 

производом можемо подразумевати много тога. Пре свега путовање, услуге смештаја и 

исхране, изнајмљивање аутомобила, ангажовање туристичког водича, продају сувенира 

и др. У производ се такође укључује и културно-историјско наслеђе, природне одлике, 

љубазност туристичких радника и слично. 

Постоји велики број дефиниција туристичког производа а Бакић констатује 4 групе тих 

дефиниција. 

1.група: су они ставови који туристички производ означавају као ''смесу'' или ''амалгам'' 

различитих елемената као конститутивних делова, 

2.група: су оне дефиниције које посматрају призвод само са једног аспекта носиоца 

туристичк понуде,  

3.група: дефиниције које дефинишу производ као изворне и изведене понуде, 

4.група:дефиниције које производ деле на интегрисани и парцијални производ.
8
 

Даље ћемо разматрати дефиницију која производ дели на интегрисани и парцијални 

производ, где Бакић каже да је туристички производ појединачни елемент произвођача 

на страни туристичке понуде или спој више таквих елемената, при чему се коначно 

уобличавање постиже избором и миксом тих елемената које за дато подручје врше 

туристи.
9
 

Туристички производ је састављен од одређеног броја елемената који чине атрактивни, 

комуникативни и рецептивни фактори. 

Атрактивност је различити микс елемената у које спадају: 

1) Природно-географске (клима, флора и фауна, географски положај и сл.), 

2) Културно-историјске ( културно-историјско наслеђе, фолклор, мелос и сл.), 

3) Друштвено-економске ( културне, спортске и разне дрштвене манифестације,                       

демографски подаци, економски подаци и тд.), 

                                                           
8
 Бакић ,О., цит. дело. 
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4) Политичке и др. 

Приступачност подразумева основне информације као што су географска и економска 

дистанца, редови вожње, развијеност саобраћаја и др. Код географске дистанце треба 

урадити удаљеност туристичке дестинације од емитивних подручја за поједине видове 

превоза. Са економске дистанце треба приближно одрети трошкове путовања у еврима 

или доларима и указати на повољности у односу на остале туристичке дестинације. 

Понудити информацију о развијеношћу и количини категорисаних путева, броју 

аеродрома и др. 

Услови за боравак подразумевају укупну туристичку понуду која подразумева све 

елементе из домена смештаја, исхране, забаве, разоноде, рекреације и сл. Потребно је 

презентовати информације о обиму и структури смештајне ресторанске понуде и 

основне информације о квалитету истог. Пружити податке о културним садржајима, 

броју конгресних центара, спортским капацитетима такође потребно је дати и податке о 

могућим облицима забаве и разоноде.
10

 

 

3.2. Стратегија цена  

Многи аутори су се бавили изучавањем у формирању цена услуга па тако Lovelock 

истиче: да на цену услуга утиче непостојање власништва, виши однос фиксних 

трошкова према варијабилним, многе услуге је тешко оценити, време као значајан 

фактор и могућност коришћења електронских канала за дистрибуцију.
11

 

Цена је важан инструмент маркетинг микса јер се туристички производ тако вреднује 

на тржишту. Према Бакићу цена је одређена на два начина; прво факторима који се 

означавају као екстерни (тражња, конкуренција, политика државних органа ) и 

интерним факторима ( трошкови и сл.).
12

 

На одређивање цене утичу не утичу само  потрошачи већ се мора обратити пажња и на 

конкуренцију. У рзматрању политике цена мора се узети специфичност туристичког 

тржишта као што су:  

                                                           
10

 Бакић,O.,цит.дело. 
11

Lovelock, H. Services Marketing: People, Technology, Strategy, Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Sadle 

River, New Jersey, 2001 
12

 Бакић,O.,цит. дело. 
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1) Велика еластичност тражње,  

2) Значајни проток времена од утврђивања цене до продаје, 

3) Немогућност складиштења, 

4) Неопходност сезонског диференцирања цена,  

5) Висока могућност рата путем цена ( смештај, превоз, туристике агенције), 

6) Значајна државна регулатива, 

7) Психолошки аспекти туриста при одлучивању за туристички производ, 

8) Високи фиксни трошкови у пословању на туристичком тржишту. 

Познавање, разумевање и уважавање свих ових фактора адекватна су основа у  

формирању  цена за туристичко тржиште. Сваки од поменутих фактора мора се 

уважавати у анализи и креирању пословне политике цена којом се мора стално бавити 

јер су фактори динамични и турбулентни. У даљем излагању пажњу ћемо обратити на 

тражњу, конкуренцију и трошкове. 

Анализом туристичке тражње можемо између осталог видети које су то цене које су 

туристи спремни да плате за туристички производ. Никад се не сме изоставити 

специфичност туристичке тражње у виду њене еластичности у односу на цене и 

примања која утичу на комплексан процес  креирање одређене цене.  

Конкуренција такође има значајни утицај на формирање цене на макро и микро нивоу. 

Тако да се конкуренција мора стално пратити и анализирати. Располагати 

информацијама као што су усаглашеност сопствених цена са конкуренцијом, 

различитим стартешким и финансијским потезима у домену цена  и тд. Посебно 

диференцирање производа и сегментација тржишта добијају на значају и доносе већу 

самосталност у формирању цена и смањења зависности од конкуренције. 

Трошкови као битан факор чине доњи лимит при одређивању цена. Познавање висине 

трошкова значи утврђивање само доње границе цена али то не значи да ће и продајна 

бити иста. Критеријум за рационалну цену је да ли цена одговара тржишту односно да 

ли је потрошачи прихватају. Последњих година је у туризму присутан концепт 
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формирања цене у коме се говори о стратешкој и тактичкој улози цена. Па је стратешка 

улога цена да : 

1) Да рефлектује циљеве, 

2) Да кореспондира са намераваним позиционирањем и имиџом, 

3) Проивод на различитим сегментима, 

4) Да поштује очекивања у вези квалитета, статуса и вредности производа, 

5) Да рефлектује фазе у животном циклусу производа, 

6) Да омогући дугорочну  зараду и повраћај инвестираног капитала. 

Тактичка улога цена је да: 

1) Води рачуна о маринлној тражњи, 

2) Дестимулише одређене сегменте путем цена,  

3) Победи конкуренцију на најбржи начин,  

4) Буде увек на располагању као средство за превазилажење тренутне кризе, 

5) Омогући прилив средстава и на кратак рок. 
13

 

Посматрају се и утицаји на тактичке и стратешке улоге цена који могу бити унутрашњи 

и спољашњи. У унутрашње спадају : примену стратегија и позиционирање, маркетинг 

циљеве за период за који се одређује цена, сегменте који ће бити у фокусу, трошкове и 

акције конкурената а са друге стране су спољашњи: карактеристике производа и 

капацитета, неценовне инструменте конкурентске борбе и регулација.  

По Бакићу туристичка дестинација има три могуће политике за формирање цена а то 

су: 

1) Стратегија цена- која ће бити детерминисама трошковима. Пошто су ово 

фактори интерне природе лакше је доћи до жељенх инпута за стратешку 

одлуку о високој или ниској цени на пр. Али она неће бити од користи када 

постоји ситуација раста тражње; 

                                                           
13

 Попеску,Ј.,цит.дело. 
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2) Стратегија цена која је упливисана понашањем конкурената је много 

компликованија јер се информације из окружења тешко набављају. Како се 

конкуренти позиционирају на тржишту, до које мере цену користе као 

оружије?  Који делови дестинације и који делови индивидуалног бизниса су 

наши непосредни конкуренти ?  То су нека од кључних питања важна за ову 

стратегију. 

3) Стратегија цена везана за понашање туристичке тражње. Где се поставља 

питање колике вредности потрошачи добијају за тражену цену. Често се 

каже да се треба одредити навиша цена коју су потрошачи спремни да плате. 

Ту долазе до изражаја односи између вредности коју потрошачи очекују као 

и трошкови и квалитет производа. За екстра кавалитет везује се и екстра 

цена.
14

 

Цена туристичке дестинације може бити формирана на основу сагледавања више 

метода. Уз сагледавање њихових предности и мана. Који год се методи користили увек 

се на првом месту  морају задовољити жеље потрошача а да се притом не наруши 

интегралност дестинације. 

3.3. Стратегија промоције  

Има за циљ да информише и подстакне тражњу за одрђену туристичку дестинацију. 

Она информише потрошаче о разним могућностима које пружа одређена туристичка 

дестинација а које задоваљавају туристичке потребе. Реч је о процесу масовног 

комуницирања, при чему је предмет комуницирања размена информација између 

понуђача и потрошача.  

Промоција пружа разне могућности и креативност менаџера за промоцију туристичке 

дестинације. Сам процес промоционих активности има више етапа.  

1) Одабир тржишта, 

2) Одређивање циља промоционе активности, 

3) Развој одговарајуће понуде, 

4) Избор и коришћење одговарајућих инструмената комуникационог микса, 

                                                           
14

 Бакић,О., цит.дело. 
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5) Установљење буџета,  

6) Процена укупне промоционе активности. 
15

 

Свака етапа у промоционим активностима је подједнако битна за успешност 

промоционе стратегије тако да је контрола битна у свим етапама. Прва етапа је одабир 

тржишта. Што више занимљивих и корисних информација имају, туристи се пре 

одлучују за одређену туристичку дестинацију. Да би се креирала позитивна мишљења о 

некој туристичкој дестинцији треба кренути са општом пропагандом. Шта то 

дестинацију издваја од осталих, где се налази које је доба године најпогодније за 

одлазак и сл. А онда се надовезати комерцијалном пропагандом. Прва циља на широко 

тржиште а друга има за циљ да ''нападне'' који су виђени као непосредни корисници 

сопственог туристичког производа. Друга етапа је одређивање задатака у промоционој 

активности, где је циљ да се туристичка тражња заинтересује за туристички производ. 

То је процес који траје и захтева сложено и комплексно планирање. 

За примену стратегије значајно је неколико задатака: 

1) Заинтересовано тржиште - јак производ, цене могу расти сразмерно са 

квалитетом услуга итд; 

2) Средње заинтересовано тржиште - јак производ, повећање тржишног учешћа 

путем конкурентних цена; 

3) Слабо тжиште - јак производ, промоција производа на већем броју сегмената 

са различитим ценама и раним услугама и пажњу посветити трошковима; 

4) Јако тржиште – средњи производ, ниже цене од конкурената потенцирати 

вредност за новац; 

5) Средње тржиште – средњи производ, повећати тржишно учешће кроз 

конкурентске цене; 

6) Слабо тржиште – средњи производ, прошити број тржишних сегмената 

7) Јако тржиште – слаб производ, унапредити производ и повећати цене са 

агресивнијом пропагандом; 

                                                           
15

 Бакић , О.,цит.дело. 
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8) Средње тржиште – слаб производ, правити специјалне промоционе кампање 

и дати посебне попусте; 

9) Слабо тржиште – слаб производ, дезинвенстирати и зауставити промоционе 

активности.
16

 

Онда следи развој адекватне промоционе поруке а анализа тржишта даће информације 

о томе каква је туристичка потражња. Такође анализом конкуренције знаће се какве су 

позиције на тржишту а анализом производа његове слабе и јаке тачке. Фактори који 

утичу на имиџ дестинације су многобројни а неки од њих су: мотивација, перцепција, 

психолошке карактеристике, социо – економске карактеристике, искуство, образовање, 

медији, маркетинг у туризму и сл.  

Следећи корак у промоционим активностима је избор инструмента промоционог микса 

пропаганда, веза са јавношћу, унапређење продаје, лична продаја и сл. Сваки од њих 

има своје предности и недостатке. Огласна средства као сто су радио, ТВ, магазини и 

слично, су веома ефикасна али и скупља од рецимо графичких средстава ( постери, 

плакати итд.). Сајмови и изложбе су значајни због директног контакта тражње и 

понуде, и могућности непосредног уговарања послова. Везе са јавношћу су битне за 

лобирање одређених здатака у компанији. Унапређење продаје може да се побољша 

кроз попусте, бонове, наградне игре и сл. Разни фактори одређују која ће врста 

промоције да се одабере фактори који су у вези производа, тржишни фактори, фактори 

тражње, будџет,маркетинг микс и тд. 

Дестинација се мора држати и неких основних принципа туристичке пропаганде. Што 

значи да она мора бити координисана. Потребно је развијати шеме које ће се међусобно 

усклађивати да би се повећало препознавање и идентификација региона од стране 

туристичке тражње. Промоција мора да буде аутентична и у коресподенцији са осталим 

инструментима маркетинга. Следећа етапа је установљавање будџета тј. Обезбедити 

онолико финансијских средстава колико копманија захтева. Битно је да се процес 

комуникационе стратегије не прекида због недостатка финансијски средстава. 

Континуитет прилива финансија битан је за континуитет целог процеса и успешан 

исход. Уз све то битно је стално контролисати развој стратегије промоционог микса да 

би се на време вршиле исправке истих .  
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3.4. Стратегија канала продаје  

Канали продаје су веома битан део маркетинг микса јер туристичка дестинација постаје 

доступна преко канала продаје. Пошто је у туризму процес производње и потрошње 

одвојен, можете купити производ много пре његовог коришћења. Разним каналима 

продаје туристички производ долази до потрошача а они морају отићи на одређену 

дестинацију да би конзумирали производ. Туристичко тржиште има потребу за разним 

каналима продаје јер је циљ да се туристички производ приближи што већем броју 

потрошача, на више места истовремено. Специфичност туризма условљава да избор 

канала продаје има већи значај од избора канала продаје за физичку дистрибуцију. У 

процесу избора канала продаје улазе следеће ставке: информисање, промоција 

контакти, усклађивање, преговарање, финансирање и преузимање ризика. 

Могу се користити директни и индиректни канали продаје. Директна понуда је 

непосредни контакт између понуде и тражње ( на пример између хотелијера са 

туристима). Неке од предности директне продаје је што побољшава контролу 

информација између понуђача и потрошача и не плаћа накнаду посредницима за 

њихове услуге. Под директном продајом спадају: 

- Продаја на лицу места ( на пр. рецепција),  

- Продаја путем поште ( ранијим купцима, на основу формиране листе купаца, 

као одговор на анкете...),  

- Телефонски – телемаркетинг ( према листи циљних група купаца ), 

- Продаја од ''врата до врата'' ( према циљним квартовима или улицама у 

граду), 

- Туристичке манифестације ( сајмови туризма и друге манифестације које су 

везане за исти),  

- Интернет ( директно резервисање). 

Индиректна продаја укључује једног или више посредника у продаји услуга. Као 

посредници могу се јавити:  

- представништва хотелских компанија, 

- туристичке агенције,  
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- организатори путовања,  

- глобални дистрибутивни системи, 

- националне, регионалне и локалне туристичке организације, 

- туристички информативни центри, 

- авио компаније, 

- глобални дистрибутивни системи,  

- независни компјутеризовани резервациони системи, 

- конгресни бирои,  

- компаније за изнајмљивање возила,  

- интернет. 

Од броја посредника између потрошача и понуђача зависи и модел односно структура 

канала продаје.  

1) Директна продаја ( предузеће – купац ), 

2)  Продаја уз једног посредника ( предузеће – посредник- купац ), 

3) Продаја уз два посредника ( предузеће – организатор пословања – 

туристичка агенција – купац ), 

4) Продаја уз три посредника ( предузеће – домицилна туристичка агенција – 

организатор путовања – ретаиллер – купац ). 
17

 

Разлози за коришћење посредника су многобројни а неки од њих су: 

- Нижи трошкови,  

- Већа покривеност тржишта, 

- Мање коминикација са продајом,  

- Супротстављање понуди конкуренције, 
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- Посредници својим знањима, искуством могу постићи бољу продају, 

- Посредник служи и као извор информација потрошачима 

А предности за купце су следећи :  

- Могућност информисања и поређења производа у месту сталног боравка, 

- Могућност добијања пакета услуга,  

- Нижи трошкови размене односно трансакције куповине.  

Свака од наведених стартегија канала продаје има одређене мане и предности. Свака 

туристичка дестинација ће на основу свесног и континуираног планирања донети 

одлуку коју ће стратегију изабрати за своје канале продаје. Основни задаци у вези са 

избором канала продаје су следећи: 

1) Јасно одређивање, мисије, циљева и смерница за дестинацију, 

2) Дестинација би требало да обезбеђује разноврсне информације од 

непосредне користи носиоцима понуде. То су информације о тренутним и 

будућим трендовима на тржишту, карактеристикама и понашању потрошача 

и сл, 

3) Дестинација помаже у креирању адекватног производа и избору адекватног 

канала продаје за конкретан производ, 

4) Утиче на развијање свести о значењу правилног избора канала продаје 

водећи рачуна о значају природних и друштвених ресурса којима располаже 

и сл.  

Дестинација као туристички производ може бити доступна кроз већи број канала 

продаје. Веома је битно да  менаџери одређене дестинације буду свесни снаге и 

могућности канала продаје да бих искористили на најбољи могући начин.
18
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3.5. Остали инструменти маркетинг микса  

Три додатна инструмента маркетинг микса људи, процес и физичка средина 

представљају део туристичког производа и подједнако су важна за маркетинг 

туристичког производа. Ова три инструмента посебно су важна у туризам јер се у 

већини случајева долази у контакт са људима, сама услуга је сложени процес а услугу 

оцењује потрошач јер је у његово искуство укључен и процес испоруке ( физичка 

средина).  

Људи утичу на варијабилност самог туристичког производа, можемо их поделити на 

туристе, запослене у туризму и локално становништво. Запослени у туризму имају 

велики утицај на искуство какво ће туристи понети са туристичке дестинације. 

Запослени су подељени у две категорије они који директном контакту са гостима и они 

који су у индиректном контакту пружајући подршку. Локално становништво може бити 

у формалном и неформалном котакту са гостима које такође може утицати на њихово 

искуство и перцепцију о туристичкој дестинацији. И сами туристи који су и конзументи 

туристичког производа који не би ни постојао без њих.  

Највећа могућност контроле је на запослене а најмања контрола је над локалним 

становништвом. Да би запослени добро поступали према гостима треба се добро 

поступати и према њима. Сви наведени учесници представљају део процеса испоруке 

услуга који представља проширени део маркетинг микса.  

У процес испоручивања услуга спадају процедуре, прогарами, механизми, и токови 

атктивности којима се сама услуга испоручује потрошачима. Коначни резултат зависи 

од квалитета процеса испоручивања услуге, са тим циљем тежи се стандардизацији 

услужног процеса одређене радње коришћењем одређених сценарија. Аутоматизовање 

се односи на одређене процесе у којима је замењен људски рад и избегнута могућност 

људског утицаја ( на пр. Чекирање на аеродрому) . Сценарио је уствари утврђен ток 

акција како би се обезбедио задовољавајући услужни сусрет између даваоца и 

примаоца услуге.   
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Амбијент представја окружење у којем се пружа услуга и укључује све што је 

опипљиво. Услужни амбијент је у туризму посебно важан јер поваћава опипљивост 

производа како би се утицало на процес куповине. Такође услужни амбијент се користи 

да би се поједноставио услужни процес (знакови и информације о музејима, 

ресторанима и сл. ) 
19

 

 

4. Управљање туристичким производом пример – града Загреба 

 

О постанку имена града постоје различите теорије а име је неоспорно хрватског 

порекла. По једној се изводи од глагола загрепсти односно укопати а по другој се 

доводи у везу са старим хрватским именом за обалу ''берег''.  Овај стари град на обали 

Саве није само прастаро насеље. Налазећи се на раскршћу две европске  макрорегије 

средњеевропске и балканске, Загреб је и популарно називан источним вратима Еворпе, 

на прелазу алпских и панонских земаља. 

Главни и највећи град Републике Хрватске, данас предстваља управно, културно, 

прометно и научно средиште Хрватске. Град Загреб је посебна, јединствена, 

територијална и самоуправна јединица која има положај жупаније. Први писани спомен 

Загреба датира из 1094. године када је на Каптолу основана бискупија што говори да је 

ту и раније постојало насеље а  као главни град Хрватске спомиње се 1557. године . 

4.1. Туристичко - географски положај 

Град Загреб је смештен на крајњем југу средње Европе, на прелазу  према европском 

Средоземљу, удаљен је само 170 км од Јадранског мора. Уз западни обод Панонског 

басена, у подножју планине Медведнице и са обе обале реке Саве. Лежи на висини од 

123-140 м, надморске висине. То је долински град а тло на коме је подигнут није 

стабилно, јер су земљотреси до сад три пута рушили насеља у Загребачкој потолини. 

Према географским координатама град Загреб се налази на 45°15'Н и 15°30'Е.  
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Слика 1. – Географски положај града Загреба 

 

Извор: www.zagreb.hr  

Загреб је један од највећих саобраћајних раскрсница Европе јер ту пролазе путеви од 

запада према југоистоку Европе и Блиском Истоку, те од источних делова средње 

Европе и Балтика према средоземљу. Простире се на површини од 641 км² а према 

попису становништва из 2011. године у њему живи 792.875 хиљаде становника.
20

 

4.2. Клима  

 

Загреб има веома повољан природни положај  и веома умерену континенталну климу. 

Зиме нису прехладне (годишњи просек температуре је 11,6ºC),  лета су сунчана и топла, 

а пролеће и јесен веома угодни, годишња инсолација креће се просечно око 2000 сати а 

годишњи просек падавина око 880мм. Највише падавина има у касно пролеће, рано 

лето и јесен, а најмање зими и у рано пролеће. Нема изразито сушних ни влажних 

раздобља. Град је планинском баријером Медведнице заштићен  од прохладних и 

неугодних северних ветрова. 

4.3. Хидрографија 

 

Највећи хидрографски значај Загребу даје алпско-панонска река Сава, која сече градску 

територију. Сава извире са два изворишна крака у Јулским Алпима, а улива се у Дунав 

испод Калемегдана у Београду. Дугачка је 940 км (од тога 562 км кроз Хрватску), и 

заузима 95.197 км². Са просечним протоком од 1670 м3-с она је најбогатија притока 
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Дунава. Сава спада у загађене реке, највећим делом је између друге и треће категорије а 

понегде прелази и у четврту. Стање се поправља смањењем индустријског загађења 

наручито након затварања неких погона у Словенији и Хрватској. Загреб се налази на 

700. речном километру и просечни проток саве у Загребу је 330 м3-с, знатна колебања 

су била изразита пре изградње бедема за одбрану од високих вода. Сава је главни 

хидрографски чвор у овом делу хрватске. Од многобројних медведничких потока и 

Савиних притока најзначајнији су: Врабечки, Кустошак, Чрномерц, Фучков поток, 

Близнец, Штефновец, Трнава. Осим њих кроз уже подручје града и његово средиште 

протичу још и: Кунишчак, Пантовчак, Тушканачки поток, Медвешчак и Лашчиншчак. 

Све њих издашно напаја водом осредњи хумидитет Медведнице. 

4.4. Становништво 

 

Према попису становништва из 2001. године  град Загреб има 779 145 становника, и то 

415 153 жена и 363 992 мушкарца. Шире градско подручје окупља више од милион 

становника. Просечна старост становника је 39,7 година. Према народности већину 

становника чине Хрвати (око 92%), а од националних мањина најзначајнији су: Срби, 

Словенци, Бошњаци (босански муслимани) и Албанци. Према вери већина Загрепчана 

су католици (87%), а остале најзначајније верске заједнице су: православна заједница, 

исламска заједница (2%), Јеховини сведоци, Евангеличка црква и Реформирана 

хришћанска (калвинска) црква, Адвентистичка црква, Баптистичка црква и жидовска 

заједница. Око 4% се изјаснило агностицима, а 3,5% атеистима. Највеће градске 

четврти су: Трешњевка (више од 120 000 становника), Нови Загреб (више од 110 000 

становника) и Дубрава (близу 100 000 становника). По попису становништва из 1991. 

године, насељено место Загреб имало је 706 770 становника, док је Град Загреб имао 

777 826 становника.
21

 

 

 

 

                                                           
21

www.zagreb.hr  
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4.5. Културно– историјске вредности града 

 

С обзиром на своју историју и значај, Загреб је богат споменицима и архитектуром. 

Средиштем Загреба сматрају се историјске четврти Горњи град, Каптол и Доњи Град, у 

којима је велика разноликост архитектуре од барока до данашњих дана. Центар је 

окружен са северне стране резиденцијалним четвртима с вишом разином становања, а с 

југа бившим радничким четвртима које доживљавају снажну реурбанизацију. Изгледом 

и уређењем, Загреб је типичан средњеевропски град. 

Средњевековни Градец а данашњи Горњи град један је од два битна градска језгра у 

Загребу. До средине 12. века било је то средњевековно утврђење. Често рушен и 

оштећиван потресима и пожарима, Горњи град се увек брзо опорављао. Његово језгро 

је стари Марков трг, у средишту трга се налази Жупна црква Св.Марка саграђена 

средином 13. века. Црква је много пута страдала од потреса и пожара . Херман Боле 

обнавља цркву у неоготичком стилу током 19. века, а унутрашњост обнављају Иван 

Мештровић и сликар Јозо Кљаковић 1936.године. Од Мештровићевих дела налазе се: 

Распеће, Пиета у апсиди и сребрни крст, Мадона у лику сељачке жене и др. А 

Кљаковић фрескама осликава зидове призорима из Старог и Новог завета.  

 

Слика 2.- Марков трг  

 

 Извор: borisfrkovic.blog.com  
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Бански двори се такоđе налазе на Марковом тргу и данас су седиште Hрватске владе. 

Палата је саграђена почетком 19. века и ту је живео и умро легендарни бан Јосип 

Јелачић, познат по укидању кметства у Хрватској.  

У непосредној близини је и историјски музеј Хрватске, смештен у згради барокног 

стила грађеној у 18. веку. Музеј има богат инвентар од 13. века  па надаље. Наручито су 

вредне збирке оружија, застава, икона, рукописа и историјских докумената затим 

портрета и уметничких слика. 

Ћирилометодска улица некада се звала Господском, у њој су сачване раскошне барокне 

палате загребачке аристократије. Данашње име носи у част словенских апостола 

Ћирила и Методија који су саставли глагољицу прво словенско писмо. На углу улице 

налази се Стара градска већница где су од средњег века заседали градски већници. 

Године 1833. ту је саграђено прво загребачко казалиште чију је изградњу финансирао 

Кристофор Станковић након што је освојио главни добитак на бечкој лутрији. У истој 

улици се налази и Хрватски музеј наивне уметности, казу први такав у свету. 

Најлепши сакрални барокни објекат Загреба је црква Свете Катарине која доминира 

Катарининим тргом. Једнобродна црква са шест бочних капела и светилиштем које 

завршава равним зидом са великом фреском тип је цркава насталих по узору на Гесу у 

Риму. У капели се налази пет дрвених барокних олтара из друге половине 17. века и 

један мраморни из 18. века. Из цркве се пружа поглед на Каптол с катедралом, на 

пијацу Долац и главни Загребачки трг. Поред цркве је и стара школска зграда где је 

некада била Православна академија, а у њој се и данас налазе средње школе.  

Једина сачувана кула градске тврђаве из 13 .века је кула Лотршчак, подигнута уз 

градска врата Дверце на јужном бедему града. У 16. веку кула је служила као 

складиште и вински подрум. Почетком 19. века обнавља се и претвара у кафану а тек 

средином истог доживљава веће промене. Дограђен је још један спрат а на крову је 

направљен ватродојавни торањ. Раније су звона куле у сумрак позивала грађане да се 

врате унутар утврда јер су се врата закључавала. У спомен на та времена сваки дан у 

подне од Нове године 1877. године оглашава се топ. Код Лотршчака се већ 120 година 

налази горња станица популарне успињаче која спаја Горњи и Доњи град. Пруга дуга 

само 66 метара најкраћа је жичана железница намењена јавном превозу. Успињача 

савладава висинску разлику од 30,5 м за 55 секунде, може да прими 28 одраслих и 

полази на сваких десет минута. 
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Слика 3.- Кула Лотршчак  

 

Извор: фото Александра Радосављевић 

Јужним бедемом града уређено је Strossmayerovo шеталиште, названо је по бискупу, 

просветитељу, политичару и најутицајнијој личности друштвене и политичке сцене у 

Хрватској у 19. веку. Под дрворедом кестена шетачи уживају у погледу на Доњи град и 

савску низију. 

У Горњи град се улази кроз Каменита врата, једина сачувана стара градска врата. 

Спомињу се у средњем веку, а данашњи облик добила су преградњом у 18 веку. У 

пролазу се налази барокна икона Богородице заштићена вешто оградом од кованог 

гвожђа. Она је такође и заштитница града Загреба. Десетак корака даље налази се стара 

градска апотека основана 1355. године. Основао је унук Дантеа, Nicolo Aligihieri и 

занимљиво је то да откад је основана није прекидала са радом и још увек је у функцији.  

Првобитно Поштанска а сада већ Опатичка улица је улица палата и историје. У тој 

улици готово и да нема зграде која није везана за неки значајни догађај или значајнију 

особу у историји Загреба. Палата  Bužan-Raffay барокна зграда из 18. века у којој је 

некада становао војни заповедник Хрватске. Палата има једно од најбољих и веома 

акустичних дворишта и прва постава Музеја града Загреба се налазила овде. Палата 

Паравић импресионира нас већ својим улазом. Неговани врт са оградом од кованог 

гвожђа рад загребачких мајстора. Унутрашњост палате краси Златна дворана иначе 

ризница уметничког стваралаштва класичног раздобља хрватског реализма.  
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Илирска дворана или Народни дом, првобитно палата Драшковић дело је архитекте 

Felbingera градјена у 19. веку. Музеј града Загреба налази се непосредно поред дворане 

у бившем самостану Клариса саграђеном у 17. веку. Музеј поседује богате збирке 

разноврсних археолошких експоната, кипова, слика, посуђа и осталих вредности из 

богате  загребачке прошлости. Наспрам њега налази се Историјски архив у комплексу 

зграда грађеном класицистичким стилом.  

Најсевернија тачка Горњег града је Илирски трг настао на трокраком раскршћу. Трг је 

добио име по илирском покрету. Премда просторно мали обилује културно 

историјским особеностима. Једна од њих је стара приземна зграда у којој се 1826. 

године налазила прва музичка школа Загреба. У једној од кућа живела је Стрози Печић 

примадона Загребачке опере.  

Једна од посебности града су тржнице хране на отвореном. Готово свака градска четврт 

има по једну а најпознатија је тржница Долац у близини катедрале. Одлуком града куће 

на  Долцу срушене су почетком  20. века како би се отворила савремена тржница на три 

нивоа.  

Живописна градска улица популарно звана Ткалчићева некад је била поток 

Медведшчак. Поток је делио Каптол и Горњи град, покретао је многе млинове а у 18. 

веку се на њему гради прва манифактура влакна, сапуна, папира и ликера. Због 

загађености исушује се и крајем 19. века претвара у улицу. У Ткалчићевој улици се 

налази споменик Марији Јурић Загорки хрватској новинарки и књижевници познатој по 

роману Гричка вештица.  

У продужетку Ткалчићеве улице у некадашњој кожари смештена је Глиптотека 

Хрватске академије науке и уметности. У сталној поставци су гипсани одливи 

значајних хрватских споменика и орегинали хрватског кипарства 19. и 20. века. 

Повремено се овде одржавају изложбе савремене уметности. 

Кратка улица која носи име крвави мост повезује Горњи град и Каптол. У прошлости се 

ту налазио мост на коме су се често сукобљавали становници ова два насеља отуда и 

име Крвави мост . Наставак историје ове улице је много лепши, у данашњој библиотеци 

отворена је прва телефонска централа и то само једанест година након што је 

Александар Бел у Америци патентирао телефон.  
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Катедрала је симбол Каптола, друго по значају историјско језгро Загреба. Подигнута је 

на месту, где је већ између 9. и 11. века постојала црква али је изгорела у пожару 1220. 

године. Трећу цркву подигнуту на истим темељима сравнили су са земљом Татари 

након чега бискуп Тимотеј убрзава изградњу четврте. Концепт је био базиликалног 

типа али је у 14. и 15. веку довршена у готичком стилу. У новије време је три пута 

обнављана у неоготичком стилу а данашњи изглед је добила детаљном рестаурацијом 

након земљотреса 1880. године. Од некадашњих уметничких вредности остала су само 

три мраморна барокна олтара (18. Век), мраморна исповедаоница ( аутора M.Cusse, год. 

1696), четири резбарене клупе, слике у стаклима прозора, новоготички кипови у 

светилишту (Минхен, 1847). Посебно су вредне оргуље E. T. Walkera (Ludwigsburg, 

1855).    

Слика 3. - Катедрала 

 

Извор: www.zagreb.hr 

Барокна надбикупска палата око источне и западне стране катедрале грађена је 1730. 

год. У њеној архитектури се истичу средњовековне куле и савршено је складна са 

катедралским утврдама. Одбармбене зидине са кулама око загребачке Катедрале 

настале су за време Турака. Саграђене су у рекордно кратком року од 1512. до 1521. 

године. Упркос рушењу и надоградњи то су једне од најбоље очуваних зидина у 

Европи.  



УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДОМ ГРАДА ЗАГРЕБА  

31 
 

Централни градски трг је назван по бану Јосипу Јелачићу. Настао је у подножју 

Каптола и Горњег града уз извор Мандушевац. Градске власти су 1941. године 

одредиле да се ту одржавају сајмови. Данашње зграде саграђене су почетком 19. века и 

на њиховим фасадама видљиви су различити градитељски стилови од неостила, 

бидермајера и сецесије до модерне и постмодерне. На тргу се налази и споменик Бану 

Јелачићу рад аустријског кипара Antoana Fernkorna. Постављен је 1866. године. На тргу 

се такође налази и фонтана Мандушевац испод које се налази извор који је снабдевао 

Загреб до краја 19. века . Уз извор се веже и легенда о настанку имена града која каже 

да се бан при повратку из битке зауставио крај извора и замолио девојку Манду која се 

ту нашла да му заграби воде. И тако је извор добио име Мандушевац а град Загреб. 

Доњи град је углавном саграђен у 19. веку западни део је урбанији и изграђенији од 

источног а на ивицама постоје остаци индустрије који полако нестају. У Доњем граду 

се налазе већина музеја и институција у Загребу. Шетњу Доњим градом започињемо из 

парка Зрињевац изграђен у другој половини 19. века. Парк красе платани који су 

увезени из Трста, музички павиљон, фонтане и бисте. Зрињевац је први у низу од осам 

тргова насталих по урбанистичком плану инжињера Милана Ленуција. У парку се 

налази и прва загребачка фонтана названа Вргањ због њеног облика. Од давне 1884. 

године у парку се налази и Метеролошки стуб, дар лекара Adolfa Holzera граду. На 

Зрињевцу се истиче репрезентативна палата у неоренесансном стилу у којој се налази 

Хрватска академија науке и уметности. Која је саграђена само за ту намену 1880. 

године. У њој се чува орегинална Башћанска плоча, један од најстаријих камених 

записа на хрватском језику. Насупрот академије смештена је Модерна галерија која 

поседује богати фонд сликарских и кипарских дела овог и прошлог века. У дворишту се 

посебно истиче скулптура Рањеник из Радаушева циклуса НОБ-е.  
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Слика 4.- Парк Зрињевац 

 

Извор: фото Александра Радосављевић 

Археолошки музеј се налази у палати грађеној према нацртима F.Kondrata у 

неоренесансном стилу са понеким класицистичким елементима. Одликује се веома 

вредним археолошким споменицима и богатим збиркама материјалне културе са 

подручја хрватске од каменог до новијег доба. Светски раритет музеја је свакако 

стровековна мумија са још увек загонетним највећим етрушћанским рукописом на 

свету. Међу занимљивим зградама Зрињевца истиче се палата Бурати грађена 

1877.године (архитекти  Грахор и Клеин ), где је данас седиште врховног суда Хватске. 

Споменик краљу Томиславу првом хрватском краљу налази се на истоименом тргу. Ту 

се налази и железничка станица саграђена 1872. године и уметнички павиљон. У 

близини се налази и хотел Еспланде саграђен за смештај путника Orient Expresa, 

луксузне возне линије којој је Загреб био једна од станица од Париза до Истанбула. 

Марулићевим тргом доминира некадашња зграда Националне библиотеке која је данас 

Хрватски државни архив. Убедљиво најлепше здање сецесијске архитектуре довршено 

1913. године према пројекту Rudolfa Lubynskoga. Четри сове на куполама које носе 

глобусе најављују намену зграде. Ботанички врт смештен је уз пругу преко зиме је 

затворен за посете поседује око 10 000 хиљада врста различитог биља од егзотичних до 

аутохтоних којима се врт посебно поноси. На Марулићевом тргу се такође налази и 

Етнографски музеј, који је смештен у згради некадашњег Обртничког дома из 1903. 

године. Оснивач је Salomon Berger трговац текстилом који је музеју оставио једну од 
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највећих збирки народних ношњи и текстила. Занимљиве су и збирке које су донирали 

браћа Мирко и Стево Сељан са својих експедиција у Африци и Јужној Америци. 

Трг Маршала Тита и његова околина једна је од најлепших урбанистичких целина 

савременог Загреба. Уоквирен цветњацима насред трга диже се импзантно Хрватско 

народно позориште које су пројектовали познати аустријски архитекти Ferdinand 

Fellner I Herman Helmer . Позориште је грађено у у комбинацији барока и рококоа и то 

само за годину дана. Зграду је свечано отворио краљ Фрањо Јосиф I, 1895. године. 

Позориште је окружено венцем зграда у којима се одвијао а и дан данас се одвија 

научни и уметнички живот. Ректорат и правни факултет смештени у зграду стару 120 

година, онда музеј за уметност и обрт основан 1880. године. Ту је и Хрватски 

учитељски дом а не можемо прескочити ни зденац живота који је дело Ивана 

Мештровића и пред којим нико не остаје равнодушан. Музеј Мимара који је смештен у 

неоренесансној палати  поседује у својој збирци слике великих мајстора као што су 

Рафаел, Веласкез, Рубенс, Рембрант и Гоја. 

Слика 5.- Позориште 

 

Извор: фото  Александра Радосављевић 

Са Титовог трга пружа се поглед на Masarykovu улицу са функционалним зградама 

некадашњих издавачких кућа Југоштампа и Озор. А одмах до њих на раскрсници 

подигнут је први загрбачки небодер, са девет спратова, висине од 35 м саграђена је по 

пројекту  Slavka Lowy-a 1933. год. У поменутој улици налази се и кућа Калина чија је 

фасада обложена керамичким плочицама и трећа је таква уопште саграђена у Европи. 

Сецисијски детаљи заслужују сваки поглед а посебно зачуђују стилизовани 

шишмишеви.  



УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДОМ ГРАДА ЗАГРЕБА  

34 
 

Слика 6.- Споменик Николи Тесли 

 

Извор: фото Александра Радосављевић 

На месту где се спајају Masarykova и Теслина улица постављен је споменик Николи 

Тесли. Дело Ивана Мештровића постављено је поводом стопедесет година од рођења 

овог великог научника. Главна загребачка улица једна је од најстаријих у граду. 

Протеже се од трга Бана Јелачића преко Чрномерца, па све до Врапча и броји више од 

петсто  адреса. Дугачка је 6 км и дуго је била и најдужа улица у граду. Без обзира на 

развој града Илица је задржала улогу главне градске артерије са продавницама, 

управним зградама, позориштима а ту се налази и прва пивара. Једна је од ретких улица 

која није мењала име од 15. века.  

У ширем центру града, на савској улици налази се технички музеј смештен у згради из 

педесетих година прошлог века .У музеју су изложени коњски трамваји, приказани су 

почеци у развоју астрономије, свемирске летелице а посетиоци могу и сами 

учествовати у неком од експеримената славног Николе Тесле.  

Уз реку Саву налази се спортски центар Бундек где можете уживати у природи и миру 

готово у центру града. Такође је погодан за рекреацију јер има уређене терене за 

разичите спортове а такође је прилагођен и деци. У сарадњи са здравственим 

установама постављена је Стаза здравља, која иде кружно уз главно језеро и дужине је 

700 м. Намењена је за ходање, нордијско ходање и трчање.  
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Јужно од средишта града налази се језеро Јарун, такозвано загребачко море. Састављен 

је од Великог и Малог језера која су настала вађењем шљунка из рукавца реке Саве 

након полаве 1964. године . Језера су уређена за потребе Универзијаде која се 1987. 

Године одржала у Загребу. Око језера је асфалтирана стаза па је зато то омиљено 

шеталиште загрепчана без обзира на доба године. На језеру се редовно одржавају 

веслачке и једриличарске регате, такмичења у кајаку и кануу, пливачка и 

бициклистичка такмичења и др. А многобројни ноћни клубови на обалама језера 

привлаче људе жељне забаве. 

Слика 7.- Јарун 

 

 Извор: фото  Александра Радосављевић  

 

Недалеко од Загреба налази се парк природе Медведница, са највишим врхом 

Сљеменом (1,035 м). До врха се може доћи аутомобилом, жичаром или пешака. Иако га 

данас нема, на Медведници је у прошлости живео медвед по коме је и планина добила 

име. Већ традиционално се сваке године на Сљемену окупљају најбољи светски 

скијаши на такмичењу Светског купа 

 

 4.6. Загребачка излетишта 

Излетишта загребачке жупаније веома су разнолика. И на само сат - два вожње можете 

уживати у прелепим дворцима, родном месту Тита, самоборским кремшнитама или 

Плитвичким језерима. Овде ће бити речи о неким најзанимљивијим туристима.  
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Један од најлепших националних паркова налази се на неких 80 км од Загреба, измедђу 

планинских масива Мале капеле и Личке Пљешевице. Плитвичка језера су јединствени 

феномен хидрографије. Река Корана је формирала двадесет језера између којих има 

предивних водопада и слапова. Карактеристичне боје језера, од смарагдно зелене до 

тиркизне, чине лепоту језера нестварном. Налазе се на УНЕСКО листи заштићених 

добара још од давне 1979. године.  

Слика 8.- Плитвичка језера  

 

 Извор: arhchitecturedesign.net 

 

Крапинске топлице су старе римске Aquae Vivae, спомињане још у 16. и 18. веку, 

обновљене су 1862. Године када их је преузео Јаков Бадел. После Другог светског рата 

је проширено а данас је модерно и успешно лечилиште намењено савременом 

здравственом туризму. Крапина је старо загорско место и родно место Људевита Гаја, а 

у светској историји знаменито налазиште прачовека неандертлског типа. Налазиште је 

уређено и обележено репродукцијама прачовека, животињских врста и музејском 

збирком геолошке документације. 

Кумровец родно место Јосипа Броза Тита у којој се налази његова родна кућа, данас 

меморијални музеј. Од 1953. Године Кумровец је и етно село где су сви стари објекти 
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откупљени од власника и претворени у музеје, где се данас могу видети разне 

етнографске и историјске збирке.  

Тракошћан дворац средњевековног доба са великим вештачким језером инкарнација је 

феудалне романтике. Дворац је реконструисан после Другог светског рата и у новом 

простору уређене су разне музејске поставе. Туристичко – историјски комплекс 

употпуњен је туристичко – угоститељским објектима тако да је данас особна 

туристичка занимљивост и атракција у природном окружењу.   

 

Слика 9.- Тракошћан 

 

Извор: фото Александра Радосављевић 

Вараждин стари хрватски град са траговима и археолошким налазима из римског 

периода, богат и средњевековном и новијом историјом. У очуваном Старом граду 

налази се завичајни музеј северне хрватске. Вараждин је град богат културне традиције, 

са драгоценим уметничким остварењима класичног барока и посебно се истиче високо 

развијеном уметничком културом. 



УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДОМ ГРАДА ЗАГРЕБА  

38 
 

Карловац је старо насеље које лежи на сутоцима четири реке Купе, Коране, Мрежнице 

и Добре. Некада је Карловац био стара војничка утвда око које се у новије време развио 

и разгранао индустријски град. Ту су модерни спортско – рекреациони објекти, а не 

недостаје ни савремена туристичко – угоститељска услужност.  

Феудални дворац Озаљ који се диже изнад стеновите хриде Купе првобитно је 

краљвско упориште. У послератном периоду је обновљен и преуредјен у савремено и 

радо посећено излетиште а у непосредној близини дворца 1908.године изградђена је и 

прва хидроелектрана у Хрватској. 

Први модерни ауто – пут води ка југу и право у Самобор. Смештен уз реку Градну 

један је од најочуванијих градића северне Хрватске, те га свакодневно обилазе 

становници Загреба. Љубитеље уметности, рукотворина и старих заната у Самобору 

чека много занимљивости. Уз живописну збирку народних ношња у Градском музеју у 

граду се заиста има пуно тога видети.То је савршено место за шетњу природом. 

Кренете ли неком од шумовитих стаза и наставите кроз шуму на крају пута дочекаће 

вас рушевине старог Самоборског града из 13.века.  

Слика 10.- Самобор  

 

 Извор: фото Александра Радосављевић  
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Самобор је познат по бермету, домаћој верзији вермута, који се прави од вина 

оплемењеним воћем и ароматичним травама попут пелина. Наравно ту су и неизоставне 

кремшните које морате обавезно пробати. У граду постоји и ботанички врт са преко 250 

биљака. У граду постоје више занатских радионица а једна од занимљивијих је она која 

ручно бруси и обрађује кристал.  

 

 4.7. Смештајни капацитети  

Последњих година изражен је тренд повећања хотелских смештајних капацитета у 

граду Загребу па је тако у 2012. У односу на 2006. годину прихватни капацитет хотела 

мерен бројем кревета повећан за 18%, а у односу на 2008. за 5%. У структури хотелске 

понуде готово је 60% расположивих капацитета у хотелима категорисаним са 5 и 4 

звездице. Прије четрнаест година тај је удео износио тек 37%. Загребачки хотели 

располажу са 65% од укупно расположиве 10.253 сталне постеље у Загребу. Данас се у 

48 загребачких хотела са 3.637 соба и 194 апартмана може одједном сместити 

приближно 6,9 хиљада гостију. Хотели су у 2012. години достигли 41% просечне 

годишње искоришћености капацитета. Највиши степен искоришћености (49%) 

остварили су хотели с четири звездице.  

 

4.8. Туристички промет и структура гостију  

Од 2000. па све до 2008. године бележи се сталан раст туристичке потражње за 

Загребом. Раст је прекинут 2009. године када је укупан број ноћења у комерцијалним 

смештајним капацитетима смањен за 11%. Опоравак је уследио већ 2010. године, а у 

2012. забележено је више од 1,2 милиона ноћења, 5% више у односу на 2008. годину.  

У хотелима се остварује готово четири петине (79%) регистрованих ноћења у 

комерцијалним смештајним капацитетима у Загребу.
22

 Домаћа туристичка потражња 

најважнији је тржишни сегмент, али се њен удео смањује. Број ноћења иностраних 

хотелских гостију од 1998. до 2012. године више је него удвостручен, а при томе је 

                                                           
22

 Извор www.iztzg.hr 
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највише порастао број ноћења гостију из Србије и Црне Горе, Шпаније, Израела, 

Аустралије и Новог Зеланда, Бугарске и Јапана. Првих пет иностраних тржишта, чији 

су туристи у 2012. години остварили укупно четвртину свих ноћења у загребачким 

хотелима (тржиште Немачке, САД-а, Италије, Велике Британије и Аустрије), није се 

знатније мењао током посматраног раздобља.  

Загреб бележи релативно равномеран распоред туристичког промета током године, у 

складу с обележјима туристичке потражње за градовима уопштено. У раздобљу од 

1998. до 2012. удео ноћења у два летња месеца повећан је са 12% на 20%. Порастао је и 

удео ноћења у мају и јуну а такође и у септембру и октобру.  

 

Табела 1 : Старосна структура гостију у периоду од 1998. до 2012. године  

 

Извор: Институт за туризам Хрватске 

 

Старији гости су они из САД-а (просечне доби од 51 године), док најмлађи гости, 

просечне доби од 38 година, долазе из земаља регије и источноевропских земаља. 

Домаћи гости најзаступљенији су сегмент потражње у загребачким хотелима (19%), а у 

2012. години најчешће су долазили из Сплитско-далматинске (25%), Дубровачко-

неретванске (21%) и Истарске жупаније (14%).   

Старосна 

структура 

1998. 2003. 2005. 2006. 2008. 2012. 

До 25 год. 19,2 7,6 12,2 11,2 11,2 7,0 

Од 26 до 35 год. 29,9 20,5 32,3 28,3 22,3 29,8 

Од 36 до 45 год. 26,0 34,2 29,2 28,1 25,1 28,4 

Од 46 до 55 год. 17,8 24,9 14,8 20,2 22,0 19,6 

56 и више год. 7,1 12,7 11,6 12,3 19,4 15,2 

УКУПНО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Међу иностраним тржиштима загребачких хотела најзначајнија су Немачке и САД-а са 

око 6% укупне потражње из Италије (5%). Међу гостима хостела забележено је највише 

Британаца (13%), затим Немаца (10%) и Француза (8%). Немачка је најзначајније 

тржиште у потражњи за приватним смештајем (14%), а следи тржиште Шпаније (10%) 

и домаћи гости (8%). Сваки други једнодневни посетилац Загреба у раздобљу од 

јануара до децембра 2012. године имао је стално пребивалиште у Хрватској. Међу 

домаћим су посетиоцима најзаступљенији били становници Вараждинске (13%), 

Приморско-горанске (11%), Загребачке (10%), Карловачке и Сплитско-далматинске 

жупаније (по 8%). Међу страним су посетиоцима најбројнији су били они с ближих 

тржишта – Словеније (10% укупне потражње) те Босне и Херцеговине (6%). 

 

Табела 2: Старосна структура туриста по смештајним јединицама и једнодневних 

посета у % 

 

Старосна 

структура 

 

Укупно 

 

Хотели 

 

Хостели 

 

Приватни 

смештај 

 

Једнодневи 

посетиоци 

До 25 12,3 7,0 59,5 22,1 35,8 

26 до 35 30,7 29,8 34,6 38,9 32,1 

36 до 45 25,9 28,4 4,8 18,9 17,9 

46 до 55 17,6 19,6 1,0 10,5 8,6 

56 и више 13,6 15,2 . 9,5 5,6 

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Просек 39,9 41,6 25,6 35,3 32,5 

 

Извор : Институт за туризам Хрватске 

 

 



УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДОМ ГРАДА ЗАГРЕБА  

42 
 

Већина гостију загребачких хотела има од 26 до 45 година (58%), а сваки пети има од 

46 до 55 година. Најмање је оних најмлађих, до 25 година старости (7%), а према 

заступљености следе најстарији, од 56 и више година (15%). Гости  загребачких хотела 

у просеку су стари 42 године. Већина гостију хостела (60%) припада најмлађој 

популацији (до 25 година старости), а следе они у доби од 26 до 35 година старости 

(35%). У просеку су гости хостела стари 26 година.  

У приватном смештају већином одседају гости, до 35 година старости (61%). Сваки 

пети гост у овом облику смештаја старији је од 45 година. Просечна старосна структура 

гостију у приватном смештају је 35 година. Нешто више од две трећине једнодневних 

посетиоца Загреба млађе је од 36 година (68%), а тек сваки седми једнодневни 

посетилац старији је од 45 година. Просечна доб једнодневних посетиоца износи 33 

године.
23

 

Најобразованији сегмент загребачких туриста чине хотелски гости који углавном имају 

више или високо образовање (91%), а скоро две трећине је факултетски образовано 

(65%). Удео факултетски образованих гостију расте с категоријом хотела, а знатно је 

већи и међу пословним гостима у односу на хотелске госте чији долазак није био 

мотивисан послом. Највећи удео факултетски образованих гостију је међу гостима из 

Јапана. Удео факултетски образованих нешто је нижи међу гостима хостела (41%), 

складно и њиховој млађој доби. У приватном је смештају већина гостију факултетски 

образована (64%), а подједнак је удео оних са средњом (18%) или вишом (17%) 

школом. Скоро сваки други једнодневни посетитељ Загреба има факултетско 

образовање (49%), а следе они са завршеном средњом (27%) или вишом (23%) школом. 

 

4.9. Мотиви доласка 

Гости мотивисани  пословним обвезама заступљенији су у хотелима са 4 и 5 звездица, 

док је у хотелима са 2 и 3 звездице већи удео гостију мотивисаних кратким одмором у 

граду. Домаћи гости и гости из регије мотивисани су пословним обвезама и доласком 

на конгресе и сајамове, а гости из САД-а и Јапана новим искуствима и доживљајима и 

упознавањем културних знаменитости Загреба. Пословни гости најмање су заступљени 
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у загребачким хотелима током два летња месеца (35%), а највише ван сезоне (од 

јануара до краја марта и у новембру и децембру). Удео гостију мотивисаних новим 

искуствима и доживљајима, кратким одмором у граду и/или забавом највећи је у 

раздобљу од јуна до краја октобра.  

Већина гостију који су одсели у хостелима Загреб посећују због нових искуства и 

доживљаја (61%), а велик је и део оних који долазе мотивисани кратким одмором у 

граду (46%), забавом (39%) те упознавањем културних знаменитости Загреба (28%). 

Око 14% гостију хостела било је мотивисано и упознавањем загребачке околине. Гости 

који су одсели у приватном смештају примарно су мотивисани новим искуствима, 

доживљајима (46%) и кратким одмором у граду (39%), а следе мотиви забаве (28%), 

упознавања културних знаменитости Загреба (24%) те посета родбини и пријатељима 

(22%). Око 16% гостију у приватном смештају било је мотивисано и пословним 

обвезама.
24

 Примарни мотив посета Загребу за једнодневне посетиоце је кратки одмор у 

граду (34%), а следи куповина (23%), посета родбини или пријатељима, долазак на 

конгрес/сајам и пословне обвезе, забава (18%), нова искуства и доживљаји (17%). 

Упознавање културних знаменитости привукло је 14% једнодневних посетиоца. 

 

4.10. Потрошња туриста 

Просечни дневни издаци хотелских гостију износили су 123 еура по особи. Највећи део 

тих издатака односио се на издатке за смештај (62% или просечно дневно 76 еура), 

затим за храну и пиће изван смештаја (17% или 21 еуро) па за куповину (11% или 14 

еура). Гости хотела за културу су у просеку издвајали 1,1 еуро дневно, а за спорт, 

рекреацију, забаву и излете око 1,7 еура. С порастом категорије хотела, осим издатака 

за смештај, расту и издаци за храну и пиће изван смештаја те за куповину. Најбољи 

потрошачи долазе из Јапана, САД-а, осталих ваневропских земаља и Велике Британије 

који остварују изнадпросечне издатке за смештај. Британци испод просека издвајају за 

куповину, али се истичу над просечним издацима за спорт, рекреацију и забаву. С друге 

стране, хотелски гости из Јапана више од просека издвајају за културу и организоване 

излете. Хотелски гости који долазе послом по особи и дану исдвајају знатно више за 
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смештај, храну и пиће ван смештаја, док гости који долазе на одмор у просеку издвајају 

веће издатке за куповину, културу, спорт, рекреацију, забаву и излете. Гости хостела у 

просеку су издвајали 48 еура на дан, по особи. При томе је удео издатака за смештај 

износио 37% или у просеку око 18 еура дневно. Гости хостела су, осим на смештај, 

највише трошили на храну и пиће изван смештајног објекта (29% или 14 еура) те на 

куповину (16% или 8 еура). Издаци за културу у просеку су износили око 1,4 еура 

дневно, а за спорт, рекреацију, забаву и излете око 3,4 еура. Гости који су боравили у 

приватном смештају дневно су у просеку издвајали 57 еура по особи. Највећи удео 

издатака односио се на издатке за смештај (у просеку 43% или око 25 еура дневно). 

Гости су, осим на смештај, највише издвајали за храну и пиће изван смештајног објекта 

(28% или 16 еура) те за куповину (13% или 7 еура). Издаци за културу износили су око 

1,8 еура дневно, а за спорт, рекреацију, забаву и излете око 3,4 еура. Једнодневни 

посетиоци су већину издатака издвајали за куповину (56% или 27 еура по особи у 

просеку), а велик удео у укупним издацима чинили су и издаци за храну и пиће (32% 

или 15 еура). За културу су у просеку издвајали око 1 еуро по особи, а за спорт, 

рекреацију и забаву око 2,6 еура.
25

 

4.11. Задовољство туриста  

Институт за туризам у Загребу спровео је истраживање 2012.године о задовољству 

туриста целокупном понудом у граду. Истраживање је спроведено анкетирањем у 

смештајним објектима, инфо центрима, музејима и на улици. Хотелски гости су 

исказали високо задовољство смештајем у загребачким хотелима. Врло висок степен 

задовољства исказан је за љубазност особља у хотелу и квалитету услуга. Висок степен 

задовољства исказан је за комфор смештаја, опремљеност хотела брошурама о Загребу 

и другим информацијама те за квалитету гастрономске понуде у хотелу. Са порастом 

категорије хотела расте задовољство квалитета услуге и гастрономске понуде. Гости 

хотела највише категорије изразито су задовољни свим елементима смештајне понуде. 

 Гости хостела изразито су задовољни љубазношћу особља у објектима. Висок степен 

задовољства исказали су за опремљеност хостела брошурама о Загребу и другим 

информацијама и за квалитетну услугу у хостелу. Комфором смештаја били су средње 
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задовољни, док су за квалитет гастрономске понуде у хостелу оценили изразито 

незадовољавајућом. Гости у приватном смештају свим елементима смештаја, посебно 

љубазношћу особља, били су задовољни, осим опремљеношћу брошурама о Загребу и 

другим информацијама за коју су изразили низак степен задовољства. 

Предности Загреба су пре свега гостољубивост и љубазност људи, на које се односило 

14% одговора туриста. Сваки десети одговор односио се на повољне цене и добру 

вредност за новац. Предностима Загреба сматрају се и лепота, сликовитост и уређеност 

града (9% одговора), гастрономска понуда и понуда кафића (7%) а и позитивна 

атмосфера (7%). Загребачки су туристи исказали задовољство и понудом културних 

атракција, јавним превозом и чистоћом града. Једнодневни посетиоци као предност 

Загреба најчешће истичу паркове и зелене површине (12% одговора), а следе позитивне 

оцене јавног превоза (11%) а и  гостољубивости и љубазности људи (9%). Од осталих 

предности ваља истакнути оне које се могу користити у промоцији Загреба, а које 

говоре да је Загреб град с душом и град пун занимљивости. Неке од позитивних слика о 

Загребу су:  

- „живописан мањи град‟, 

- „угодна атмосфера‟, 

-„отворени и срдачни људи‟, 

- „миран град‟, 

-„леп и пун занимљивости‟, 

- „јединствени шарм, 

- „интимна атмосфера‟. 

Иако има знатно више предности, треба  истакнути и поприличан број недостатака. 

Највеће примедбе су на сиромашан ноћни живот, зграде уништене графитима, скуп 

јавни превоз, слаба понуда традиционалних сувенира. 
26
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4.12.Обележја путовања  

Самостално организовано путовање доминантан је начин доласка у Загреб за хотелске 

госте (70%). Сваки пети хотелски гост користио је услуге туристичке агенције, које су 

се већином односиле на пакет аранжман (75%). Знатно је већи удео гостију који 

користе услуге туристичке агенције у организацији смештаја и/или приевоза међу 

гостима хотела са 5 звездица. У коришћењу услуга туристичке агенције предност имају 

гости са удаљенијих тржишта Јапана и САД-а. Удео долазака организованих 

посредством туристичке агенције највећи је у мају и јуну. 
27

 

 

Табела бр.3: Коришћење услуга туристичке агенције за долазак у % 

Коришћене 

услуге 

Укупно Хотели Хостели Приватни 

смештај 

Једнодневни 

посетиоци 

Пакет 

аранжман 

73,5 75,2 34,8 25,0 37,5 

Ораганизација 

смештаја  

14,9 14,5 21,7 25,0 . 

Организација 

превоза  

11,6 10,2 43,5 50,0 62,5 

Укупно  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Извор: Институт за туризам Хрватске 

 

Нешто више од три четвртине гостију хостела (77%) самостално је организовало своје 

путовање. Тек 6% гостију користило је услуге туристичке агенције, најчешће за 

организацију превоза (44%). Око 15% гостију хостела дошло је у Загреб без претходне 

резервације.  
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Самостално организовано путовање доминантан је начин доласка у Загреб за госте који 

су боравили у приватном смештају (88%). Услуге туристичке агенције у организацији 

пута и/или смештаја користило је само 4% гостију. Самостално организовно путовање 

доминантан је начин доласка у Загреб за једнодневне посетиоце. Услуге туристичке 

агенције у организацији пута користило је 10% посетиоца. 

 

Табела бр. 4 : Превозна средства која су туристи користили да додју у Загреб у % 

Превозно  средство Укупно Хотели Хостели Приватни 

смештај 

Једновневни 

посетиоци 

Авион 56,3 58,0 44,1 46,9 13,5 

Аутомобил 30,0 31,6 12,2 31,3 49,1 

Аутобус 6,9 6,0 14,8 10,4 23,3 

Воз 6,4 4,1 27,0 11,5 14,1 

Мотор-бицикла 0,2 0,3 0,3 . . 

Остало 0,2 1,5 1,5 . . 

Укупно  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Извор: Институт за туризам Хрватске 

 

Авион је главно превозно средство за долазак хотелских гостију у Загреб којим је 

допутовало чак 58% гостију. Око трећине хотелских гостију дошло је аутомобилом 

(32%), а следи долазак аутобусом (6%) и возом (4%). Са порастом категорије хотела 

расте део долазака авионом.  

Гости хостела такође су примарно користили авион за долазак у Загреб (44%), а истичу 

се у доласку возом (27%). Аутобусом је допутовало 15% гостију, а тек 12% 

аутомобилом. Гости у приватном смештају такође су најчешће долазили авионом 

(47%), а следи долазак аутомобилом (31%). Отприлике сваки девети дошао је возом, а 
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сваки десети аутобусом. Аутомобил је главно превозно средство за долазак у Загреб 

једнодневних посетиоца (49%). Према учесталости коришћења следи долазак 

аутобусом којим је допутовало 23% те возом и авионом којим је допутовало по 14% 

једнодневних посетиоца. 

Хотелски гости, међу којима је натпросечни део долазака мотивисаних послом, 

најчешће долазе без пратње (43%). Следи долазак с партнером (28%) и пријатељима 

(18%). Тек сваки десети долази с члановима породице. Део долазака без пратње 

вишеструко је већи код пословних гостију у односу на оне који Загреб посјећују због 

одмора. Део гостију који долазе без пратње повећава се с порастом категорије хотела, а 

највећи је изван сезоне  почетком и крајем године. С друге стране, хотелски гости из 

САД-а најчешће долазе с партнером, док је код Јапанаца изнад просечно заступљен део 

долазака с члановима породице а код Британаца са пријатељима.   

Већина гостију хостела долази с пријатељима (54%), а сваки четврти без пратње. 

Најмањи је удео долазака са породицом (5%).  Нешто више од трећине гостију у 

приватном смештају долази с партнером (34%). Са једнаким удеом следи долазак без 

пратње и у друштву пријатеља (по 26%), док их 14% долази с члановима обитељи. 

Једнодневни посетиоци у Загреб најчешће долазе у друштву пријатеља (34%), а 

отприлике сваки четврти долази без пратње и у друштву партнера. Најмањи је удио 

обитељских долазака (17%). 

Градски туризам обележен је релативно кратаким боравцима. Туристи су у просеку 

остварили мање од 3 ноћења у Загребу. Хотелски гости углавном остварују до три 

ноћења (81%), а најчешћи су боравци с два до три ноћења (58%). У просеку су хотелски 

гости у Загребу остварили 2,7 ноћења. У загребачким хотелима просечно најдуже 

бораве гости из САД-а иосталих ваневропских земаља, док просечно најкраћи боравак 

остварују домаћи гости и гости из земаља регије. 

Гости хостела бележе сличну структуру броја ноћења у Загребу као и хотелски гости. 

Најзаступљенији је боравак с два до три ноћења (56%), а просечна дужина боравка 

износи 2,9 ноћења. Међу гостима који одседају у приватном смештају такође је 

доминантан боравак са остварених два до три ноћења (56%), али је уједно изнад 

просечан део гостију који остварују четири до седам ноћења (26%) и испод просечан 

удео оних с једним оствареним ноћењем (15%).  
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Гости који су одсели у приватном смештају у просеку бораве најдуже (3,2 ноћења). 

Више од три четвртине једнодневних посетиоца у Загребу проведе између четири и 

једанаест сати (77%), а 41% у Загребу борави осам до једанаест сати. Најмањи је удео 

најкраћих боравака, до три сата (9%). Просечан боравак у Загребу једнодневних 

посетиоца траје осам сати.
28

 

Већина гостију загребачких хотела посећује најужи центар града: Трг бана Јелачића, 

Горњи и Доњи град те Катедралу, а готово сваки други посети и тржницу Долац. Од 

локација изван центра у нешто већем броју посећује се Ботанички врт, Максимир и 

Јарун, као и околица Загреба. Пословни гости у знатно мањој мери посећују све 

наведене атракције. Међу њима је и вишеструко већи удео оних који су наведене 

атракције већ разгледали или нису имали времена. Најактивнији у посећивању разних 

атракција Загреба су хотелски гости из Јапана, САД-а, Шпаније и Велике Британије.  

Гости који бораве у хостелима и приватном смештају активнији су у посети 

туристичким атракцијама од хотелских гостију при чему чешће посећују атракције у 

најужем центру града, али и оне изван самога центра и у  околини.  

Посетиоци Загреба се током својих једнодневних посета најчешће задржавају у најужем 

центру града, већина посећује Трг бана Јелачића и Доњи град, а према учесталости 

следи разгледавање Горњега града и Катедрале. Од локација изван центра најчешће 

посјећују Максимир и Јарун и околину града.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

Институт за туризам (2012). Процјена туристичке потрошње у граду Загребу у 2012. години, Загреб 
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5. ДОДАТАК: ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАН 

 

РИВЕНДЕЛ ТРАВЕЛ                                                                                                                                   

Обреновићева  бр.34                                                                                                                                               

+381 18  592 417                                                                                                                      

www.rivendeltravel.com                                                                                                                                 

ОТП 300/2013                                                                                                                                                       

од 14.07.2013  

 

ЗАГРЕБ 

5 ДАНА /3 НОЋИ 

АУТОБУСОМ 

ИЗ НИША 

 

1.дан(30.04.14):Ниш-Загреб 

Полазак из Ниша аутобусом са паркинга испред градске куће у 22.00 

Ноћна вожња кроз Србију и Хрватску са краћим успутним паузама. 

 

2.дан(01.05.14):Загреб  

Долазак у Загреб у јутарњим часовима.Обилазак Горњег града.Трг Бана Јелачића, 

Катедрала, Каменита врата затим шетња кроз Ткалчићеву улицу где се налази  

споменик познатој списатељици Марији Јурић Загорки . Факултативни обилазак музеја 

града Загреба. Смештај у хотел. Одмор и слободно време за индивидуалне активности. 

Ноћење. 

 

3.дан(02.05.14):Загреб 

Доручак. Након доручка обилазак Доњег града. Трг Николе Шубића Зринског, 

Метеролошки стуб, Археолошки музеј и Академија знаности и уметности. Слободно 

време за ручак. Потом одлазак до Марулићевог трга и Ботаничког врта. Након тога 

шетња до Трга маршала Тита где се налази Хрватско народно казалиште, Загребачко 

свеучилиште и музеј Мимара. Повратак у хотел. Ноћење . 

 

4.дан(03.05.14) :Загреб-Самобор  

Доручак.Након доручка факултативни излет до Самобора. Један од најбоље очуваних 

градића северне Хрватске. Где обавезно морате пробати кремшните и бермет домаћу 

верзију вермута. Шетња градом уз речицу Градну. Повратак За Загреб. Слободно време 

за индивидуалне активности. Ноћење. 

 

5.дан(04.05.14):Загреб-Ниш  

Доручак. Напуштање хотела. Одлазак на језеро Јарун,слободно време за шетњу и 

одмор.Полазак за Ниш у послеподневним часовима. Долазак у Ниш у вечерњим 

часовима. 
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ЦЕНА АРАНЖМАНА ПО ОСОБИ  

170 €  

у динарској против вредности на дан уплате по курсу Војвођанске банке 

АРАНЖМАН ОБУХВАТА  

-Превоз аутобусом високе туристичке класе  

нарелацијипремапрограмупутовања 

-Смештај у хостелу у 1/2  и 1/3 собама и боравишну таксу  

-услуге туристичког пратиоца 

-услуге локалног туристичког водича 

-трошкове организације и вођење аранжмана 

 

 

АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА 

 

-Трошкове међународног здравственог осигурања(1€ по дану од 17-71 год) 

-Факултативне излете и улазнице (Музеј града Загреба 20кн, Музеј Мимара 30кн, 

Археолошки музеј 20кн и вожња успињачом 4кн) цене улазница су подложне     

променама 

-Факултативни излет до Самобора 25€ 

-Индивидуалне трошкове 

-Евентуална доплата за 1/1 собу на упит 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

30% од укупног износа током пријаве а остатак од 70% готовински, чековима или 

картицом најкасније 15 дана пре поласка на путовање. Цена аранжмана се плаћа у 

динарској противвредностина дан уплате по продајном курсу Војвођанске банке. 

 

НАПОМЕНА 

 

Аранжман је рађен на бази од минимум 35 пријављених путника. Организатор 

путованја задржава право измене програма путовања( редослед појединих садржаја у 

програму у зависности од објективних околности). Сви путници по прихватанју 

програма обавезни су да се упознају са уговореним програмом путовања, условима 

плаћања, условима путног и здравственог осигурања и општим условима путовања 

туристичке агенције. За све факултативне излете потребан је минимални број учесника 

да би се исти организовали. Распред седења у аутобусу се врши по редоследу пријава за 

путовање. У случају недовољног броја путника организатор путовања има право отказа 

путовања најкасније 5 дана пре термина поласка. Уз овај програм важе општи услови 

путовања и ЈУТА стандард. 

 

Лиценца ОТП 300/2013, Ривендел Травел д.о.о.Обреновићева бр.34, 18000 Ниш, 

Србија, Матични број 09928552, ПИБ:107532709, Војвођанска банка: 265-

4020310000058-19, 018/592 417, фаx:018/557 400 е-mail:rivendel@gmail.com 
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Опис дестинације    

 

 

Загреб је главни град Хрватске и броји око 800.000 становника. Настао је од два 

средњовековна насеља грађанског Градеца и бискупског Каптола. Развијао се као 

економски и културни центар. Град има 19 позоришта чак 24 музеја и 65 галерија 

.Време за посету је идеално током целе године. Средишње место града је Трг Бана 

Јелачица ,где је и постављен споменик први пут 1866.године .Јосип Гроф Јелачић је био 

хрватски генерал и бан који је укинуо кметство и сазвао прве изборе за Хрватски сабор 

.осим што се на тргу одржавају разни друштвени догадјаји, становници се свакодневно 

састају на то познато место које називају „под сатом“ и „под репом“.   У близини се 

налази фонтана Мандушевац а испод је извор који је до краја 19 века снабдевао Загреб 

водом. Наравно верује се да ако баците новчић и замислите зељу да ће се она 

остварити. 

 

Када кренете у шетњу од Трга Бана Јелачица не можете а да не угледате најстарији 

сакрални споменик Загребачку Катедралу коју основао угарски краљ Ладислав у 11 

веку.Грађена је у неоготичком стилу према нацртима аустријанца Фридриха вон 

Шмита. Око Катедрале у 16 веку саграђене су одбрамбене зидине са кулама, због 

опасности од Турака.Упркос рушењу и доградњама то су једне од најбоље очуваних 

обрамбених зидина у Европи.  

 

Ткалчицева улица која је некада била поток, данс је живописна градска улица чије 

традиционалне трговине ,ресторани,бутици и кафићи привлаче туристе. У Ткалчићевој 

улици се налази и споменик познатој новинарки и књижевници Марији Јурић Загорки .  

 

Крвави мост је назив улице где се у прослости налазио мост који је повезивао Градец и 

Каптол.А и један од познатијих Загоркиних романа носи ово име. 

Стрма улица која од трга води ка Горњем граду некада се звала Дуга улица и у 19 веку 

била је трговачко средиште града и ту је отворена и прва штедионица 1880 године. А на 

у тој улици родјен је и познати књижевник Мирослав Крлежа .Данас се улица зове 

Радићева по политичару Павлу Радићу. 

 

У Горњи град се улази кроз Кменита, једина сачувана градска врата из 18 века. У 

каменитој улици се налази и најстарија апотека отворена 1355.године коју је отворио 

праунук Дантеа Алигијериа. Аптека није престајала са радом до дан данас.Ту је и Музеј 

града Загреба који је смештен у обновљеном бившем самостану опатица свете Кларе, 

од 1947.године у којем су на савремен и забаван начин приказани догадјаји из 

прослости па до данас. Средиште Горњег грда је Марков трг, где се налази и истоимена 

црква и Бански двори где је живео и умро бан Јосип Јелачић,а данас је то седиште 

Хрватске владе. Ту је такодје Хрватски повјесни музеј, стара градска већница и Музеј 

наивне уметности.Горњи и Доњи град спаја успињача,са пругом од 66м,позната и као 

најкраћа на свету.У погон је пуштена 1890.године и у целости је задржала првобитни 

изглед . 
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Шетња Доњим Градом почиње у  најпознатијм парку Зрињевац који је назван по 

хрватском бану Николи Зринском. Парк красе платани увезени из Трста, музички 

павиљон, фонтане и бисте познатих личности.Ту је и метеролошки стуб који је давне 

1884.године доктор Адолф Холцер даровао граду. У овом парку је и постављана прва 

фонтана 1878.године која због небичног облика добила име Вргањ.У близини је и 

Археолошки музеј који броји око 400 000 хиљада артефаката. А ту је и Академија 

знаности и уметности где се чува орегинална Башћанска плочаједан од најстаријих 

записа у хрватском језику писан глагољицом из 11.века.На Марулићевом тргу се налази 

Ботанички врт који има око 10 000 врста различитог биља и улаз се не наплаћује.На 

тргу Маршала Тита се налази Хрватско народно позориште отворено 1895.године а 

пројектовали су га познати бечки 

архитекти Фердинанд Фелер и Херман 

Хелер. 

На северној страни трга налази се 

свеучилиште које је једно од најстаријих 

у Европи основано 1669.године.  

Музеј Мимара се налази у неоренесансњ 

палати изгредјеној у 19.веку.Ту можете 

видети поставке од раздобља старог 

Египта и Грчке до цртежа великих 

мајстора Рембранта, Гоје и Рафаела. 

Језеро Јарун је такозвано Загребачко море има уредјених стаза за сетање и терена за 

тимске спортове.Шљунковите плазе су за време лета пуне купача преко дана а увече 

клубови на обали језера привлаче људе жељне забаве. 

 

 

 

САМОБОР                                            

 

Смештен уз реку Градну један је од 

најочуванијих градића северне Хрватске, 

те га свакодневно обилазе становници 

Загреба.Љубитеље уметности, 

рукотворина и старих заната у Самобору 

чека много занимљивости.Уз живописну 

збирку народних ношња у Градском 

музеју у граду се заиста има пуно тога 

видетеи.То је савршено место за шетњу 

природом.Кренете ли неком од 

шумовитих стаза и наставите кроз шуму 

на крају пута дочекаће вас рушевине 

старог Самоборског града из 13.века.  

Самобор је познат по бермету,домаћој верзији вермута, који се прави од вина 

оплемењеним воћем и ароматичним травама попут пелина. Наравно ту су и неизоставне 
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кремшните које морате обавезно пробати. У граду постоји и ботанички врт са преко 250 

биљака. У граду постоје више занатских радионица а једна од занимљивијих је она која 

ручно бруси и обрадјује кристал.  

 

 

 

ОПИС СМЕШТАЈА  

 

Хостел Chill Out смештен је у самом центру Загреба. 

Свака соба је климатизована и има бесплатни Wи-Фи. 

Бесплатно коришћење сигурносног сефа на рецепцији. 

Бар нуди сателитску телевизију,бесплатно  

коришćење рачунара. 

Бар је отворен 24h где је дозвољено пушење. 

Услуге прања и сушења одеће. 
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5.1.Калкулација аранжмана 

 

Превоз 1км=1€ (у цену урачунате дневнице возача)         1248км*1€  =1.248,00€ 

Путарине                                                                                                   100,00€ 

Паркинг                                                                                                      80,00€ 

Дневнице пратиоца групе                                                5 дана *30,00€ = 150,00€ 

Локални водич                                                                                           100,00€ 

Ноћења за два возача                                           3 ноћења*2*30,00€ =  180,00€ 

 

                                                                               =1.858,00 ÷ 35  

 

                                                                               = 53.00 €    

Смештај  (ноћење са доручком)                                             + 3*30.00€   

 

                                                                              =143.00€   

Провизија                                                                                     + 20%  

 

 

= 171.60€ 
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

  Пакет аранжман је рађен као део испита Агенцијско пословање 
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Закључак  

 

У туризму понуда је разноврсна и велика. Да би се нека туристичка дестинација 

истицала и привукла туристе, треба да примењује адекватне маркетинг активности. 

Специфично туристичко тржиште захтева и специфичан приступ, који се стално мења и 

надограђује. 

 

У овом раду анализирали смо инструменте маркетинг микса у које спадају производ, 

цена, промоција и канали продаје. Уз ова четри основна иснструмента маркетинг микса 

иду још три која су подједнако важна за формирање туристичког производа а то су 

људи, процес и физичка средина. Да би се постигао успех треба посветити пажњу 

сваком од њих. На квалитет маркетинг микса утичу и спољни елементи. Посебно треба 

анализирати економске мере државе, снагу конкурената, снагу купаца и снагу 

пословних партнера. Задаци маркетинг микса могу бити оперативни и комуникацијски. 

Оперативни имају за циљ да створе услове за производ дође до купца а комуникацијски 

да дође до размене односно потрошње. 

 

Институт за туризам у Загребу ради стална истраживања о кретању и задовољству 

туриста те њиховом потрошњом. И стално се праве стратегијски планови за 

унапређење недостатака самог града и његове туристичке понуде. Неки од проблема на 

које ће се у будућности по стратешким плановима обратити пажња су :  

- Недовољно валоризовани и искоришћени природни, културни и други 

потенцијали за развој туризма, 

- Недостатак смештајних капацитета, 

- Недовољна препознатљивост и осмишљеност туристичког производа, 

- Недовољно иновирање туристичке понуде, 

- Недостатак професионалног кадра. 

 

Град Загреб бележи сталан раст броја туриста али у односу на неке друге градове 

његове величине и могућности још увек је у развитку. Према подацима Туристичке 

заједнице града Загреба цела 2014. година била је изузетно успешна, забелжено је 910 

988 долазака и 1 574 153 ноћења, чиме је остварен пораст од 13 %, како у доласцима 

тако и у ноћењима. Град је чак номинован и за избор најбоље европске дестинације у 
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2015. години. За јачање позиције Загреба на изразито конкурентном тржишту градског 

туризма и привлачење нових туриста, али и задржавање оних који су га већ посетили, 

Загреб гостима мора пружити незабораван доживљај, надмашити њихова очекивања и 

пружити осећај одговарајуће вредности за новац. Као и досада, унапређење 

туристичког доживљаја посетиоца града није задатак само Туристичке заједнице града 

Загреба већ и свих других носиоца туристичке понуде. Успешан дестинацијски 

маркетинг именаџмент могуће је остварити само уз јасну визију и циљеве развоја свих 

учесника  уз сталну сарадњу, повезаност и умреженост јавног и приватног сектора која 

ће моћи осигурати тражену висину квалитета туристичког доживљаја Загреба. При 

томе је важан наставак континуираног праћења свих туристичких активности у 

Загребу, како би се указало на економске учинке и на важност туризма за град.  
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