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УВОД 

 

„Потрошачи (домаћи и страни туристи) су наша основна брига.“ То подразумева да 

је полазна тачка тржиште и захтеви и жеље потрошача. Такође, подразумева да се 

интерни извори користе сходно тим захтевима и потребама и показује да би се на тој 

подлози могло очекивати профитабилно пословање. С порастом туристичких кретања 

која све више попримају глобална обележја, појављују се све интензивније 

концентрације субјеката који суделују на туристичком тржишту, а све у сврху бољег 

одговора на све веће захтеве туристичке тражње. Данас је све више одсутан селективни 

туризам у чијем средишту налази се туриста са истанчаним потребама и наглашеном 

особношћу.  

На страни туристичке потражње дошло је до промена у структури туристичких 

потреба, које тако излаз из оквира индустријског туристичког модела и обликују 

туризам у складу са новим вредностима насталима под утјецајем глобализације. С 

друге стране, носиоци туристичких активности посежу за различитим облицима 

интеграције. Конкуренција на тржишту постаје све оштрија, а за туристе се бори све 

већи број дестинација, посебнозбог тога шта глобализација брише границе између 

земаља. Интернационализацијом пословања долази до пословног повезивања носииоца 

понуде како би се побољшала делотворност пословања и остварио већи профит. Кад су 

тако интегрирани, сви интегрирани носиоцитуристичке понуде настоје максимално 

задовољити туристичку потражњу како би из оваквих форми пословања остварили 

одговарајући добит. 

Све се више понуда прилагођава сваком потрошачу појединачно, а квалитет услуге 

и дестинације, је кључна компаративна предност. Маркетинг концепт у области 

туризма подразумева добро познавање тржишта, планско прилагођавање понуде 

тражњи и успешно остваривање циљева пословања. Маркетинг концепција усмерава 

туристичку понуду на адекватно подмирење идентификованих потреба туриста уз 

остварење добити. Основна карактеристика овог концепта је у томе шта се прихвата 

филозофија пословног понашања, која целокупну пословну политику предузећа, 

организације подређује потрошачима, тј. тржишним захтевима. 

Оријентацију на потрошаче подразумева анализу жеља потрошача и креирање не 

само најквалитетнијег производа, већ производа прилагођеног жељама потрошача. 

Важност улоге маркетинга концепта у креирању туристичког производа огледа се у 

реализовању значајних функција маркетинга, као што је продаја и сл. Могло би се 

закључити да у конкретним условима треба утврдити које маркетинг активности и у 

ком обиму треба повезати и реализовати на нивоу организационих јединица и 

предузећа као целине, имајући у виду пословну политику предузећа. Исто тако је 

непобитно да одређене маркетинг активности, у интересу предузећа, треба да се 

реализују на нивоу туристичких места и земље у целини, као основе за вођење 

туристичке политике на овим нивоима. Да би се ово реализовало неопходно је да се сви 

носиоци пословне и туристичке политике прихвате улогу маркетинга концепта као 

основу организовања. Практично, улога овог концепта је да одговори на прави начин 
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тражњи и понуди на тржишту и на основу тих параметара креира туристички производ 

прилагођен захтевима потрошача – туриста. Претпоставка за напред наведено је 

истраживање туристичког тржишта, како би се сагледали мотиви и понашање туриста 

као носилаца тражње за туристичким услугама, а такође и активности других учесника 

који директно или индиректно утичу на стање и кретање на туристичком тржишту. 

Поред примене интегралног маркетинга  на коме се заснива рад, предмет овог рада 

је и усмерен ка анализи инструмената маркетинг микса, при чему ће посебна пажња 

бити посвећена каналима продаје. 

Рад се састоји из пет делова. У првој глави посебна пажња је посвећена маркетингу 

и примени маркетинга у туризму, у другој глави пажња се ставља на интегрални 

маркетинг, као и на општи приступ примене интегралног маркетинга у туризму, 

хотелима и ресторанима, трећа глава обухвата анализу иструмената маркетинг микса, 

као и њихове специфичности у туризму. Четврта глава описује настанак  тур. 

Организације Србије – ТОС и њено организационо уређење. Пета глава описује 

настанак туристичке организације Крушевца – ТОК, обухвата SWOT анализу 

туристичке привреде Крушевца, као и контролу и ревизијумаркетинг активности на 

нивоу туристичке организације  града Крушевца. Посебно место у раду заузима 

примена интегралног маркетинга у туристичкој организацији Крушевца. 

Као извори истраживања послужиле су студије, књиге, медији, јавна 

предавања,саопштења на стручним скуповима, научни часописи, закони, правилници, 

остали извори (интернет). 

*За велику помоћ у изради овог рада, захваљујем се свом ментору др Јелени 

Петровић, као и својој породици, мами и тати на огромној подршци, и ћеркама 

Елени и Магдалени. 
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1. МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 

 

„Маркетинг у туризму је системско и координирано прилагођавање пословне 

политике туристичких предузећа и туристичке политике државе на локалном, 

регионалном, националном и међународном нивоу, да би се достигло оптимално 

задовољавање потреба одређених група потрошача (сегмената – О.Б.) и тако 

остварио одговарајући профит. -J.Kрипендорф.“
1
 

 

1.1 Маркетинг у туризму на мaкро  нивоу 

 

Маркетинг окружење подразумева скуп фактора који на директан и индиректан 

начин утичу на пословање организације. Маркетинг окружење се дели на интерно и 

екстерно окружење, тј. на макро и микро окружење. Микро и макро ниво су „две стране 

једног новчића.“ 

Макро окржење обухвата бројне промене, трендове и тендеције у економском, 

политичком, социо-културном, технолошком и еколошком окружењу. Макро окружење 

има утицаја на маркетинг систем, на производ, на тржиште и на начин да се производ 

реализује на тржишту.
2
 Макро приступ маркетингу, фокус ставља на питања која се 

односе на  управљање ван предузећа, као што је, улога локалног, регионалног, 

националног и др. нивоа у развој туризма. 

Управљање маркетингом на макро нивоу подразумева примену маркомаркетинга 

модела од стране органа које друштво санкционише (формално или неформално) за 

намене државних органа у туризму, и то, Националне туристичке организације – НТО и 

Националне Туристичке Администрације – НТА. 

Макромаркетинг подразумева агрегатно маркетинг понашање, што уствари 

представља понашање целокупног маркетинг понашања. На макро нивоу потребно је 

постићи биланс и консензус различитих интереса који објективно и субјективно 

постоји код различитих стејкхолдера, како оних у самој туристичкој индустрији, тако и 

резидената (локално становништво). Маркетинг у туризму на макро нивоу, у теориском 

и практичном смислу: 
3
 

 Макромаркетинг теорија истиче објашњавање функционисања композитног 

маркетинг механизма туризма и као резултата, али и као детерминанте 

економског и социјалног окружења; 

 Конструисање макромаркетинг модела општег маркетинга процеса туризма који 

би требало да води најбољем испуњењу интереса друштва. 

 

                                                           
1
 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 

2
 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, 

2009. 
3
Бакић, О., цит.дело. 
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1.2  Маркетинг у туризму на микро нивоу 

 

Микромаркетинг окружење непосредно утиче на резултате пословања предузећа. 

Микро окружење састоји  се од актера (потрошача, посредника, конкуренције, 

добављача, јавности)  у непосредном окружењу предузећа који утичу на пословне 

резултате предузећа. Под микромаркетингом у туризму се подразумева индивидуално 

маркетинг понашање конкретног предузећа или потрошача. 

Управљање маркетингом на микро нивоу је управљање на нивоу туристичког 

предузећа и практично се састоји у имплементацији различитих стратегија везано за 

иструменте маркетинг микса (производ, цена, промоција и канали продаје) и 

проналажење  њихове оптималне комбинације. Маркетинг у туризму на микро нивоу, у 

теориском и практичном смислу: 

 Микромаркетинг теорија објашњава начин управљања маркетинг процесом у 

туристичком предузећу; 

 Конструисање микромаркетинг модела на подлози коришћења маркетинга у циљу 

што бољег достизања циљева туристичког предузећа. 

 

 

1.3  Примена маркетинга у туризму 

 

Формално или неформално, људи и организације су укључене у низ активности 

које се могу назвати маркетингом. Добар маркетинг све више постаје кључни део 

успеха у пословању, значајно утиче на наш свакодневни живот и све што чинимо. 

Добар маркетинг није случајан, већ је резултат пажљивог планирања и реализације. 

Примена маркетинга се мења и усавршава практично у свим делатностима у циљу 

повећавања шанси за успех на тржишту, али изузетан маркетинг ретка је појава и тешко 

га је постићи. 

Маркетинг је истовремено ,,уметност“ и ,,наука“ – постоји стална тензија између 

детерминисаног дела маркетинга и његове креативне стране.
4
 Маркетинг у туризму 

представља специфичан спој маркетинг активности појединих привредних грана и 

делатности (угоститељство, саобраћај, туристичке агенције, трговина и др.) и 

координатора развоја туризма. Само на тој основи, која подразумева прихватање свих 

битних карактеристика туристичког тржишта и туризма и целини, могуће је на 

одговарајући начин дефинисати однос између маркетинга и туризма и створити 

претпоставке за адекватан тржишни приступ пословању у туризму. 

Маркетинг у туризму има задатак да умањи тензију која континуирано постоји 

између потребе привредних субјеката да максимирају циљну функцију (нпр. 

Повећавање профита) и потрошачких захтева да нађу одговарајуће предности и остваре 

очекиване користи кроз задовољавање својих потреба и жеља.
5
 

                                                           
4
Котлер, П., Кеller, L.K., Маркетинг менаџмент, 12. изд., Београд, 2006. 

5
Бакић, О., цит. дело. 
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1.4  Особине туристичког тржишта 

 

Тржиште представља укупност односа понуде и тражње које се на одређеном 

простору и у одређено време успостављају поводом раумене робе и/или услуге. Да би 

до размене на тржишту заиста дошло потребно је да предмет размене има одређену 

вредност која се изражава преко цене. Тржиште је место на коме свакодневно настају 

нова предузећа, али и нестају она предузећа која нису могла да се изборе са 

конкуренцијом. 

Са аспекта туризма, туристичко тржиште одређује се као тржиште посебне вресте, 

односно туристичко тржиште је скуп односа понуде и тражње  у сфери услуга и добара 

који служе за подмиривање туристичких потреба на одређеном простору, односно то је 

скуп односа понуде и тражње који настаје под утицајем туристичких кретања.
6
 

Тржиште осликава стање привреде једне земље (или света и региона) и предочава 

предузећима  у ком правцу и на који начин би требало да буде мерена њихова пословна 

иницијатива. Тржиште подразумева три врсте међуодноса између учесника на њему:
7
 

1) Подразумевају се личности, продавци и купци; 

2) Мора да постоји тражња, постојећа или будућа; 

3) Мора постојати простор – место размене услуга и добара. 

У данашњим условима са развојем комуникационих средстава више није потребно 

да продавац и купац буду физички присутни на једном месту, као што није потребно ни 

да производ који је предмет размене буде присутан. Развој технологије је омогућио да 

данас приступ тржишту буд могућ са било које тачке на планети. 

Зато данас можемо направити разлику између тржишта као места и тржишног 

простора. Тржиште као место је физичи појам, као када купујете у радњи; док је 

тржишни простор виртуални појам, као када купујете путем интернета. Тржишта могу 

да се таргетирају на четри нивоа: сегменти, нише, локална подручија и појединци. 

Сегменти тржишта су велике групе  унутар тржишта, које је могуће индентификовати. 

Ниша је ужа дефинисана група.  

Маркетаре привлаче локална тржишта путем локализованог маркетинга за продајна 

подручија, суседство, па чак и појединачне продајне објекте. Сегментирање тржишта 

потрошача – туриста врши се по две основе: карактеристике туристе и реакција 

туристе.
8
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Попеску, Ј., Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2002. 

7
Черовић, С., Истраживање туристичког тржишта, Нови Сад, 2014. 

8
 Котлер, П., Кеller, L.K., Маркетинг менаџмент, 12. изд., Београд, 2006. 
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1.4.1 Карктеристике туристичког тржишта 

 

Туристичко тржиште је добило изузетни значај у последној деценији прошлога 

века. Постало је доминантно у поређењу са другим тржиштима роба и услуга у свету.
9
 

Да би се дефинисале карактеристике било ког па тако и туристичког тржишта потребно 

је поћи од конституишућих елемената тржишта, с једне стране, као и међудејства тих 

елемената, с друге стране. Базични елементи који чине свако тржиште су: тржишни 

субјекти, објекти размене и цена.
10

 

Размене као кључни концепт маркетинга јесте процес прибављања  жељеног 

производа од неког коме нудимо нешто за узврат. Да би постојао потенцијал размене, 

мора бити задовољено пет услова:
11

 

1) Постојање најмање две стране; 

2) Свака страна има нешто што представља вредност другој страни; 

3) Свака страна је способна за комуникацију и испоруку; 

4) Свака страна може слободно да прихвати или одбије понуде размене; 

5) Свака страна верује да је прикладно или пожељно да послује са другом страном. 

Размена између субјеката се врши уз помоц новца, а цена се формира на основу 

односа између понуде и тражње.Тржиште је агрегирање (скуп) људи који као 

појединци или као организације имају потребе за производима и који имају способност, 

спремност и ауторитет да купе производ. Да би скуп људи сачињавао тржиште треба да 

се испуне четри захтева:
12

 

1) Људима који чине скуп треба производ – уколико то није случај онда скуп људи 

није тржиште; 

2) Они морају имати способност да купе производ – то је резултат њихове куповне 

моћи; 

3) Они морају бити спремни да користе своју куповну моћ; 

4) Појединци у групи имају ауторитет да купе специфичан производ. 

Туристичко  тржиште је скуп  односа тражње и понуде који су усмерени на размену 

роба и услуга посредством новца и то у размери коју одређује цене роба и услуга 

посредством новца и то у размери коју одређује цене роба и услуга.
13

 Међудејством 

саставних делова испољавају се одређене специфичности туристичког тржишта, па се о 

њему говори као о посебној врсти. Туристичко тржиште је евулирао током свог развоја 

и прошло кроз одређене фазе свог развоја, и то од масовног тржишта, па до, тржишта за 

сваког потрошача/туриста (Слика бр.1.). 

 

 

 

 

                                                           
9
Унковић, С., Чачић, К., Бакић, О., Савремено кретање на туристичком тржишту, Економски факултет у 

Београду, Београд, 2002. 
10

 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 
11

Kotler, P., Кеller, L.K.., Маркетинг менаџмент, 12. изд., Београд, 2006. 
12

Drucer, P., Management in Turbulent Times, Harper and Row Publishers, N.Y., 1980. 
13

 Бакић, О., цит. дело. 
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Слика бр.1. - Развој тутистичког тржишта
 

 

 
 

 

Извор: Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 

 

1.4.2 Карактеристике туристичке тражње 

 

Суштина маркетинга је да утиче на ниво, терминирање и композицију тражње како 

би се остварили циљеви предузећа – да обликује тражњу, да је усклади са својим 

могућностима. Усклађивање је сложен процес узајамног прилогођавања. Тако, на 

кратки рок предузеће настоји да тражњу прилагоди својим могућностима, а на дуги рок 

своје могућности тражњи. Како је тражња динамичка категорија ради се о процесу без 

краја.
14

 

Тешко је дати једну општу формулацију суштине туристичке тражње, јер на њу 

делују велики број фактора. Без претензије да се да једна свеобухватна дефиниција 

туристичке тражње, могло би се констатовати да њен основ представљају људске 

                                                           
14

 Милосављевић, М., Маричић, Б., Глигоријевић, М., Основи маркетинга, Београд, 2005. 
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потребе за путовањем у оквиру земље и иностранства у туристичке сврхе, и платежна 

способност носилаца туристичких потреба.
15

 

Тражња представља жеље за одређеним производом, пропраћене платежном 

способношћу.
16

,,Тражња на тржишту за производом је укупани обим који би био 

купљен од дефинисане групе купаца у дефинисаном географском подручију, у 

дефинисаном периоду времену,у дефинисаној маркетинг средини, при дефинисаном 

маркетинг програму“.
17

 

Неопходно је прецизно дефинисати производ за који се тражња мери. Обим се 

изражава и у физичким јединицама и вредностима. Већи маркетинг напор и улагање 

туристичког предузећа имаће за последицу већу тражњу. Потребно је имати у виду да 

постоји лимит у повећању тражње. Разлика између тржишног и потенцијала тржишта 

показује општу маркетинг осетљивост туристичког предузећа. Котлер указује на осам 

основних ситуација тј. стања тражње са којима се предузећа може суочити: негативна, 

нема тражње, латентна, опадајућа, нерегуларна, пуна, прекомерена и штетна тражња.Са 

аспекта туристичке привреде разликује се две основне вресте тражње: примарна и 

селективна тражња.
18

 

 Примарна тражња  представља укупну тражњу гране односно укупну тражну за 

туристичким производом и услугом на одређеном подручију. 

 Селективна тражња представља потенцијално тржиште за туристичко предузеће, 

односно могућу тражњу за одређеним туристичким производом и услугом. 

Туристичка тражња може бити:
19

 

1) Ефективна или актуелна (укупан број оних који путују); 

2) Потенцијална (они који не путују јер постоји одређено одсуство елемената који 

омугућавају њихово путовање – време, новац); 

3) Онемогућена тражња (не путују због болести, не желе да путују и сл.). 

Основну тражњу (било које, па тако и туристичке) детерменишу три фактора: 

потребе, платежна способност, као и спремност да се купује. Фактор туристичке 

тражње је и слободно време које стоји на располагању за предузимање туристичких 

путовања. Ово нису једине детерминанте туристичке тражнје, њих је релативно већи 

број и налазе се у домену:
20

 

1) Економских (лична потрошња, девизни курс, цена туристичких услуга, 

расположиви приход, трошкови промоције, други фактори); 

2) Друштвено психолошке детерминанте (демографски фактори, мотивација, 

културни афинитети, претходно искуство, плаћена путовања, други фактори); 

3) Егзогене детерминанте (расположивост туристичке понуде, економски раст и 

стабилност, рецесија, приступачност, развој технологији, епидемија, ратови, 

тероризам, други фактори). 

                                                           
15

Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма, Економски факултет у Београду, Београд, 2006. 
16

Kotler, P., Кеller, L.K.., Маркетинг менаџмент, 12. изд., Београд, 2006. 
17

 Котлер, П., Управљање маркетингом: анализа, планирање, примена и контрола, 9. изд., Господарска 

мисао, Загреб, 2001. 
18

 Черовић, С., Истраживање туристичког тржишта, Нови Сад, 2014. 
19

 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 
20

 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет Сингидунум, Београд, 2010. 
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Најзначајније карактеристике туристичке  тражње су:
21

 

1) Хетерогеност – структура туристичких потреба и разлике у карактеристикама 

носилаца туристичких потреба (економске, демографске, психолошке и др.) 

условљавају да туристичка тражња у основи буде веома разнородна. Са друге 

стране, сваки носилац туристичких потреба (туриста) тако издеференциране 

туристичке тражње наступа јединствено у односу  на потребан комплекс 

туристичке услуге – туристичког производа. То има за последицу како потребу за 

диференцирање третирањем – сегментирањем тражње, тако и за просторним и 

временским усклађивањен активности свих учесника туристичке понуде. 

2) Еластичност – изражава се пре свега кроз промене туристичке тражње у односу на 

приходе носилаца туристичких потреба, цене туристичких услуга и ванекономске 

факторе (психолошки фактори и фактори из друштвеног и природног окружења). 

Еластичност туристичке тражње у односу на економске категорије које је 

условљавају  представља примерну еластичност, док се секундарном 

еластичношћу означава  варијабилност у односу на промене туристичке понуде. 

3) Сезонска карактер – усресређеност туристичке тражње на одређено доба године, 

првенствено летње месеце, условљена је међуделовањем  између фактора 

туристичке траже и природних фактора туристичке понуде. Значај сезонске 

концентрације туристичке тражње нарочито се испољава у односу на пословање 

туристичких предузећа, као и на остваривање укупних ефеката од развоја 

туризма. 

Наведене карактеристике туристичке тражње, пре свега њена хетерогеност, 

условљавају потребу за стварањем комплекса услуга од стране туристичке понуде у 

односу на сваког носиоца туристичке потребе. Основни фактори који чине туристичку 

понуду су: атрактивни, комуникативни и рецептивни. 

 

1.4.3 Мотиви и понашање туристичке тражње 

 

Маркетари морају у потпуности да схвате теорију и праксу понашања потрошача. 

На понашање потрошача – туристе у куповини утичу културни, друштвени и лични 

фактори.
22

 Мотив је подстицај, покретач да потрошач задовољи одређену потребу. 

Мотиви представљају довољно стимулативну потребу која усмерава појединца ка циљу 

– задовољавања потреба. Мотивација се може означити као стање неравнотеже у 

организму која води ка вршењу неке акције ради успостављање поновне равнотеже.
23

 

Извори мотива су различити. Мотиви се разликују по свом интизитету и могу бити 

позитивни и негативни, у зависности од циљева које потрошачи желе да остваре 

куповином производа или услуге.
24

 Постоје бројне класификације мотива понашање 

потрошача. Најопштија је она подела  која мотиве туриста дели на испољене и 

латентне. 

                                                           
21

 Попеску, Ј., Маркетинг у туризму и хотелијерству, Универзитет Сингидунум, Београд, 2013. 
22

 Котлер, П., Кеller, L.K., Маркетинг менаџмент, 12. изд., Београд, 2006. 
23

 Черовић, С., Истраживање туристичког тржишта, Нови Сад, 2014. 
24

Маричић, Б., Понашање потрошача, Савремена администрација, Београд, 1993. 
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 Испољени мотиви познати су и у туристичким предузећима и туристима. 

 Латентни мотиви су они који туристима нису познати или које не жели да 

признају и често се називају скривеним мотивима. 

 

Мотиви се могу поделити на примерне и секундарне, уригентне и оне који се могу 

одложити.
25

 Мотив као фактори који опредељују туристичку тражњу су значајни да би 

се разумело понашање туристичке тражње. Мотив који потрошачи испољавају на месту 

уобичајне куповине и услуге називају се потрошачки мотиви.
26

 Мотив је тај који 

покреће да особа, појединац, туриста предузме одређену активност.  

По једном схватању мотиви везани за туристичка путовања имају одређене 

специфичности:
27

 

1) испољавају се због специфичности које настају управо због бављење  људи 

туристичким путовањима, те да је њихово понашање под упливом фактора који су 

ван места њиховог сталног боравка; 

2) туристичка дестинација привлачи, а ниво жеља – ствара мотив; 

3) мотивација је фантазија; 

4) мотивација као класификована сврха; 

5) мотивација омугућава класификацију туриста; 

6) мотивација је под упливом прошлог туристичког искуства; 

7) мотивацијом се објашњава мишљење туристичке тражње боље него сама 

опсервација њиховог понашања. 

Друго схватање апострофира четри категорије мотивације:
28

 

1) физички мотиватори; 

2) културни мотиватори; 

3) интерперсонални мотиватори; 

4) мотиватори везани за статус и престиж. 

Треће схватање наводи карактеристике туристичких мотива:
29

 

1) туризам је комбинација производа и искуства који задовољава различите 

туристичке потребе; 

2) туристи нису увек свесни својих дубоких психолошких потреба и идеја; 

3) туристички мотиви могу бити вишеструки и контрадикторни; 

4) туристички мотиви се мењају током времена; 

5) туристички мотиви будући променљиви, утичу и на развој личности, промену 

животног стила. 

Имајући претходно у виду сасвим је јасно да понашње туристичке тражње није 

једнозначно нити и предвидљиво, управо супрутно. Туристи могу бити типологизирани 

у одређени број категорија, зависности од мотива који их покрећу, потреба и од оног 

шта их стимулише за туристичко путовање. Породица, тј. чланови породице имају 

различите улоге при куповини туристичког путовања. Утицај породице може бити 
                                                           
25

 Kinnear, T.-Bernhardth, K., Principle of Marketing, thierd, Scott Foreman Litle, Brown Higher Education, 

Glenview, Illinois, 1990. 
26

 Черовић, С., Истраживање туристичког тржишта, Нови Сад, 2014. 
27

 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 
28

Бакић, О., цит. дело. 
29

 Бакић, О., цит. дело. 
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индивидуалан или се тај утицај може делити. Имиџ о дестинацији, утиче на понашање 

туристичке тражње, по некад је он кључан у одабиру између конкретних туристичких 

дестинација (Слика бр.2.). Животни стил који подразумева расположиви доходак, врсту 

запослења, однос према путовањима, образовање и мобилност, има значајног утицаја 

на понашање тражње у вези са туристичким путовањем. Животни циклус, исто као и 

животни стил, огледа се у виши ниво дохотка, више образовање представља и већу 

мобилност и позитиван став према туристичком путовању.
30

 

 

 

Слика бр. 2. -  Фактори на страни туристичке тражње 

 

 

     Мотивација    Перцепција                     Психолошке  

        карактеристике 

 

     Социо-економски                           ИМИЏ                         Искуство  

     карактер  

 

     Образовање                                        Медији                          Маркетинг у туризму 

 

 

 

Извор: Бакић О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Едуконс,Сремска 

Каменица, 2009. 

 

1.4.4 Карактеристике туристичке понуде 

 

Понуда представља одређену количину робе или услуге коју су произвођачи 

спремни продати купцима у одређеном времену, на одређеном тржишту и по одређеној 

цени.
31

Туристичка понуда је количина робе и услуга која се нуди туристима на 

одређеном туристичком тржишту, у одређено време и по одређеној цени.
32

 Понуда је 

веома крута и нееластична. Врло су фиксни трошкови на страни понуде.
33

 Према 

мишљењу Хунзикера и Крапфа, туристичка понуда представља количину добара која 

се жели пласирати по одређеним ценама, ако се ради о домаћем тржишту – односно по 

одређеном девизном курсу, ако је у питању инострано тржиште.
34

 

Туристичка понуда у ширем смислу чине услуге привредних делатности које 

сачињавају туристичку привреду и осталих привредних и непривредних делатности 

које учествују у задовпљавању потреба домаћих и страних туриста.
35

 Основни фактори  

                                                           
30

Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 
31

www.studenti.rs 
32

Пирјевац, Б., Туризам- јече, данас, Економика туризма, Велеучилиште у Карловцу, Карловац, 2008. 
33

 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Универзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, 

2009. 
34

Марковић, С., Марковић, З., Основе туризам, Загреб, 1970. 
35

 Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма, Економски факултет у Београду, Београд, 2006. 
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који чини туристичку понуду су:атрактивни, комунактивни и рецептивни. Атрактивни 

фактори (културно-историски споменици, природни фактори и др.) укључују се у 

тржишне односе као део туристичке понуде и као нематеријална добра.
36

 

Карактеристике туристичке  понуде су: 

1) дислоцираност понуде од тражње; 

2) хеторегеност; 

3) нееластичност; 

4) статичност; 

5) сезонска карактер. 

Када говоримо о дисцлоцираности понуде од тражње, туристичкс понуда која се 

формира у месту сталног боравка није туристичка већ резиденцијална понуда, а 

туристичком постаје само за привремене посетиоце – туристе тог места. Свака 

туристичка понуда одвојена је од емитивних тржишта, туриста мора прећи одређену 

удаљеност од свог места сталног боравка изабране туристичке дестинације. 

Степен хетерогености туристичке понуде пропорцијалан је степену развијености 

привреде и друштва у целини у коме се налази туристичка дестинација. На другим 

тржиштима не постоји оволика комплексна  ситуација, нити оволика хеторегеност у 

погледу могућих опција, тј. више различитих међусобно повезаних производа и услуга 

којима се задовољавају туристичке понуде.
37

 Капацитет се не може мењати и 

прилогођавати тренутној тражњи. Када је туристички објекат припремљен за деловање 

у једној туристичкој сезони он се не може мењати једноставно за ту сезону. 

Зато је, основна карактеристика туристичке понуде јесте њена нееластичност, која 

произлази из деловања следећих чинилаца:
38

 

1) фактори туристичке понуде, посебно атрактивни, не могу се мењати , изузев у 

дужем временском раздобљу, што је потенцирано и везаношћу за одређен 

простор; 

2) изградња туристичких објеката захтева улагање, што резултира оптерећење  

туристичке услуге великим обимом фиксних трошкова и немогућношћу 

прилогођавања  краткорочним променама на туристичком тржишту; 

3) велики удео рада у пружању туристичких услуга битно умањује могућности за 

унапређење процеса рада. 

Наглашена нееластичност туристичке понуде, првенствено у односу на промене 

фактора туристичке тражње, утиче на неодговарајуће коришћење капацитета посебно у 

вансезонском раздобљу и на резултата пословања. Појам статичности везујемо за 

чињеницу да туристичку понуду могуће козумирати само на лицу места, дакле тамо где 

се нуди. Она је статична и непреносива.Сезонски карактер туристичке понуде 

подразумева да се у свим раздобљима године не користи једнаким интизитетом, нити је 

могуће пружити услуге у свако доба године (климатски услови). Ове карактеристике 

туристичке понуде, доказују комплексност туристичког тржишта, али уједно указују и 

на непоходност управљања маркетинг активностима и на микро и на макро нивоу.
39
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 Попеску, Ј., Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2002. 
37

 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 
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 Бакић, О., Маркетинг у туризму, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 2008. 



Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 13 
 

1.5  Примена маркетинга код различитих носилаца пословне и 

туристичке политике 

 

Маркетинг има улогу да смањи и затвори овај, увек постојећи, геп између тражње и 

понуде на тржишту. По Котлеру „маркетинг концепт у себи садржи кључ за постизање 

циљева предузећа који су изведени из потреба и жеља циљних тржишта и испоруке 

жељене сатисфакције много ефиктивније и ефикасније од конкурената“.
40

 Теориска 

разрада и практична примена маркетинг концепције у области туризма почела је 

касније у односу на друге гране и делатности. Општа литература о маркетингу дуго 

времена је посећивала мало пажње примени маркетинга у туризму. 

Примена маркетинга у туризму и хотелијерству почива на кординацији маркетинг 

активности између носилаца послова (приватни сектор) и туристичке политике (јавни 

сектор). Носиоци туристичке политике сматрају се организације и органи (држава и 

друштвени) који кординирају развој туризма на различитим нивоима. Као носиоци 

пословне пословне политике на туристичком тржишту појављују се привредне 

организације (предузећа туристичке привреде), чија је пословна активност усмерена ка 

задовољавању потреба  и жеља туриста као потрошача.
41

 

Маркетинг концепција налази све ширу примену у сектору услуга, па отуда и у 

туризму. Кључни успех туристичких предузећа све више зависи од схватања места и 

улоге стратегије као планске одлуке путем које се комуницира са средином.Када 

говоримо о примени маркетинг концепта у туризму, битно је да се прецизно одреди у 

ком обиму треба реализовати конкретну функцију маркетинга на датом нивоу 

организованости туристичке привреде. 

Примена маркетинга у туризму захтева више носилаца маркетинг активности. Као 

основни носилац маркетинг  активности издвајају се предузећа туристичке привреде 

(микро ниво) и организације које координирају развој туризма (макро ниво – држава, 

регија, туристичко место). Подела надлежности и специфично организовање туризма 

на микро и макро нивоу представљају важан предуслов за поделу одговорности у 

управљању развојем туризма.
42

 

Туристичка политика представља скуп регулативе, правила, упутстава, директива, 

развојно-промотивних задатака и стратегија као оквира за колективне и индивидуалне 

одлуке које директно утичу на развој туризма и дневне активности актера. У  најширем 

смислу, под појмом развојне политике подразумева се улога државе и њених органа 

иинституација која је усмерена на постизање општих интереса и општих развојних 

циљева. Крајни циљ политике развоја туризма је подстицање развоја и раста. 

Политика развоја је део опште дрзавне политике и политике друштвеног развоја у 

целини. Деловање туристичке развојне политике усмерено је на: развој и унапређење 

туризма, подизање и одржавање његове конкурентности и остваривање низа 

економских i неекономских циљева. Туристичка политика се може посматрати и 

поделити на: општу и посебну.  

Општом туристичком политиком се усмеравају интереси и активности свих 

учесника који су укључени у туризам неке земље, ради формирања оптималне, а тиме и 

ефикасне туристичке понуде, чиме се задовољавају пословни, државни и заједнички 

интереси. Посебна туристичка политика би требала да допринесе унапређивању и 

усклађивању деловања многобројних и појединачних субјеката туризма када је реч о 

унапређењу простора, одређеним временским периодима, струковним интересима и 
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др., а све активности посебне државне политике морају бити усагласене са општом 

туристичком политиком. Од интензитета усклађености опште и посебне туристичке 

политике зависи укупни развој туризма. Односно без општег привредног развоја земље 

тешко може доћи до интензивног развоја туризма, а без одговарајуће економске 

политике нема ни ефикасне туристичке политике. 

Циљ опште економске политике сваке земље су:
43

 

1) Побољшање платног биланса; 

2) Диверсификација државне базе; 

3) Регионални развој; 

4) Повећање дохотка; 

5) Раст државног буџета; 

6) Отварање нових радних места. 

Туристички политика треба да обезбеди: 

1) Правила игре и услове које оператори у сектору туризма морају испуњавати 

(закони и уредбе); 

2) Контролу прихватљивог понашања у реализацији активности (инспекције); 

3) Заједничке смернице и упутства (правилници, норме и др.) за све или већину 

актера у туризму; 

4) Управљање процесима успостављања консензуса око специјалних визија, 

стратегија и циљева развоја за поједине кластере, одредишта или производе; 

5) Оквир за јавно-приватне расправе о улози туризма у националној економији и 

друштву; 

6) Ефикасан „interface“ са свим другим секторима економије и друштва 

7) Дневни утицај на националне маркетинг активности, организацију великих 

догађаја, управљање атракцијама и сл. 

 

Туристичка политика је свесно усмерена на постављање циљева и утврђивање 

средстава којима ће се активирати све друштвене и економске функције туризма. Циљ 

опште туристичке политике представља реализовање заједничких интереса свих 

фактора у туризму са становишта жеље да се формира адекватна комплексна 

туристичка понуда и стимулише инострана и домаћа тражња, тј. да се што више 

искористи туристичка понуда у датој земљи и да се на тој основи успешно реализује 

економске и друштвене функције туризма у оквиру друштвено – економског развоја 

одређене земље. 

Посебна туристичка политика има за циљ да се унапред одређени појединачни 

домени, тј. фактори туризма, и по правилу треба да буде усклађена са општоп 

туристичком политиком. Туристичка политика се укључује у општу економску 

политику земље као њен саставни део. Као носилац туристичке политике најчешће се 

јавља држава. Када је реч о међународној туристичкој политици, онда се као носилац 

могу јавити и међународне званичне туристичке организације и удружења.  
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2. ИНТЕГРАЛНИ МАРКЕТИНГ 

 
Када сви организациони делови предузећа делују јединствено у сврху испуњавања 

интереса потрошача, резултат је интегрални маркетинг. Нажалост нису сви запослени 

једнако мотивисани за рад са потрошачем. Пример потпредседника маркетинга 

ваздухопловне компаније који је тражио да се у циљу бољих услуга потрошача служи 

боља храна у авиону, већи степен образовања услужног особља и бољу хигијену кабина 

наишао на отпор код сва три сектора јер су ствар посматрали са тачке трошкова.
44

 

Интегрални маркетинг обухвата сву оперативу, односно маркетинг је једна 

оперативна функција предузећа, а све остало је саветодавног карактера. Концепција 

интегралног маркетинга дефинише место, величину и структуру маркетишког сектора 

предузећа. Према Котлеру, који је тај концепт формулирао у привреди САД-у, 

преовладава три схватања. Најпре маркетинг обухвата продају, пропаганду и 

истраживање тржишта. Напредније решење је да маркетинг обједињава и друге планове 

који утичу на купца, као истраживање и развој, кредитирање, сервис, гаранција.
45

 

Практична корисност концепције се огледа на неопходност да маркетиншки сектор 

треба повезати укупну активност предузећа са захтевима купаца-туриста. Све функције 

се морају ускладити, да би предузеће као целини и његови поједини делови били 

директно усмерени ка циљу, омогућавајући правовремено прилогођавање променама у 

туристичкој привреди и друштву. 

Концепт интегралног маркетинга је:
46

 

1) Кординација свих маркетинг активности у оквиру маркетинга као пословне 

функције; 

2) Маркетинг као пословна функција мора бити координирана са осталим 

пословним функцијама; 

3) Као пословна функцијам маркетинг мора да да потребну координацију 

организацијама и иституцијама средине (купцима, канали продаје, банка, 

саобрачајним организацијама, осигуравајућим организацијама, разним 

агенцијама, институтима, бироима). 

Интегрални маркетинг указује на неопходност да маркетинг као пословна функција 

координира са другим пословним функцијама треба да повеже укупну активност 

предузећа са захтевима купца - туристе. Такав маркетинг је интегративан маркетинг, 

спона која повезује потенцијална предузећа са захтевима и потребама потрошача / 

туриста, привреде и друштва у производима и услугама. Одсуство координираности 

маркетинг активности доводи до знатног смањења сатисфакције потрошача / туриста, 

ато се неповољно одржава како на резултат пословања тако и на позицију туристичког 

предузећа на тржишту. 

Концепт интегралног маркетинга не подразумева постојање главне (маркетинг) и 

споредне (остале) пословне функције у предузећу, већ се маркетинг посматра као 

интегретивна функција, која усмерава активности предузећа ка сврси његовог оснивања 

и постојања.  

Улога и место интегралног маркетинга у организационој шеми предузећа се 

мењала, тако да се маркетинг може наћи у следећим улогама: 

1) Маркетинг као једна од неколико важних пословних функција предузећа; 

2) Маркетинг као важнија функција од других функција у предузећу; 
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3) Маркетинг као главна, средишна функција у предузећу; 

4) Орјентација на купце у којој све функције заједнички делују, да би се он 

схватио, задовољио и услужио; 

5) Потребе купца се морају озбиљно схватити, па се оне узимају као контролна 

функција, амаркетинг као интегративна пословна функција. 

 

 

2.1  Општи приступ примене интегралног маркетинга у туризму 

 

 

У организовању маркетинга на нивоу носилаца пословне политике у туризму, а то 

значи код предузећа из области угоститељства, туристичких агенција и других 

делатности које сачињавају туристичку привреду, битно је такво организовање које 

полази од задовољавања жеља и потреба  туриста и отуда и грађење добрих односа са 

њима и ставрање лојалности.
47

 Веома је битно да се у туристичком пословању прихвати 

концепт интегралног маркетинга, а то у суштини значи да захтеви потрошача – туриста 

морају да буду у центру активности свих запослених у туристичком сектору.  

Маркетинг концепт мора бити прихваћен од стране свих делатности које су у 

блиској вези са туризмом приликом пружања одређених услуга туристима (саобраћај, 

трговина, пољопривреда, грађевинарство, индустрија и друго). Концепт интегралног 

маркетинга у туризму односи се на интеграцију маркетиншких активности на макро 

нивоу (регија, земља, туристичко место) и на микро нивоу (туристичко предузеће, 

хотелска предузећа, турситичка организација). 

Интегрисани маркетинг у туризму подразумева да све пословне функције у 

туристичком предузећу треба да знају да свака њихова акција има утицај на потрошача 

– туристу. Уколико не постоји координираност маркетинг функција, активности доводи 

до дисатисфакције потошача - туриста, а то се неповољно одржава на резултате 

пословања и на позицију туристичког предузећа у туристичкој привреди и друштву. 

Маркетинг као пословна функција да би могао успешно да обави интегративну улогу, 

неопходно је, пре свега да се обезбеди координација међу активностима маркетинга. 

Координација између пословних функција назива се хоризонтална координација. Када 

је једном успостављена координација свих маркетинг активности, лакше је примити 

други аспект концепта интегрисаног маркетинга – координацију са осталим пословним 

функцијама да би се обезбедио раст и развој предузећа.
48

 

Координација активности се може посматрати са неколико ниво:
49

 

1) Све активности у маркетингу треба да буду координисане међусобно; 

2) Маркетинг сектор треба да координира са другим секторима међусобно; 

3) Потребна је кординација целине предузећа са другим предузећима и 

институцијама на микро и макро нивоу. 
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Постоји значајна разлика између маркетинга као пословне функције и маркетинг 

сектора као организационе јединице која у себи укључује и обухвата одређене 

маркетинг активности. Давид Пацкард је рекао: „Маркетинг је превише важан како би 

био предодређен за одељење маркетинга. Предузеће Хероџ иде још даље, где се на ниво 

радног места описује колико то радно место утиче на потрошача. 

Полазна тачка увек треба да буде садшње и будуће стање на туристичком тржишту, 

установљавање интерних слабих и јаких тачака, као и захтеви и потребе туриста како 

би се било ефикасно у одлучивању. Ефикасност у том контексту треба да подразумева: 

1) Доношење плана развоја и усмеравање пословних активности према туристичком 

тржишту; 

2) Установљавање континуираног истраживања туристичког тржишта као подлоге 

за устоновљавање рационалне стратегије; 

3) Прилогођавање појединих активности и функција саобразно циљевима који су 

постављени а произлазе као резултат интезификације наступа на туристичком 

тржишту; 

4) Осигурање делетворности маркетинг информационог система. 

Интегративна улога маркетинга у туризму треба да омогући да се све пословне 

функције ставе директно у ситуацију да своју активност оцењују са аспекта који су 

блиски маркетингу – да је задовољење потреба људи као потрошача – туриста 

туристичке привреде и друштва уз остваривање циља пословања предузећа. Постоје 

разлике између продајног концепта и маркетинг концепта (Слика бр.3 
50

) 
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Слика бр.3 - Разлика између продајног и маркетинг концепта 

 

 
 

Извор:www.apeiron-uni.eu/lycboardclient 

 

Продајни концепт у први план ставља профит, тј. производ предузећа уз помоћ 

промоције продаје и за одређени производ оставари профит. Док маркетинг концепт у 

први план ставља потребе и жеље потрошача. 

„Разлика између маркетинг концепта и продајног концепта је много више од 

семантике (значење говорних облика). Продаја је концентрација на потребе онога који 

продаје, а маркетинг на потребу купца - туристе. Продаја је преокупација продавца 

сопственим потребама да се сопствени производ конкретизује у готовину, а маркетинг 

преокупација идејом о задовољавању потреба потрошача - туристе путем производа и 

целином (активности) које се односе на креирање, испоруку и коначну потрошњу 

(услуге).“ 
51

 

Данас многа предузећа иду и даље иза маркетинг концепта према концепту 

потрошача. Потребе и жеље потрошача се стављају у први план, прибављају се 

релевантне информације о потребама потрошача, како би се њихова сатисфакција 

                                                           
51

Levitt, T., Marketing Myopia, Harward Business Review, September-October, 1988. 

П
р

п
д

ај
н

и
 к

п
н

ц
е

п
т 

Прпизвпди 

предузећа 

Прпдаја 

прпмпција 

Прпфит 

пстварен 

путем прпдаје 

М
ар

ке
ти

н
г 

кп
н

ц
еп

т 

Пптребе и жеље  

пптрпшача 

Интеграли 

маркетинг 

Циљеви 

прганизације 

пстварују путем 

задпвпљаваоа 

пптрпшача 

 фпкус  средства  резултати 

 

http://www.apeiron-uni.eu/lycboardclient


Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 19 
 

задовољила. Труде да се изгради висок степен лојалности потрошача фокусирајући 

њихову профитабилностза предузеће. Савремен маркетинг истраживања помажу 

менаџменту предузећа да разуме потрошаче и утврде степен сатисфакције њихове 

потребе и жеље. За маркетаре, фокус се са тоталног квалитета пребацује на тоталну 

сатисфакцију потрошача. Квалитет почиње потребама потрошача, а завршава 

сатисфакцијом потрошача. Усешни маркетари желе да њихови потрошачи буду 

задовољни. Када се потрошачи сусретну са вишим нивоом квалитета, њихов осећај за 

вредност се повећава. 

Филозофија маркетинг концепта, која проширује маркетинг концепт, тврди да 

организације требају да детерминишу, предвиде жеље потрошача и да на циљно 

тржиште пласирају најатрактивније производе и да на тај начин побољшају благостање 

потрошача и друштва. То захтева да организација води рачуна о интересима друштва 

приликом сатисфакције потрошача, док остварује организационе циљеве. 

Проширивањем временске димензије, организација има дугорочан поглед на 

сатисфакцију потрошача. За организацију је корисно да води рачуна о друштвеним 

интересима придоношењу маркетиншких одлука. Већина потрошача – туриста је 

очигледно да многе организације нису усвојиле овај маркетинг концепт. Последњих 

година расте интерес за изучавање економије дугорочних односа са потрошачима. У 

том смислу битно је да оба учесника у процесу размене, како давалац услуга тако и 

њихов корисник, науче како најбоље да развију међусобну интеракцију, како би се 

трошкови размене свели на минимум. 

Глобални концептуални оквир разрађене маркетинг концепције почива на 

дефинисању стратегије маркетинг предузећа, а она опет треба да обухвати и у себе 

укључи избор тржишног подручија, дефинисање стратегије туристичког производа, 

политике цена, канала продаје и промоције, уз ревизију и контролу плана и нормално 

колоње информација. Овај глобални оквир пословног одлучивања треба да базира на 

примени интегралног маркетинга у туристичким привредним субјектима, што у домену 

концепирања стратешких алтернатива или, стратешких инпута по појединим маркетинг 

активностима, функцијама и иструментима, треба да значи превазилажење логике 

пословног понашања где се парцијални циљеви постављају изнад заједничких циљева. 

У стратегиском приступу за успешан интегрални маркетинг услуга сугеришу се 

четри фазе:
52

 

1) Истицање важности потрошача; 

2) Истицање значаја непосредног контакта са потрошачима; 

3) Истицање значаја адекватног система подршке; 

4) Истицање значаја минимизирања незадовољства потрошача. 

На макро нивоу примена маркетинг концепта се подразумева на различитим 

нивоима националног, регионалног и локалног значаја. С обзиром да се на овим 

нивоима формулише и одговарајућа туристичка политика, онда би одсуство маркетинг 

концепције код њих водило смањењу укупних ефеката од туристичке делатности. На 

микро нивоу (ниво појединих предузећа и ужих организационих јединица за пружање 

туристичких услуга) потребно је да сви појединци то јест запослени прихвате 

                                                           
52
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маркетинг као пословну концепцију и да им задовољење потреба туриста (уз адекватно 

остварење профита) буде на првом месту. 

Успех организатора путовања на тржишту готово је незамислив без примене 

интегралног маркетинга. Потребу за применом интегралног маркетинга узрокују три 

фактори: 

1) Природа самог производа који је више или мање интегрисани производ; 

2) Пословни односи организатора путовања и других учесника са којима сарађује у 

креирању пакета аражмана (хотелијери, авио-компаније); 

3) Формирање посебних канала продаје за пласман пакет аражмана. 

Код интегралног маркетинга, редослед важности учесника код маркетиншких 

орјентисаних туристичких предузећа је обрнута пирамида од класичног гледишта 

(графикон бр.1). 

 

Графикон бр.1 -  Интегрални маркетинг 

 

 
Извор: Спасић В., Менаџмент тур. агенција и организатора путовања, Факултет за туристички и 

хотелијерски менаџмент, Београд, 2010. 

 

 

2.1.1 Маркетинг концепт, ставрање вредности и сатисфакција 

потрошача – туристе 

 

Копаније, туристичка предузећа на тржишту се суочавају са озбиљном 

конкуренцијом, како би повећале продају и оствариле добит, приоритет иновативне 

компаније, туристичког предузећа мора да буде дуготрајна сатисфакција потрошача. 

Функција истраживања туристичког тржишта представља значајну компоненту 

маркетинга концепта, јер се кроз његово спровођење добијају подаци о 

карактеристикама и захтевима садашњих и будућих туриста као потрошача, 

адекватности туристичке понуде у односу на захтев тражње. Последњих неколико 

деценија маркетиншки концепт налази све ширу примену у сектору услуга , па самим 

тим сам у туризму. У маркетинг концепту потрошачи су у центру пажње пословне 
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политике. Предузећа које примењују овај концепт све подређују сатисфкацији 

потрошача.  

Сатисфакција услужних потрошача доводи даље до значајног побољшања 

резултати интеракције између потрошача и услужне компаније. Имајући ово у виду 

услужна компанија у циљу повећавања ниво садисфакције потрошача треба да се 

фокусира на развој дугорочних и блиским односа са својим потрошачима, то је начин 

за остваривање и одржавање конкуренске предности у услужном пословању. 

Потрошач је у центру пажње и обезбеђивање његове сатисфакције је приоретни 

циљ. Да би се успешмо примењивао марлетинг концепт, мора да постоји свест о 

задовољавању потреба садашњих и будућих потошача на свим нивоима и све 

маркетинг активности требају да буду усмерене ка томе.Улога маркетинга концепта је 

да одговори на прави начин тражњи и понуди на тржишту и на основу тих параметара 

креира туристички производ прилагођен захтевима потрошача – туриста. 

Управљање односима са услужним потрошачима укључује све активности услужне 

компаније усмерене на идентификацију, селекцију развоја и задржавање услужних 

потрошача. Управљање односима укључује ондосе између услужне компаније, њених 

потрошача, пословних партнета, добављача и запослених. 

У пракси маркетинга услуга управљање односим са потрошачима испољава се као 

двостепени процес. Прва фаза тог процеса, тј. услужна компанија примењује 

потрошачку оријентацију, уместо традицијоналне прозведене орјентацујенагласак се 

ставља на задовољавање потреба потрошачима, а карактеристике услужне понуде су од 

секударног значаја. Друга фаза примене упављање односима са потрошачима означава 

пуну афирмацију потрошачке оријентације, односно интегрисање овог концепта са 

целокупним ланцем доживљаја услужних потршача . 

 

2.2  Примена интегралног маркетинга у хотелима и ресторанима 

 

Када причамо о примени интегралног маркетинга у хотелима и ресторанима, као 

што смо већ рекли битна су три ниво координације. Међусобна координација свих 

активности, битна је, јер пословање и рад хотела и ресторана не би био успешан. 

Међусобна координација сектора је важна, не функционисање између сектора може да 

доведе до застоја у пословању у хотелима и ресторанима.  
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И трећа јако битна ствар када говоримо о примени интегралног маркетинга у 

хотелима и ресторанима је кооринација на макро ниво, тј. хотели и ресторани у односу 

на окружење.Визија, маркетинг орјентација хотела и ресторана мора у први план да 

стави потрошача. 

Потрошач је задовољан када услуга испуњава или надмашује његова очекивања. 

Турисичка предузећа су, данас, све више у ситуацијида размишљају на који начин да 

својом понудом и услугом надмаше, а не само да испуне очекивање потрошача. Оно 

што хотел или ресторан промовише – мора бити испуњено.Пружена услуга треба да 

одговара оној која је планирана и промовисана потрошачу. 

Задовољство потрошача зависи од услужног простора, он обухвата различите 

елементе физичког окружења и атмосферу у којој се услуга обавља. Затим од, 

асортимана и квалитета производа и услуга за дату цену. Квалитет је способност 

производа или услуге да испуни или надмаши потрошачева очекивања. Дефинисање 

квалитета мора бити руковођено захтевима потрошача.  

Хотелска предузећа нуде услуге смештаја и исхране, као и неке додатне услуге као 

нпр. забаву и разоноду, спорт и рекреацију гостију, изнајмљиванје аута, прање и 

пеглање и др. хотели проширују понуду, стварају нове садржаје, унапређују постојеће 

услуге, све с цињем задовољавања разноврсне потребе гостију. Наравно у оној мери 

колико финасиски капитал до дозвољава. Циљ им је да уз минималне трошкове остваре 

што већа сатисфакција потрошача. Задовољство потрошача зависи, такође, од 

запослених, тј. њихове способности, знања и вештине, од себе самога, али и других 

потрошача. 

Запослени на „на првој линији“ утичу на резултат услуге, јер су они ти  који је 

испоручују интеракцијом с потрошачем. Посебно се истиче стил и понашање особља у 

комуницирању с гостима. Такође је веома битан изглед запосленог особља.  

У интегралном маркетингу познато је да хотелијери иду до детаља, не само кад је у 

питању изглед запослених, већ и начин опхођење запослених према потрошачу, боја 

гласа и сл. 

Један од јако битних фактора који утичу на пословање услужног предузећа јесте 

пословна, односно организациона култура. Услужна култура пословања се не развија 

преко ноћи. Топ менаџмент проактиван и информисан шта се догађа на првој линији 
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услуживања. За госта, хотел представља његов дом у одређеном временском периоду. 

Гостопримство зависи од запослених који имају висок контакт са гостима. Гости су 

сезентивни и осећају све.  

Нешто што је јако битно у хотелу, ресторану за госта, организацију-запослене и 

дому је невидљиво, а то је енергија. Угоститељска предузећа са својим процесима и 

активностима желе да створе код сваког корисника услуга и запосленог, позитивне 

емоције. Гостопримство се једноставно осећа. 

Применом интегралног маркетингау домену ресторанског пословања, посвећује се 

пажња и најмањем детаљу. Јако је битно образовање запослених, да се њиховим 

понашањем прожме духом маркетинга, госту се треба пружити гостопримство. 

Радници се морају стално усвршавати, научити нове вештине. Тренинг и обуке у 

оквиру услужних предузећа. Обука особља је изузетно значајна са становишта 

обезбеђивања квалитета услуга и имиџа предузећа код потрошача, односно козумената 

тих услуга. Она се у пракси примењује код већине међународних хотелских и 

ресторанских ланаца, а обухвата све запослене, укључујући и руководеће особље. Тако 

нпр. корпорација McDonalds у свом саставу има свој Универзитет. Сви запослени 

морају да прођу обуку, тренинг од 19 дана. 

Најприменљивији облик примене интегралног маркетинга и повезивања пословања 

и активности у веће групе послова је у сектору за људске ресурсе. Жеље потрошача не 

одређује само потребу за производом, услугом већ и понашање запослених. Сходно 

томе, запосле су ти који требају да својим гостопримством задобију лојалност 

потрошача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 24 
 

 

3. ИНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГ МИКСА У ТУРИЗМУ 

 

 

Свака туристичка дестинација има једно или више приоритетних тржишта и 

неколико секундарних тржишта са којих привлачинајвећи број туриста. Способност да 

се привуку ови тржишни сегменти заснована је на тржишној позицији одредишта. 

Представи о дестинацији која постоји у свести потрошача у односу на конкуренцију.  

Маркетинг микс описује скуп инструмената које менаџмент може да користи да би 

утицао на продају.
53

 Маркетинг мих на нивоу туристичке дестинације треба посматрати 

са макро и микро аспекте. У првом случају мисли се се на производ, цену, канале 

продаје и промоцију који се формирају за дестинацију у целини, а у другом случају 

имају се у виду ти исти истументи али на нивоу сваког субјекта туристичке привреде 

(хотелијери, ресторатери, Р-А-Ц фирме, саобраћајна предузећа и други субјекти).
54

 

Маркетинг микс је један од најпопуларнијих израза у маркетингу. Под маркетинг 

микс концептом подразумева се одговарајућа комбинација инструмената (производ, 

цена дистрибуција и промоција) који чине понуду предузећа која треба да базира на 

информацијама о потребама и захтевима циљног тржишта. Маркетинг микс концепт је 

неопходан да објасни могућност комбиновања инструмената при прилагођавању 

понуде појединим тржишним сегментима. Он је резултат напора организације да изађе 

у сусрет потребама купаца. То је оно што купац добија од предузећа, тј.одређене 

установе. 

Маркетинг микс је широко прихваћен концепт који се брзо развијао. Термин 

маркетинг микс лансирао је Борден. Према његовом схватању маркетинг микс је 

сачињен од 12 елемената (планирање производа, цена, марка, дистрибутивни канали, 

самостална продаја, пропаганда, промоција, паковање, дисплеј, сервисирање, руковање 

производом и изналажење чињеница и анализа). Данас је широко прихваћена 

класификација коју је дао Мекарти према којој су четири основна инструмента 

маркетинг микса производ, цена, дистрибуција и промоција (4П). 

Успостављање 4П је сложено због њиховог међусобног деловања. Бирају се они 

маркетишки иструменти који одговарају стадијуму циклуса производа.
55

Према 

концепту маркетинг микса обухвата комбинацију инструмената који се користе од 

стране компаније да постигне очекивани ниво продаје на циљном тржишту. Маркетинг 

микс је одговарајућа комбинација маркетиншких инструмената за остваривање циљева 

маркетиншких оријентисане компаније. Постоји мишљење да туристичко предузеће 

треба посматрати 4П у односу на  4Ц потрошача: уместо производа су потребе и жеље 

потрошача, уместо цена су трошкови за крајњег купца, уместо места је угодност и 

уместо промоцијету је комуникација. 
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Према томе, туристичко предузеће које побеђује биће  оно које може да подмире 

своју економичнос и угодне потребе туриста и пријатне потребе и успешну  

комуникацију.
56

 Менаџери предузећа комбинују постојеће или траже нове елементе да 

се заједно да понуди профитабилне компаније на тржишту. 

Маркетинг микс је систем одабраних управљивих инструмената (променљивих, 

варијабли) размене. Маркетинг микс је систем (није прост збир већ целина делова 

чијим повезивањем предузеће жели остварити синергију (садејство напора) и односи се 

на размену. Уже схватање – сврха маркетинг микса је остварење циљева предузећа кроз 

задовољење циљног тржишта. Шире схватање – остваривање циљева људи, као 

појединаца и/или организација, кроз остварење процеса размене.
57

 

 

 

3.1  Управљање и класификација инструмената маркетинг микса 

у туризму 

 

 

У литератури и пословној пракси маркетинга је угчавном прихваћен класичан концепт 

маркетинг микса – тзв. 4П концепт.
58

 Основни инструменти маркетинг – микса су:  

1) Производ; 

2) Цена; 

3) канали продаје и  

4) промоција. 

Њихова комбинација подразумева да се сваки од ових инструмената посматра као:  

1) производни микс; 

2) ценовни микс; 

3) промоцијски микс; 

4) микс канала продаје. 

Сва четири инструмента су повезана и усмерена на потрошача – туристу, тј. путем 

ових основних инструмената туристичко предузеће утиче на задовољење потреба 

потрошача, туристичке привреде и друштва. Сви инструменти се интегришу и 

усмеравају ка потрошачу.  

Пракса је показала да боље резултате даје комбинација маркетинг микса, него 

ослањање на само један инструмент. Најбоља је таква комбинација инструмената која 

максимално задовољава потребе потрошача уз минималне трошкове предузећа. То није 

лак задатак, с обзиром да сваки од четири инструмента маркетинг микса има своје 

специфичности и другачију улогу на тржишту. 

Када се говори о производу као инструменту маркетинг микса, мисли се на развој 

таквог производа каквог купац жели. Цена се може посматрати са два аспекта. Први је 

да она полази од конкурентске цене, а други од спремности купаца да плате одређену 
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цену. Промоција је процес комуницирања између предузећа и купаца са циљем да се 

створи позитиван став о производима и услугама који води ка њиховом фаворизовању у 

процесу куповине на тржишту. Задатак дистрибуције – канала продаје је обезбеђење 

приступачности производа у одређено време и на одређеном месту. 

Сва четири елемента маркетинг микса су подједнако важни, као и њихова 

међусобна комбинација. Само ниска цена, добар производ или одлична реклама неће 

дати тако добре ефекте како би било у случају њиховог комбиновања. Комбинација тих 

елемената остварује очекивани ефекат ако постоји усклађеност са захтевима 

потрошача, добра усклађеност међу инструментима, усклађеност са изворима 

предузећа и када се ствара релативно трајна конкурентска предност. 

Оптимална комбинација маркетинг микса битно је условљена карактером 

делатности, односно тржиштем на коме предузеће обавља своју пословну активност. 

Нпр. код нетрајних добара значајну улогу имају пропаганда, унапређење продаје и 

паковање, док су код трајних производа сви инструменти значајни, а поготово лична 

продаја, квалитет и цене. 

Сви ови инструменти маркетинг микса морају бити усмерени ка одабраном 

тржишном сегменту и само ће под тим условима њихова комбинација одиграти кључну 

улогу у успеху туристичке одредишта на сегментираном и укупном тржишту. Основни 

циљ маркетинг микса је туристичке организације кроз њихов утицај на потребе 

задовољење купаца, тако да су сви инструменти су интегрисани и усмерене су ка 

потрошачу. 

Успех ће се постићи ако се интегришу или појединачно потрошачу производ који 

ради мора бити прилагођен укусу и жељама потрошача и цене њихове куповне моћи. 

Кроз одређене канале продаје брже и потпуније ће бити учињено дистрибуцију 

производа, као и кроз промоцију ће бити потребно да се успостави везу између 

произвођача и потрошача. Ту је модел 5П и 7П модел за услуге. 5П модела додаје људе 

као пета особина, модел 7П додаје процес и физичке доказе. 7П модел се користи у 

услужним делатностима. Ова два модела нису званично прихваћена и могу се сврстати 

у 4П модела. 

 П5 - људи / особље - Ово укључује запослене, помоћног особља. Такође, овде се 

могу класификовати и потрошачи. 

 П6 – Процес - Ова функција је најсличнији дистрибуција, али нагласак је на 

процесе, механизме и током које услуге обрађују. 

 П7 - материјални докази - Ово се односи на доказе које сте добили. На пример. 

ресторан је био ситост осећај и задовољство купаца.
59

 

Управљање основним иструментима маркетинг микса не губи на значај код 

физичких производа, али је за потребе примене маркетинга на подручије услуга 

потребно извршити прилогођавање. Природа услуге и висок ниво интерактивности 

процеса услуживања утицао је на проширење традиционалног концепта маркетинг 

микса додавањем елемената, тј.иструмената који се управо пдносе на људе и начин на 

који они послују са потрошачима. 
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Како би концепт маркетинг микса могао бити дефинисан и спроведен на 

одговарајући начин, потребно је остварити синергију између маркетинга, управљања 

процесима и операцијама и управљања људским ресурсима.
60

 Маркетинг програм 

одражава настојање предузећа да пронађе оптималну комбинацију маркетинг микса. 

Маркетинг програм је алат за координииање елемената маркетинг микса за 

остваривање циљева тржишта подешавање и утицај на тржиште уз минималне 

трошкове иу најкраћем могућем року.
61

 

 

3.2  Канали продаје (канали дистрибуције) као истумент маркетинг 

микса у туризму 

 

 

Назив канали дистрибуције (продаје) долазе од француске речи canel и одговара 

стварном току догађаја у привреди: произвођач да би ступио у контакт са потрошачима  

користи посрединике (предузећа промета), те производ има увек каналисани ток од 

произвођача до потрошача. Канали дистрибуције су иструменти маркетинг микса који 

произвођачи користе као средство да дође у контакт са купцима.
62

 

„Микс дистрибуције је скуп активности и процеса који се баве током производа и 

услуга од произвођача до потрошача.“
63

 Канали дистрибуција су активност маркетинга 

која обухвата све послове који су неопходни да производи дођу од произвођача до 

потрошача. Често се још у литератури среће синоним за овај појам: „путеви 

продаје“или „фазе дистрибуције“.
64

 Циљ је да крајни корисни – туриста буде услужан 

на најбржи и најквалтетнији начин, уз најмање трошкове. 

Са аспекта савременог маркетинг концепта, дистрибуција обухвата два подручија, а 

то су: избор најефикаснијих дистрибуција и физичка дистрибуција, односно маркетинг 

логистика, која сачињава складиштење, транспорт, итд. Скалдиштење, транспорт и 

залихе робе постају значајан део дистрибуције, односно маркетинга, јер су искуства 

показала да се на том подручију могу остварити не само уштеде, него и повећати 

тражња, односно продаја робе. 

Под каналима продаје у туризму подразумева се „целоукупност пословних и 

организационих активности који обезбеђују да туристички производ стигне до 

потрошача на начин, у време, на место и по цени која ће им највише одговарати“.
65

 

Сложеност туристичког производа условљена и сложен приступ каналима продаје. 

Основно питање које искрисава је избор стратегије продаје туристичког производа, тј. 

да ли се одабира директна или индиректна продаја. 
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Није ни чудо што је Питер Дракер казао „до највеће промене ће доћи у каналима 

дистрибуције, не у новим начинима производње или потрошње“.
66

 Изабрати праве 

канале, убедити их да преносе вашу робу и да раде са вама као партнери је велики 

изазов. При доношењу одлука о каналима продаје узимају се у обзир постојеће 

политике производа, цена и промоција, али истовремено свака одлука о избору канала 

продаје утиче на касније одлуке о производу, цени и промоцији. Зато одлуке о 

појединим инструментима маркетинг микса морају доносити координисано. 

 

 

3.2.1 Стратегија канала продаје туристичке дестинације 

 

Канал продаје, маркетишки канал или пут продаје производа туристичке 

дестинације чини скуп организација и појединаца који усмеравају ток производа од 

произвођача до крајег потрошача – туристу.
67

 Основни задаци туристичке  дестинације 

у вези са избором канала продаје могли би се сумирати у следеће: 

1) Јасно одређвање мисије, циљеве и смернице за дестинацију у целини; 

2) Код носиоца туристиче понуде, на туристичкој дестинацији постигне таква 

структура канала продаје која ће у највећој мери да одрази мисију, циљеве и 

смернице дестинације; 

3) Дестинација би требало да обезбеђује разноврсност информација од непосредне 

користи носиоцима понуде; 

4) Дестинација помаже у креирању адекватног производа и избору адекватног 

канала продаје за конкретни производ 

5) Утиче на развијање свести о значају правилног избора канала продаје, а водећи 

рачуна о значају природних и друштвених ресурса  којима располаже. 

Стратегија канала продаје, као уосталим и осталих иструмената маркетинга, мора 

бити посвећена адекватна пажња како би производ постао доступан потрошачима.
68

 

Туристичка дестинација постаје доступна преко канала продаје које у својој стратегији 

маркетинга избирају носиоце туристиче понуде. Носиоци туристиче понуде користе 

било директне, било индиректне канале продаје (Слика бр. 4).
69

 

Применом директног калала продаје или индиректног канала продаје, менаџери 

туристичке дестинације би требало активно да утичу да се одабере „права“ стратегија 

продаје, која ће на најбољи начин да обезбеди продају интегрисаног туристичког 

производа дестинације. Директни канали дистибуције производа туристичке 

дестинације су: 

1) Субјекти туристичке понуде у дестинацији продају, производе у директном 

контакту скупцима (туристима); 
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2) Користе се у случајевима када дестинацијски менаџмент спроводи стратегију 

изградње екслузивне дестинације; 

3) Продаја се врши директним контактом путем: рецепције, сопствених продајних 

снага, директном поштом, интернет продајом, и сл. 

Индиректни канали дистрибуције производа туристичке дестинације су: 

1) Посредници у туризму смањују број трансакција, тј. продајних разговора у каналу 

продаје; 

2) Путем својих контакта, близине емитивних тржишта, искуством и 

специјализацијом, посредници обично могу понудити бољу продајну снагу од 

саме туристичке дестинације; 

3) Фрашизинг, услужни агенти. 

 

Слика бр.4 - Канали продаје производа туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:http://www.slideshare.net/nikideskovic/prodajne-i-komunikacijske-vјetine-u-turizmu 

 

Разликују се с обзиром на облике контроле канала продаје. С нивоа дестинацијског 

менаџмента најбоља контрола се постиже у директним каналима продаје. Код 

индиректних канала продаје контрола је мања, али постоје неколико различитих облика 

организације: 

1) Конвенционалан маркетинг систем; 

2) Усправан маркетиншки систем; 

3) Водораван маркетиншки систем; 

4) Мултиканални маркетиншки систем (хибридни канал продаје). 
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У спровођење стратегије канала продаје битне су три фазе:
70

 

1) Преговарање; 

2) Управљање каналима продаје; 

3) Мерење перформанси. 

Преговарање се односи на стварање система канала продаје. Сви чланови  канала 

продаје треба да учествују у преговарању. Сврха је да се установе општа правила 

понашања која сви прихватају. Управљање омогућава да се сви придржавају усвојених 

правила понашања и координирају активностима. Мерење перформанси је битно да се 

путем финасиских и квалитативних мерила установи функционисање канала продаје и 

учешће и рад сваког члана у каналима продаје. Једна од важних одлука из домена 

канала продаје јесте одлука о броју које ће предузеће лористити на сваком нивоу канала 

продаје производа туристичке дестинације која опредељује интизитет продаје или 

јачину тржишне покривености. У зависности од жељене јачине тржишне покривености, 

туристичко предузеће приликом пласирања производа туристичке дестинације може да 

користи три стратегије:
71

 

1) Интезиван канал дистрибуције; 

2) Селективан канал дистрибуције; 

3) Ексклузиван канал дистрибуције. 

Стратегија интезивног канала продаје означава стратегију у којој произвођач 

користи све расположиве продајне објекте у дистрибуцији производа. Стратегија 

селективног канала продаје подразумева коришћење само неколико, али не и свих 

расположивих продајних објеката. Селективан канал продаје омогућавапроизвођачу да 

развије добре пословне односе са одабраним посредницима, да уодговарајућој мери 

покрије одређено тржиште, да оствари већи контролу на процесом канала продаје, и 

мање трошкове него при инезивном каналу продаје. 

Стратегија  ексклузивног канала продаје користи се када произвођач жели да 

користи једног посредника на релевантно великом географском подручију. „Када је 

упитању спечифичан туристички производ, најчешће се ангажује ексклузивни 

посредник, када предузеће преноси искључиво право продаје својих производана 

одређеној територији на једног посредника.“
72

 

Канали дистрибуције производа, тј. услуге туристичке дестинације је специфична у 

мери у којој су и саме услуге специфичне. Коначна одлука о избору канала 

дистрибуције зависи од врсте услуге, стања на тржишту, преференције купаца, 

законске регулативе, конкуренције, финасиске снаге туристичког предузећа, квалитета 

посредника, као и од конкретног случаја. Постоје критичне тачке у сарадњи у каналима 

продаје производа туристичке дестинације, због којих треба направити добру 

стратегију како би се опасности избегли и остварили циљеви сарадње са 

посредницима.
73
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3.2.2 Примена интегралног маркетинга у каналима 

дистрибуције 

 

У привредној пракси, произвођач и разни посредници (трговина на велико, 

трговина на мало и др.) већином координирају активности ради заједничког интереса. 

Међутим одређене канале дистрибуције организује и контролише један лидер, што 

може бити предузеће у области малопродаје или произвођач. У том случају лидер 

формулише политику у маркетиншком каналу и координира развој маркетинг микса. 

Познате су различите везе измећу појединих канала дистрибуције.  

Интеграција може повећати координацију између чланова канала, чиме се смањују 

трошкови промета и стабилизује понуду. Постоји тзв. хоризонталном и вертикалном 

интеграцијом у оквиру канала продаје. Под хоризонталном интеграцијом канала 

дистрибуције подразумевамо комбинацију институција од стране менаџмента на истом 

нивоу пословања. Она омогућава: 

1) већу ефикасност у истраживању маркетинга; 

2) већу ефикасност рекламне кампање; 

3) специјализацију запосленог особља. 

Међутим, хоризонтална интеграција није увек најбољи приступ побољшању 

дистрибуције. Следећа ограничења утичу на ефикасност овог облика интеграције у 

оквиру канала дистрибуције: 

1) тешкоће у координацији великог броја јединица; 

2) нужност већег планирања и истраживања да би се обухватила широка скала 

послова и хетерогеност тржишта; 

3) опадање флексибилности. 

Вертикална интеграција канала дистрибуције елиминише потребу за посредником 

као институцијом. Један члан канала маркетинга рецимо, може обухватити послове 

набавке других чланова канала. Тотална вертикална интеграција канала дистрибуције 

укључује контролу свих функцја од произвоћача до финалног купца. Као пример могу 

послужити одрећене нафтне компаније које су власници нафтних поља, транспортних 

средстава као и рафинерија и терминала за директну продају крајњим купцима, 

потрошачима.  

Интеграција која обезбећује успешност у професионалном вођењу и 

централизацији контроле канала маркетинга називамо вертикални систем маркетинга 

(WSM). WSM је најчешће организован са циљем да побољша дистрибуцију 

комбинцијом индивидуалних напора. Из графичког бр. 2, прегледа уочљив је процес 

померања од конвеционалног третирања канала дистрибуције ка WSM приступу. 
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Графикон бр. 2 – Конвеционално третирање канала дистрибуције 

 

 
 

Избор:KotlerP., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principles of Marketing, Second European Edition, 

Prentice Hall Europe, London, 1999. 

 

Десна страна слике показује функције маркетинга или институције, сопствене или 

контролисане од стране предузећа. На пример произвођач може имати сопствене 

велепродајне функције и контролисати продавца системом франшизе. Конвенционални 

канали маркетинга најчешће се описују као уређење система дистрибуције у коме 

постоје слободни токови маркетинг трансакција између учесника. Његови чланови су 

самостална и независна предузећа. Током времена ови канали су се показали мање 

стабилним од зависнијих система. 
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4. ОРГАНИЗОВАНОСТ НА НИВОУ ТУРИСТИЧКЕ 

ДЕСТИНАЦИЈИ И УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ ПОДРШКЕ У 

ТУРИЗМУ 

 

 

Уз послове који су везани за избор стратегиских алтернатива нормално је за 

очекивати да менаџери туристичке дестинације пажњу посвете и организовању и 

контроли маркетинг активности. Туристима њихов укупан боравак, од доласка у 

дестинацију до повратка из дестинације, представља јединствени доживљај. С обзиром 

да се тај доживљај (туризам) састоји од великог броја давалаца услуга из различитих 

делатности, који своје услуге и производе продају независно један од другог, као што 

су смештај, исхрана, посете музејима, спортске активности, излетнички програм, 

културни програми итд., показало се неопходним оснивање посебне, јединствене 

организације која ће представљати дестинацију и туристички производ у целини, 

информисати јавност и стварати заштитни знак (бренд) дестинације, како би била што 

познатија на светској мапи и тако привукла што више туриста. 

Такве организације на нивоу државе се називају националним туристичким 

организацијама (НТО) као што су: Switzerland Tourism, The British Tourism Authority 

(BTA), Die Deutsche Zentrale fur Tourismus (DZT), The Australien Tourism Commision 

(ATC), Туристичка организација Србије (ТОС). 

Организација зависи од врсте дестинације и финасиских средстава којима 

дестинација располаже. На нивоу регије или провинције, формирају се регионалне 

туристичке организације, провинциске туристичке организације, и др. Такав пример су: 

Tourism British Columbia (provincija u Kanadi), New York State Division of Tourism, Tirol 

Tourist Board, Edinburgh & Lothians Tourist Board. На нивоу јединице локалне 

самоурпаве оснивају се градске туристичке организације. Пример су: Turisme de 

Barcelona, Berlin Tourismus Marketing GMBH, Vienna Tourist Board, London Tourist 

Board, туристичка организација Београд, Туристичка организација Крушевац, и сл. 

Туристички производ је неопипљив, статичан, не може се лагеровати. За разлику од 

производа, где се понуда креће ка тражњи, на туристичком тржишту тражња је 

усмерена ка туристичкој понуду. Већина држава у свету да би развијале поред домаћег 

и инострани туризам формирају одговарајућу организацију која обавља промотивне 

активности. Из свега наведено, опште прихваћен назив такве организације је 

Национална туристичка организација (НТО). 

Посебна је значајна улога НТО у промоционој политици. Промоциона политика у 

пословању на туристичком тржишту, било домаћем или међународном игра врло 

значајну улогу. Све земље које се определе да туристичкој делатности да предност и 

значај у економском и друштвеном развоју, мора промоционом миксу, као иструменту 

тржишног наступа, поклони адекватну пажњу. 

Код формирања регионалних туристичких организација често долази до проблема 

због уплитање политике која сматра да туристичке регије треба да покрива 
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админастративна регија. Међутим, то није добро решење, туристичке регије треба да се 

формирају искључиво, и само, на основу целе своје туристичке понуде, односно 

туристичког производа. 

Поред промоције, НТО има и веома важну улогу у координацији укупних 

маркетинг активности на свим нивоима. Организација и кординација маркетинг 

активности на свим нивоима подразумева успостављање складних и хармоничних веза 

свих учесника на страни туристичке понуде, ради постизања циљева дестинације путем 

одговарајућих глобалних стратегија. 

Добро дефинисане основне функције, задаци и послови које НТО има на 

различитим нивоима у туризму представља важне факторе за судбину стратегије и на 

нивоу туристичке дестинације. Функције, послови и задаци који се алиментирају 

Национална туруристичка организација, локална туристичка организација, и све 

туристичке  организације не могу бити успешне без разрђађеног управљачког система 

подршке као што су: 

1) Развој и примена информационог система на нивоу туристичке дестинације; 

2) Развоја система планирања; 

3) Развој система процене; 

4) Улоге државних органа у туризму. 

 

 

4.1 Организација и кадрови у туризму 

 

Организација и кадрови су основна полуга туристичке оперетиве и најмоћније 

средство туристичке политике. Без добре организације и ефикасних кадрова, велике 

инвестиције и повољне тржишне могућности не обезбеђују очекиване ефекте, и 

обрнуто, добра организација и ефикасни кадрови и минималне могућности претварају у 

крупне ефекте. 

Организација туризма обухвата социјалну и привредну оперативу. Организованим 

иницирањем кретања баве се туристичке организације, туристичка друштва, спортске 

организације, културно-уметничке, друштвено-политичке, стручне и друге. За туризам 

су карактеристична три колосека организованог деловања:
74

 

1) друштвени; 

2) привредни и  

3) управни. 

У области друштвене делатности најафирмисанија су туристичка друштва и 

туристички савези чији је основни задатак да подстичу и каналишу личну инацијативу 

у смислу што масовнијег ангажовања појединца  и подруштвљавање идеје туризма. 

Развијање друштвене свести и националне туристичке пропаганде и културе било би 

конкретнији задаци туристичких друштвених организација. 

Заједнице привредних организација, тј. пословна удржења и коморе баве се 

пословима заједничког интереса за своје чланове: пословна пропаганда, тржиште, цене, 
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кадрови. Управна организација бави се мерама,тј.средствима туристичке политике: 

законски прописи, планови. Као у свим сферама живота, привреде и ванпривреде, тако 

и у туризму, људски рад са одређеним нивоом знања има прворазредну улогу и значај. 

Нужност датуризам стално прати техничко – технолошке, културне и друге 

промене, у циљуадекватне и благовременесke познаје карактеристика туристичке 

тражње,истовремено прилагођавајући туристичку понуду новонасталим потребама 

туриста, потврђује улогу и значај кадрова у туризму. 

Управо су кадрови први од три основна елемента или фактора развоја туризма: 

кадрови, простор и материјална основа.
75

 У контексту улоге и значај кадрова у туризму, 

важно је напоменути да се мисли на адекватно образовање и стручан кадар, тако да је, 

уместо кадрова, боље користити термин хумани капитал.
76

 Кадровима се сматрају сви 

запослени, и портир или ложач угља, и финасиски директор, или генерални директор, 

или директор информационих технологија. 

Кадрови у туризму морају бити припремани да схвате дубоко хумани смисао 

туристичких кретања и пре свега културни карактер овог друштвеног феномена. То су 

у подједнакој мери односи на кадрове који ће радити на развијању туристиче свести и 

на кадрове који ће радити у туристичкој комерцијали. 

Изваредан смисао за комерцијалу и одговарајућа стучна спрема нису довољни да 

би реализовали жељени економски ефекти; напротив, разумевање културних и хуманих 

односа туристичких кретања по правилу је пропраћено и одређеним економским 

ефектима. То  је свакако и основни разлог што у туристичким агенцијама и на 

туристичким  дестинацијама велики број филолога успешно води посао, није реч само о 

језику као средству комуницирања већ и о познавању културе, историје и 

карактерологије народа чије представнике услужујемо као туристиче потрошаче.
77

 

У свим привредним делатностима па тако и у туризму, људски рад има битну али и 

специфичну улогу и значај. Туризам се стално преобразује и непрекидно прилагођава 

новонасталим потребама туриста. Кадрови у туризму својом животном, радном и 

пословном филозофијом, образовањем и радом, настоје се прилагодити све већим 

захтевима корисника туристичких услуга. Статистички подаци показују да је туризам 

највећа и најбрже растућа делатност у свету.  

Данас у туризму ради сваки девети запослени човек. Људи путују како би 

надокнадили неке своје потребе које не могу остварити и задовољити у свом 

свакодневном окружењу. Туризам је као делатност непосредно везан за премештање 

човека из сталног места боравка и рада у окружење у којем очекује другачије окружење 

од своје свакодневнице. Људи заправо путују подстаћи потребама и мотивима који 

настају зато што тамо где живе и раде те потребе не могу у потпуности задовољити. 

Неколико је основних система подршке који су битни за менаџмет туристичке 

дестинације, и то: 

1) Развој туристичког информационог система; 

2) Развој система планирања који би био примеранпотребама туристичке 

дестинације; 
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3) Систем процене; 

4) Улога државних органа у туризму. 

 

4.2 Настанак туристичке организација Србије – ТОС 

 

Законом о туризму из 1994. године основана је Туристичка организација Србије 

(ТОС), као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије 

на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој 

информативно-пропагандне делатности у туризму Републике. Делатност ТОС-а је 

усмерена ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним 

тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су 

њен геостратешки положај, историјски, културни и природни идентитет. 

У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне 

делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке 

итинерере и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на 

свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са другим националним туристичким 

организацијама и другим међународним, регионалним и струковним туристичким 

асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка 

комисија (ЕTC), Дунавска туристичка комисија (DTC), Дунавски центар за 

компетенцију (DCC), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење 

туристичких аутобусера (RDA) и ICCА. 

Поред деловања на међународном плану, ТОС у сарадњи са туристичким 

организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима ради на 

унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва 

према туризму Србије и њиховом окретању домаћим туристичким центрима, чиме се 

стварају основе за усмеравање и подстицање развоја туризма као дела друштвено-

економског развоја Републике. 

 

4.2.1 Организационо уређење туристичке организације Србије 

 

Закон о туризму регулише деловање у овој области: начин планирања развоја 

туризма, организације за промоцију туризма, рад туристичких агенција, као и друге 

активности од значаја за развој туризма. Овим Законом дефинисана је форма 

организација за промоцију туризма (Национална и локалне туристичке организације), 

њихов делкруг рада и могућност повезивања и координације рада.Чланом 29. Закона о 

туризму прописано је да промоцију туризма обављају: Туристичка организација 

Србије, туристичка организација аутономне покрајине и туристичка организација 

јединице локалне самоуправе. 

Органи управљања, надзора и руковођења  ТОС су (слика бр.5): 

1) управни одбор; 

2) надзорни одбор; 

3) директор. 
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Слика бр.5 – Шематски приказ Туристичке организације Србије 
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ОПШТИ ПОСЛОВИ: 

                                                              ИНЦИЈАТИВНИ                       РЕЦЕПТИВНИ  

                                                                  ПОСЛОВИ                                ПОСЛОВИ 

                                                            (на ино тржишту)                   (на домаћем тржишту) 

 

 

 

Послови: 

 

 

 

 

 

 

 

Представништва 

 

 

                            

                                                                                              

                                                                                           остало 

Финасирање 

 

 

 

Извоз: Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Едуконс, Сремска 

Каменица, 2009. 
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Органи ТОС-а се именују на период од четири године. Управни одбор има пет чланова 

и врши следеће послове: 

1) доноси статут ТОС; 

2) доноси пословник о свом раду; 

3) усваја годишњи програм рада са финасијским планом; 

4) усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун; 

5) доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних 

центара у земљи; 

6) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Надзорни одбор има три члана и врши надзор над пословањем, прегледа извештај о 

пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, 

доноси пословник о свом раду, врши и друге послове у складу са законом и статутом. 

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава Влада на 

предлог министарства надлежног за послове туризма. 

У складу са чланом 31. Закона о туризму средства за рад ТОС-а обезбеђују се из: 

1) прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода; 

2) донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

3) средстава буџета Републике Србије; 

4) других извора, у складу са законом. 

 

4.2.2 Интегрални маркетинг туристичке организације Србије 

 

 

Туристичка организација Србије (ТОС) има значајну улогу и место у организацији 

туризма у Републици Србији. Улога и значај Туристичке организације Србије у развоју, 

унапређењу и промоцији туризма у Србије је веома велика. Резултати истраживања 

тржишта, управљање туристичким  маркетинг информационом систему за промотивне 

активности и остале активности за унапређење туризма које доприносе косеквентном 

индетификацију могућности на тржишту је од виталног значаја за унапеђење 

туристичке делатности.
78

 

Туристичка организација је посредни и непосредни државни орган, а и друштвена 

организација. Непосредни органи државне управе за развој туризма, Туристичке 

организације Србије су колективни органи (комитет за туризам, савет за туризам) или 

посебни државни органи (министарство за туризам, мин истарство за трговину и 

туризам, министарство за трговину, туризам и телекомуникацију и сл.). За разлику од 

непосредних органа, посредни државни органи за развој туризма су ван извршних 

органа државне управе. То су специлизоване организације на које државна управа 

преноси надлежности из домена развоја туризма на националном плану, посено када је 

реч о развоју иностраног туризма. 
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Друштвене туристичке организације базирају своју активност на принципу 

добровољности и нелукративности. Основни циљ њиховог деловања огледа се у 

стварању повољних услова за укључивање у туристичке токове, или деловање на плану 

обезбеђења координаторске активности великог броја привредних и непривредних 

делатности које учествују у задовољавању потреба туриста.
79

 

Делатност ТОС је фокусирана на позиционирање туристичког производа Србије на 

домаћем и иностраном тржишту, на туристичку валоризацији компаративних 

предности Србије, као што су њен географски положај, историјски, културни и 

природни индитет. 

У циљу јединствене спровођења туристичке информативне - пропагандне 

делатности, укључивања туристичкогпростора Србије у европске туристичке итинерере 

и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на свим 

већим сајмовима туризма, сарађује са националним туристичким организацијама и 

другим међународним, регионалним и струковним туристичким асоцијација , што 

доприноси поновном укључивању Србије у светске туристичке токове. 

Као што смо у претходном излагању поменули, Законом о туризму из 1994. године 

основана је Туристичка организација Србије (ТОС), као званични институционални 

носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и 

обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у 

туризму Републике. 

Туристичка организација Србије (ТОС) је надлежна за промотивне и информативне 

активности с изузетком процедуре овлашћења за посао аниматора. Избором Управног и 

Надзорног одбора (Борд директора) допуштен је утицај туристичке индустрије, али 

само на саветодавној основи, јер директора и оба одбора именује Влада.
80

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникације задужен за рад Туристичке 

организације Србије. Постоји сектор у минастарству који је задужен за развој и 

унапређење туризма, који се зове сектор туризма. 

У Сектору за туризам обављају се послови који се односе на: спровођење Закона о 

туризму и Стратегије развоја туризма Републике Србије; праћење и анализу системских 

решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање и развој 

туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера; предлагање мера за унапређење 

квалитета туристичких производа и услуга и конкурентности туристичке понуде; 

реализацију усвојених мастер планова; предлагање и предузимање мера за унапређење 

туристичког промета и девизних ефеката од туризма; истраживање и анализу стања, 

појава и кретања на туристичком тржишту по туристичким производима и туристичким 

кластерима, достављање и анализа података садржаних у Регистру туризма; 

спровођење поступака категоризације у складу са Законом о туризму; праћење развоја, 

предлагање мера и реализацију активности на образовању и обуци кадрова у туризму са 

циљем подстицања запошљавања; припрему плана, праћење извршења буџета у делу 

који се односи на сектор; анализу прединвестиционих и инвестиционих пројеката који 

се тичу развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма пратећих делатности; 

                                                           
79

Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма, Економски факултет, Београд, 2006. 
80

http://mtt.gov.rs/ стратегија развоја туризма 



Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 40 
 

проглашење и одрживо коришћење туристичког простора; проглашење туристичког 

места и приоритетне туристичке дестинације; праћење и анализа улагања државе у 

развој туризма путем подстицајних мера и прелагање корективних мера; као и други 

послови из ове области.
81

 

Када туристичку организацију посматрамо као друштвену организацију, онда 

мислимо да је реч о организацији у месту сталног боравка туристе, која стимулише 

укључивање чланства у туристичка кретања. ТОС има задатак да представља 

Републику Србију и идентификоване туристичке кластере као целовите туристичке 

дестинације, на начин да омогући одговарајућу и квалитетну услугуили производ 

базиран на концепту ланца вредности са нагласком на додате вредности. 

Да би се успешно спровела визија српског туризма, као и жељено тржишно 

позиционирање земље, биће потребно да се направе одређене промене у 

функционисању ТОС-а.ТОС, пре свега, треба да усмери своје активности на: 

1) маркетиншки развој српских туристичких производа; 

2) истраживања, промоција и продаја (на циљним тржиштима); 

3) туристичке информације и координацију свих маркетиншких активности на 

локалном нивоу; 

4) међународним тржиштима, а посебно у првој фази посредством локалних 

маркетиншких јединица.
82

 

По Закону о туризму, ТОС као национална туристичка организација обавља 

послове:
83

 

1) промоције туризма Републике Србије; 

2) координације активности локалних туристичких организација, привредних и других 

субјеката у туризму, који делују непосредно и посредно на промоцији туризма; 

3) припреме и реализације годишњих планова и програма промотивних активности; 

4) организовања истраживања туристичких тржишта за потребе промоције туризма 

Републике Србије; 

5) истраживања тржишта у области конгресних, сајамских, спортских и културних 

догађаја; 

6) обезбеђивања иноформативно-пропагандног материјала којим се промовишу 

туристичке вредности (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, 

Интернет презентација, сувенири…); 

7) формирања и развијања јединственог туристичко-информационог система и његовог 

повезивања са другим информационим системима у земљи и иностранству; 

8) прикупљања свих врста туристичких информација ради обавештавања јавности као и 

састављања и објављивања туристичког календара; 

9) оснивања и организовања туристичких представништава у иностранству и 

информативних центара у земљи, самостално или у сарадњи са другим субјектима; 

10) сарадње са националним туристичким организацијама других земаља, 

међународним и регионалним организацијама у области туризма и предлагања мера за 
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учешће у мултинационалним и регионалим програмима и пројектима промоције 

туризма; 

11) утврђивања јединствених стандарда уређења, опреме и услуга у 

туристичкоинформативним центрима на територији Републике Србије; 

12) утврђивања програма постављања туристичке сигнализације и координирања 

активности туристичких организација и других субјеката за њено обезбеђење; 

13) друге активности којима се обезбеђује успешно спровођење промоције туризма. 

У Сектору за туризам образују се следеће уже унутрашње јединице: 

1) Одсек за истраживање тржишта и развоj туристичких производа; 

2) Одсек за конкурентност у туризму; 

3) Одсек за план и анализу; 

4) Одсек за управљање квалитетом у туризму.
84

 

Функција Туристичке организације Србије се посматра са два аспекта: 

1) иницијативну функцију чији је задатак креирање позитивне слике на емитивном 

тржишту; 

2) рецептивна функција чији је задатак јачање улоге различитих нивоа као 

„туристичког домаћина“. 

Један конзистентан маркетиншки приступ у Туристичкој организацији Србије (ТОС) 

морао би да обухвати више елемента:
85

 

1) Анализа постојећег стања (интерни фокус): 

a) анализа основних индикатора постојеће тражње и потрошње; 

b) положај земље на туристичком тржишту; 

c) анализа основних елемената туристичког производа (слабе и јаке тачке); 

d) анализа промоционог микса; 

e) анализа усклађености промоције са осталим иструментима тржишног наступа. 

2) Стратегија као визија (екстерни фокус): 

a) стратегија промоције у конкексту осталих стратешких приступа екстерном 

окружењу; 

b) карактеристике иностране и домаће туристичке тражње и трендови; 

c) карактеристике окружења; 

d) шансе и претње на туристичком тржишту; 

e) циљеве које је потребно досегнути; 

f) позиционирање и друге стратегије. 

 

 

4.3 SWOT анализа туристичког производа Србије 

 

 

Целокупна процена снаге туристичког производа Србије, њених слабости, шанси и 

опасности назива се SWOT анализа. SWOT анализа је вероватно један од 
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најпопуларнијих и најраширенијих маркетинг иструмената који се користи за 

доношење пословних одлука.
86

 

Вероватноћа остваривања зависи од тога како туристичко предузеће користи 

сопствене предности (снаге) на циљним тржиштима и какве су му перформансе у 

односу на конкурентске акције. SWOT анализа туристичког производа Србије.
87

 

Снаге туристичког производа Србије огледа се кроз: 

 Људи у Србији (гостољубивост, отвореност и хедонизам); 

 Догађаја и манифестација, посебно Егзит и Гуча; 

 Богатство термалних извора, српских бања; 

 Нетакнута природа у планинама и брдским руралним подручјима, апосебно око 

20 планина, чија је надморска висина изнад 2000м н/в.; 

 Културно наслеђе Србије, манастири; 

 Идентитет и атрактивност националне српске гастрономије која у делу производа 

омогућава интернационални брандинг; 

 Култура угоститељства и ресторатерства као сусрета оријенталне и европске 

кухиње; 

 Историско интернационално туристичко искуство десетак значајних дестинација 

које је могуће брзо рехабилитовати и интернационално комерцијализовати; 

 Велики број наслеђених капацитета хотела и других смештајних објеката које је 

размерно лако могуће рехабилитовати и ставити на тржиште; 

 Врло добра вредност за новац у ланцу вредности туристичке индустрије; 

 Добро разумевање садашње туристичке индустрије и менаџмента о властитим 

конкурентским недостацима. 

Слабоституристичког производа Србије огледа се кроз: 

 Недовољна заштита и одржавање главних националних природних и културних 

ресурса и атракција; 

 Недовољна покривеност Србије легално заштићеним просторима у различитим 

режимима; 

 Неизграђена просторно урбанистичка регулација већине садашњих и 

потенцијалних туристичких дестинација; 

 Недостатак иницијалне инфраструктуре за раст нових туристичких дестинација; 

 Неконтролирана и дивља изградња у и око атрактивних садашњих и будућих 

туристичких дестинација; 

 Недостатак јаких играча у туристичкој индустрији који могу преузети веће 

пројекте; 

 Недостатак смештајних капацитета интернационалног квалитета; 

 Недостатак новостворених туристичких атракција; 

 Недостатак услужних садржаја на туристички атрактивним локацијама, посебно 

панорамским путевима, и организованим догађајима; 

 Недостатак професионално обликованих производа за интернационалну 

комерцијализацију; 
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 Недостатак реномираних хотелских ланаца/брендова; 

 Недостатак целовитог ланца вредности код већине садашњих српских 

туристичких производа. 

Екстерна процена укључује шансе и претње (опасности) који су обично ван 

контроле туристичког предузећа. Идентификују се они трендови и догађаји у окружењу 

за које се сматра да ће имати главни утицај на резултате пословања туристичке 

организације. Шансе туристичког предузећа могу се класификовати према степену 

атрактивности и вероватноће да се остваре. 

Шансе туристичког производа Србије огледа се кроз: 

 Позитивна промена светског институционалног јавног мнења према Србији 

отвара простор за туризам; 

 Интерес за уласком интернационалних хотелских брендова; 

 Рекреативне и туристички потенцијал Дунава, Саве, Тисе и других река у Србији; 

 Примена нових технологија у туристичкој индустрији; 

 Уобичајна позитивна реакција светског тржишта према новим дестинација; 

 Диверзификација годишњих одмора на три до четри путовања током године и јака 

викенд туристичка активност европљана; 

 Диверзификација туристичких производа услед технолошких промена у 

обрасцима живљења; 

 Јачање мегатрендова на пољу путовања који иду у прилог Србији; 

 Убрзана приватизација и стабилизација пословања наслеђене туристичке имовине 

у Србији. 

Опасноституристичког производа Србије огледа се кроз: 

 Трајна девастација и могућност губљења неких простора и локација за туристички 

развој; 

 Убрзане активности конкурената на развоју туристичких производа и могућност 

слабљења стартне позиције; 

 Изостанак интереса локалних и страних улагача у туристичку индустрију Србије. 

Сврха SWOT анализе туристичког производа Србије је да се истакне главне шансе и 

претње и да се у исто време идентификује кључне аспекте способности да се обезбеде 

снаге и означе слабости у реаговању на промене у окружењу. 
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5. ГРАД КРУШЕВАЦ КРОЗ ИСТОРИСКО НАСЛЕЂЕ – ЈУЧЕ И 

ДАНАС 

 

Крушевааац се налази се у централном делу Републике Србије. Он је удаљен од 

Београдм 196 km (Аеродром „Никола Тесла“, речна Лука Београд), Ниш 80 km 

(аеродром „Константин Велики“), Крагујевцу 120 km, Нови Сад 290 km.Захвата 

најјужнији крај панонског обода и припанонске Србије.Површина је 854 km
2
, чини га 

101 насељено место са 52 месне заједнице и 20 месних канцеларија. Лежи у долини 

Западне Мораве, Расине, Пепељуше и Рибарске реке, а између планине Јастребац 

ограника Копаоника и Жељин и делом падина Мојсињских огранака Гледићких 

планина. У условима континенталне климе, оваква слика природног пејзаза Крушевца 

створила је значајан природни туристички потенцијал: планине, специфичне форме 

рељефа, језера, карактеристичнибиљни и животињски свет . 

Крушевац, град богате традиције и вишевековне историје, некада средњовековна 

српска престоница, налази се у средишњем делу Србије, на раскрсници које су од 

памтивека пресецале Балкан и спајале његове периферне делове. Крушевац, као своју 

престоницу подигао кнез Лазар. Званично, као година оснивања Крушевца се узима 

1371.год., према предању и списима град је завршен за око две године. Крушевац су 

зидали новобрдски зидаари које је кнез Лазар довео са собом. Тек из 1376/77.год. 

имамо прве трагове о граду, и бољонску преписку Равничке повеље.  

Град је постао привреднокултурно седиште Србије. Место из којег се руководило и 

које је давало инацијативу за организацију државе. Данас на територија општине 

Крушевца живи око 130 хиљада становника (слика бр.6). 

 

 

Слика бр. 6 – Квантитивна и квалитативна обележја становноштва  

 

 популација Слободан радни 

потенцијал 

Просечно нето зараде 

Србија 7 498 001 744 827(јул 2008.) 38 626(дец. 2008.) 

Крушевац 131 368 16 327 (јул 2008.) 28 570(дец. 2008.) 

 

Извор: www.turizamkrusevac.com 

 

Приликом позиционирања кластера централне Србије узети су у обзир следеће 

карактеристике: 

 Главне користи; 

 Активности на отвореном; 

 Мир и тишина; 

 Минерални извори; 

http://www.turizamkrusevac.com/
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 Диференцирање; 

 Планине, бање и културно наслеђе; 

 Имиђ; 

 Природа; 

 Здравље; 

 Спорт и релаксација. 

Централна Србија као особа: 

 Здрава; 

 Тиха; 

 Успорена; 

 Сањива; 

 Домаћица; 

 Сензибилна. 

Општина Крушевац као симбол: 

 Рибарска бања; 

 Планина Јастребац; 

 Крушевац – Археолошки парк – Лазерев град; 

 Црква Лазарица; 

 Река Расина; 

 Језеро Ћелије; 

 Споменик парк „Слободиште“; 

 Споменик Косовским јунацима. 

 

 

5.1  Настанак туристичке организације града Крушевца 

 

 

Туристичка организација града Крушевца постоји од 1995.год. пре тога ова јавна 

установа пословала је под именом Туристички савез општине Крушевац. Туристички 

савез основан је још 1964.год. са циљем да помаже развој свих облика туризма.
88

 

Туристичка организација основана је Одлуком о оснивању Туристичке организације 

града Крушевца ( „Службеном листу општине Крушевац“, број 3/95), као јавна служба, 

ради вршења послова унапређења и промоције туризма на територији Града Крушевца. 

Туристичка организација данас, као јавна служба, обавља све делатности 

унапређења и развоја туризма. Њен рад је јаван, а у широком обиму њених задатака 

набројаћемо само неке: израда програма развоја туризма, припреме за прихват и 

боравак туриста, организовање туристичко информативно пропогандне делатности, 

стварање услова за одмор и рекреацију, организовање службе водича, подстицање и 

развој издавачке делатности и производњу сувенира. 

Туристичка организација има својство правног лица са седиштем у Крушевац, 

Мајке Југовића бр.3 и уписује се у одговарајући регистар. Туристичка организација 
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града Крушевца послује у складу са прописима о јавним службама. Туристичка 

организација послује под називом: Туристичка организација града Крушевца. 

 

 

5.1.1 Делатност и опис послова Туристичке организације града 

Крушевац 

 

 

Делатност Туристичке организације града Крушевца је: 

8413 – уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије; 

5520 – одмаралиште и слични објекти за краћи боравак; 

4778 – остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

(продаја сувенира); 

4751 – трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама; 

1812 – остало штампање; 

4799 – остала трговина на мало изван продавница; 

7320 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

8230 – организовање сајмова и састанака. 

Туристичка организација обавља следеће послове: 

1. Промоцију туризма града Крушевца; 

2. Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у 

туризму који непосредно и посебно делују на унапређење и промоцију туризма; 

3. Доношење годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 

стратегијским маркетинг планом, плановима и програмимам организације Србије; 

4. Обезбеђивање информативно пропагандног материјала, којим се промовише 

туристичке вредности града Крушевца (штампане публикације, аудио и видео 

промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд), а у сарадњи са 

надлежним органима обезбеђивања туристичке сигнализације; 

5. Прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на 

територији града Крушевца, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6. Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

7. Организовање туристичко - информативних центара (за смјештај туриста, 

пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе 

информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); 

8. Посредовање у  пружању услуге у домаћој радиности; 

9. Подстицање реализацију програма изградње туристичке инфраструктуре и 

уређење простора; 

10. Други активности на промоцији туризма у складу са Статутом Туристичке 

организације. 

 

 



Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 47 
 

5.2  SWOT анализа туристичке привреде града Крушевца 

 

SWOT анализа као што смо у претходном излагању рекли обухвата детаљну 

анализу и прављење листе слабих и јаких тачака туристичке дестинације и анализу 

њиховог и могуће употребе у контексту шансе, као и опасности утврђених тендеција на 

тржишту. SWOT анализаје непоходна ради стратегиског планирања туристичког 

производа конкретне дестинације, а потом и за креирање адекватне промоције. Она 

омугућава довођење у равнотежу захтеве, жеље и потребе потрошача и могућности 

туристичке понуде, креирање конкурентске предности и остварење ширих економских, 

друштвених, политичких, еколошких и дргих циљева. 

Ако узмемо за предпоставку да ће се кординацијом маркетинг активностима, тј. 

управљањем развоја туризма на туристичкој дестинацији бавити Туристичка 

организација града Крушевца, онда се може установити редослед потеза (слика бр.7). 

 

Слика бр.7 - Редослед потеза туристичке дестинације у екстерном и интерном 

скенирању. 

 

 
 

Извор: Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Едуконс, 

Сремаска Каменица, 2009. 

 

SWOTанализа града Крушевца 

Снага града Крушевца: 

 Добра географска позиција; 

 Добар саобраћајни положај; 

 Богатство културно и историских споменика, очуване народне традиције и 

гастрономија; 
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 Постотојање локалне водичке службе и Туристичке организације града Крушевца; 

 Примена савремене технологије; 

 Постојање туристичке сигнализације; 

 Постојање специфичног асортимана производа (сувенири). 

Слабости града Крушевца: 

 Недовољно искоришћени туристички ресурси; 

 Лоша комунална опремљеност објеката изван града; 

 Спора приватизација великих туристичких објеката; 

 Мали шмештајни капацитети; 

 Слаба улагања у туристичку привреду. 

Шансе града Крушевца: 

 Регионална и међународна сарадња, већи прилив страних туриста; 

 Стратешки значај туризма у Републици Србији; 

 Све већа окренутост људи здравом животу и природи; 

 Генерални порас тражње за сеоским туризмом; 

 Сарадња са околним и другим општинама; 

 Приватизација носилаца туристичке понуде и улазак свежег капитала; 

 Донација и спонзорство; 

 Промоција на сајмовима у већим градовима; 

 Специфични сегменти: спортисти, рекреативци, ловци и риболовци, екскурзије. 

Претње граду Крушевцу: 

 Низак животни стандард већине становништва; 

 Лоша укупна привредна позиција општине; 

 Мала усмереност на страни туристе. 

 

 

5.3  Примена интегралног маркетинга у туристичкој организацији 

Крушевца 

 

 

Свеобухватни развој туристичке делатности подразумева интегрални приступ у 

стварању услова за валоризацију постојећих природних вредности и створених 

материјалних капацитета. Примена интегралног маркетинга неопходна је код бројних 

учесника који пружају туристичке услуге, почев од Туристичке организације чији је 

основна делатност стварање имиџа,промоција и пружање информација, преко музеја, 

галерија, забавних паркова и сл. 

О овим ресурсима се све више говори као о атрактивностима, ресурсима, а туризам 

означава као индустрија ресурса. Једна шира листа ових ресурса обухвата бројна 

подручија атрактивности (табела бр.1). 

Примена интегралног маркетинга код ових учесника на страни туристичке понуде 

је у чињеници да они доприносе повећаном задовољству потрошача – туриста. Они су 

све више критичан фактор за добро или лоше искуство туриста у вези са интегрисаним 
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туристичким производом,који се формира на туристичкој дестинацији. У том контексту 

интегрални маркетинг између Туристичке организације града Крушевца, хотелијера, 

ресторатера, превозиоца, музеја и сл. Остаје изузетно важан елемент тоталног 

задовољства потрошача на подлози задовољства сваким од парцијалних производа.  

 

Табела бр.1 Подручија „атрактивности“ за примену интегралног маркетинга 

 

1) Споменици старог века Обично се ради о ископинама и сачуваним градовима, 

зградама фортификацијама из доба Старог века 

2) Зграде од историског 

значаја 

Замкови, куће, палате, катедрале, цркве, градски 

амбијенти 

3) Паркови и баште Национални паркови, етно село, баште, кокације 

посебне панораме 

4) Забавни паркови Изграђене атрактивности 

5) „Свет дивљине“ Золошки вртови, сафари паркови 

6) Музеји  Различите врсте музеја 

7) Уметничке галерије Познате уметничке галерије 

8) Споменици идустриског 

развоја 

Различити спомениц који сведоче о развоју текстилне 

индустрије 

9) Специфични тржни 

центри 

Пијаце, базари 

10) Забавни и рекреациони 

центри 

Тобогани, го – карт и сл. 

 

Извор: Бакић, О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, 2010. 

 

Маркетинг миопија (слепило) Туристичке организације града Крушевца, музеја, 

хотелијера и других учесника дуго је било присутно на туристичком тржишту.Не 

приказује се само музејске поставке или информације које пружа Туристичка 

организација града Крушевца. Мисија задовољства и забаве постаје основ њиховог 

пословања. Стратегија и тактика у интегралном маркетингу ових учесника све више 

иде на сегментацију тржишта, креирање адекватне кампање, индетификацију природе 

задовољства туриста (мотиви, потребе, жеље, и сл.). Позитивних примера је све више. 

Крушевац је традиционално познат по свом културном – историском наслеђу. 

Најзначајније, познате атрактивности на територије града Крушевца у овом домену су 

Лазарев град, црква Лазарица, споменик Косовским јунацима, Багдала, као и 

меморијални комплекс Слободиште, и друге.Као што смо поменули у претходном 

излагању, Крушевац је у 14. веку био престоница Србије за време цара Лазара. 

Лазарев град ( 1371.год.)– остаци главне куле са делом бедема према северу и 

незнатни трагови зидова унутар самог комплекса. Сам комплекс, према списима 

подигнут је из две фазе „мали град“ (главна кула, рампа, ров и једна мања кула) и 

палата са пратећим објектима. 
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Слика бр. 8 - Лазарев град 

 

 
 

Извор:www.novostitop.com 

 

Црква Лазарица (1376.год) – Кнез Лазар, посвећена Светом Стефану и Светој 

Богородици. 

Слика бр. 9 - Црква Лазарица 

 

 
 

Извор:www.slikekrusevca.com 

 

Споменик Косовским јунацима представља у исто време симбол Крушевца и једно 

од најуспешнијих остварења српског вајарства с почетка ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novostitop.com/
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Слика бр. 10 - Споменик Косовским јунацима 

 

 
 

Извор: slikekrusevca.com 

 

 

Багдалаје, свако, један од синоним Крушевца. „Багдала“ турска реч, која у 

слободном преводу, значи „место са кога се пружа леп (божански) поглед“.
89

 

Меморијални комплекс „Слободиште“, налази се на падинама Багдале. Спомен – 

коплекс Слободиште подигнут је у непосредној близини места где је окупатор стрељао, 

од 1941. до 1944.год. више стотина грађана Крушевца и околине, у знак одмазде. 

Представља меморијални комплекс, формиран по идеји Добрице Ћосића и пројекту 

Богдана Богдановића. 

 

Слика бр. 11 - Меморијални комплекс „Слободиште“ 

 

 
 

Извор: www.alas.matf.bg.ac.rs 

 

Све ово представља атрактивност, ресурсе града Крушевац, парцијални производ  

који има своје име, имиџ, индитите, где је Туристичка организација интегрисала 

маркетинг напор у свим активмостима, и створила јединствени туристички 

                                                           
89

 Општина Крушевац, Студија развоја економије Општине Крушевац, 2006. 
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производ.Сврха интегралног маркетинга  да ове атрактивности, на основама 

интегралног маркетинга, постану доступне ширем кругу туриста који посећују град 

Крушевац и њену околину. Мисија Туристичке организације града Крушевца није само 

презентација богатства, већ и тотално задовољство туриста. 

Туристичка организација града Крушевца, применом интегралног маркетинга, 

спајањем парцијалних производа, атрактивности, ресурса града формирала је 

јединствени туристички производ, у складу са Уредбом о подстицању развоја домаћег 

туризма коју је Влада републике Србије усвојила на седници одржаној 18.јуна 

2015.године. Она је креирала шестодневни програм, богат туристичким садржајима 

Крушевца и непосредне околине.
90

 

 

Крушевац и непосредна околина 

 

1.ДАН 

Крушевац – Лазарев град 

Археолошки парк „Лазарев град“ представња остатке средњовековног града који је 

подигао кнез Лазар 1371.године као престоницу средњовековне Србије и војно 

утврђење, језгро око се развио данашњи Крушевац. Коплекс Лазаревог града обухвата: 

- црква Лазарица, дворску цркву кнеза Лазара, сазидана 1376.године, као прототип 

градитељства Моравске школе. Изузетној лепоти доприноси камена платика; 

- народни музеј је као установа основана 1951.год. данас спада у ред најзначајнијих 

установа културе наше земље. Распред експоната иначе веома богатој музеског 

фонда, конципиран је хронолошки, од праисторије до ХХ века, са акцентом на 

средњи век – доба кнеза Лазара; 

- споменик кнеза Лазара аутор Небојша Митрића, вајара из Београда, откривен је 

27.јуна 1971.године поводом прославе „Шест векова Крушевца“; 

- Дон Жуан кула представљ остатке главне куле која је имала одбрамбену улогу, 

нарочито као последњи отпор непријатељу; 

- Кнежев двор представља остатке цивилне грађевине за коју се представља да је 

служила као двор кнезу Лазару. 

Галерија Милића од Мачвепредставља легет од око 120 слика из српске историје, од 

Стефана Немање до савременог доба, са акцентом на Косовски бој и Крушевац средњег 

века, који је овом граду поклонио крајем 2000.године наш чувени академски сликар 

Милић од Мачве. 
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Слика бр. 12 - Галерија Милића од Мачве 

 

 
 

Извор:www.androidvodic.com 

 

Мозаик сала се истиче у раскошном унутрашњем здању Градске управе, најлепшег 

архитектонског остварења Крушевца спочетка ХХвека. Колористички раскош и 

многострукост мотива представљају основну карактеристику ове јединствене 

декоративне целине посвећене Моравској Србији. 

 

Слика бр. 13 - Мозаик сала – Општина града Крушевца 

 

 
 

Извор: www.skyscrapercity.com 

 

Споменик Косовским јунацима представља у исто време симбол Крушевца и једно 

од најуспешнијих остварења српског вајарства спочетка ХХ века. Дело је познатог 

http://www.androidvodic.com/


Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 54 
 

вајара Ђорђа Јовановића који је на Светској изложби у Паризу 1900.године, где су 

скулптурни елементи настали и излагани, награђен Златном медаљом I реда. Основна 

одлука Споменика су импресивни и лако читљиви вајарски симболи. 

Кућа Симића је једна од најстаријих сачуваних грађевина у Крушевцу која 

представља леп примерак градске архитектуре с краја XVIII или почетка XIX. 

Санацијом објекта 2007/08.године, је добио простор за реализацију поставке која има за 

циљ да кроз изложени намештај и покућство, прикаже породични живот у крушевачкој 

вароши почетко ХХ века. 

Уметничка галерија је основана 1961.године у оквиру Народног музеја. Објекат је 

изграђен по уметничком укусу најбогатијег слоја Крушевљања између два рата. 

Галерија данас представља адекватан простор у коме се често одржавају изложбе 

ликовн их уметника. 

Слободно време у БИД зони уз могућност куповине сувенира у просторијама 

Туристсичке организације града Крушевца. 

Трг Фонтане у чијој је непосредној близини срква Светог Ђорђа саграђена 

1904.године у српско – византиском стилу, подигнут 1993.године Споменик ратницима 

и народу крушевачког краја страдалим у ослободилачким ратовима Србије у периоду 

од 1912. до 1918.године. споменик је дело вајара Драгана Димитријевића из Београда. 

Конципиран у облику јединствене квадратне форме, са ликовима знаних и незнаних 

војника и војсковођа, сведочи и упућује на одређено време и значајне личности српске 

историје с почетка ХХ века. 

 

Слика бр. 14 - Трг Фонтане и Црква Св.Ђорђе 

 

 
 

Извор: www.pixoto.com 

 

Скулптура „Мајка Србија и Мајка Грчка“ посвећена је пријатељству и историјској 

вези српског и грчког народа у Првом светском рату. Аутор је познати сликар Милић 

од Мачве, коме је ово и једино вајарско дело. 

 

http://www.pixoto.com/
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Споменик парк „Слободиште“ представња меморијални комплекс, формиран 

1965.године, по идеји Добрице Ћосића и пројекту Богдана Богдановића, на месту где су 

окупатори стрељали борце и таоце у Другом светском рату. 

2.ДАН 

Посета манастирима и Рибарској Бањи 

Црква Покрова Пресвете Богородице на Расини смештена је на обали Расине, 

представља првао рем дело црквене архитектуре. 

Манастир Свети Роман се налази на 20 km од Крушевца. По свом географском 

положају припада „Мојсињској“ или „Малој Српској Светој Гори“, како још називају 

подручије Мојсињских планина, пуно старих цркви и црквишта. Манастир Свети Роман 

спада међу најстарије манастире у Србији. Манастирска црква подигнута је крајем XIV 

и почеток XV века на остацима цркве из IX века. Манастир је још познат и по томе што 

је у његовој порти сахрањен део посмртних остатака руског племића Николаја 

Николајевича Рајевског који је чувеном руском писцу Лаву Толстоју послужио као 

испирација за лик Вронског у роману „Ана Карењина“. 

 

 

Слика бр. 15 - Манастир Св. Роман – Ђунис 

 

 
 

Извор: www.glassrbije.org 

 

Манастир Покрова Пресвете Богородице је млад по својој историји али веома 

значајан за многобројне вернике. Подигнут у селу Ђунис, где се Просвета Богородица 

указала једној девојчици, богато живописан, са сређеним изворима и портом, спада у 

најпосећеније манастире у овом крају. 

Рибарска Бања је удаљена је 34 km од Крушевца. Простире се на североисточним 

падинама Јастребца, ма надморској висини од 540 m и има све одлике климацког места. 

Специјална болница Рибарска Бања се у медицинском делу бави рехабилитацијом и 

третманом коштано зглобних, дегенаративних и ортопедских обољења. Поред 

медицинског дела, велика пажња се посвећује и турситичкој понуди, жељама и 

потребама туриста, потрошача. У Рибарској Бањи све више долазе здрави људи да 

чувају и одржавају своје здравље, што је данас светски тренд. Новоизграђени wellness i 

http://www.glassrbije.org/
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spa centarподигнут на темељима старог турског купатила, широку понуду wellness i spa 

centarпрограм и концепта прилогођава сваком госту и његовим потребама.У 

близини се налази ето воденица „Срндаље“ у којој и најизбирљиви гости не могу 

одлети домаћим специјалитетима. 

 

 

Слике бр. 16 и 17 - Wellness i spa centar - Рибарска Бања 

 

      
 

Извор: www.turizzam.com,www.ribarskabanja.com  

 

3.ДАН 

Под Багдалом 

Стара чесма, испод Лазеровог града, сачувано је пет старих чесама, распоређених 

у линији од око два километра. По једном предању, ове чесме воде порекло још из 

римског периода, јер се у у то време овуда кретао друм западно- моравском долином. 

Ово су, наводно, били „вучији извори“, који су служили и становницима каснијих 

векова, све до данас. Све чесме су сличног облика, иако су различите по величини и 

количини воде, а њихов данашњи изглед потиче из турског периода. 

- Чесма цара Лазара (Велика чесма) и хамам; 

- Урошева чесма; 

- Зулина чесма; 

- Чесма „Добре воде“; 

- Лазаричка чесма. 

Фабрика „Рубин“ као предузеће за производњу и трговину грожђем и вином, 

алкохолом и безалкохолним пићем, основана је 1955.године. данас, Рубин наставља да 

кроз унапређење квалитетом у свим сегментима пословања одржи лидерску позицију 

на домаћем тржишту и да истовремено буде водећи извозник вина и алкохолних пића. 

По доласку у фабрику Рубин, следи обилазак подрума, дестилерије, пинтерске 

радионице и осталих погона за производњу вина, алкохолних и безалкохолних пића. 

Након обиласка фабрике, следи упознавање са основним техникама дегустације вина и 

сама дегустација вина уз пригодан ручак. 

 

http://www.turizzam.com,www.ribarskabanja.com/
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Багдала – брдо изнад самог града, омиљено место за шетњу, спорт и рекреацију 

Крушевљања обзиром на бројне спортске и рекреативне садржаје, као и садржај за 

децу. На новоотвореном спортском комплексу, који носи име „Радомир Мићић Миче“ 

по некадашњем председнику Општине Крушевац, велико привреднику и градитељу 

Крушевца који је оставио неизбрисив траг у послератној историји Крушевца, и у чију је 

час откривен и спомен биста. Налазе се одлични фудбалски терени опремљени по 

највишим стандардима. 

3.ДАН 

Сплаварење Јужном Моравом – Сталаћка клисура, Мојсињска планина (друга Мала 

Српска Света Гора) 

Простор између Сталаћа – Ђуниса – Каоника – Крушевца (око 40 km²), у народу је 

познат као Мала Света Гора или Друга Српска Света Гора, мада се често називала и 

Капија Србије. То су предели Мојсињских планина у којима се налазило 77 манастира, 

цркава и црквишта. Мијсињску планину пресеца река Јужна морава правећи предивну 

Сталаћка клисуру дугу око 25 km. 

Данас се многе светиње могу обићи (манастир Јаковац, манастир Стеванац, црква 

Света Марица, црква Свети Дамјан, црква Света Недеља, црква Света Петка, изворишта 

лековитих вода и друге светиње, али има и оних недоступних и скривених. 

Програмом је предвиђен обилазак, у наставку наведених, простора, гуменим 

чамцима, капацитета 12 особа, по следећем програму: 

07:00 h – Долазак у Сталаћ у сопственој режији 

07:15h – Превоз од Сталаћа до Ђуниса 

07:30h – вожња чамцима - Ђунишка и Трубаревска долина, улаз у клисуру, обронци 

косе Градишта, остаци старог средњевековног града Сталаћа, насеље Малетина, 

Церово, мост преко Мораве, пролаз теснац испод моста, насеље Мојсиње, извор воде 

Кошутица, насеље Браљина, висећи мост, браљински теснац и стеновити брзаци 

(путовање чамцима у овом делу траје око 4 сата). 

 Обилазак цркве Свети Никола у Браљини; 

 Вожња чамцима око 1 сат; 

 Обилазак цркве Света Недеља, извора, око цркве и изворишта воде која лечи 

очи; 

 Вожња чамцима око пола сата; 

 Обилазак цркве Света Петка; 

 Одмор код железничке станице Стеванац, панорамски поглед са једног од 

врхова Мојсињске планине – део клисуре, роштиљ и ручак; 

 Вожња чамцима око 2 сата; 

 Обилазак цркава Света Богородица, Свети Јован, Свети Петар, Света Марица и 

манастир Свети Марко; 

 Обилазак 8 лековитих извора; 

 Вожња чамцима до Сталаћа (излазак из клисуре); 

 Обилазак Тодорове куле у Сталаћу, цркве Свети Дух (најстарије цркве на овим 

просторима), цркве Света Водица са извором у самој цркви; 

 Повратак у времену 20:00–21:00 часова 

У цену су урачунати трошкови превоза и исхране.Цена једнодневног програма 

износи 20 евра по особи. Програм је погодан за групна путовања, свих узраста, посебно 

за разна удружења, школе, организације, синдикате и слично.Минимална величина 

групе мора бити 10 особа, а максимална 100 особа. 
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5.ДАН 

Пут Јастребца 

Манастир Наупара се налази у истоименом селу, 15 km јужно од Крушевца. О 

оснивачу манастира нема поузданих података, али постоји легенда по којој су манастир 

основали кнез Лазар и његов син деспот Стефан. Наупарска црква је саграђена у 

Моравском стилу где се богатством мотива и лепотом израде посебно истичу розете на 

западној фасади манастирске цркве. 

Слика бр. 18 - Манастир Наупаре 

 

 
 

Извор: www.ribarskabanja.com 

 

Ранч „Елдорадо“ – спортско рекреативни центар са коњичким клубом у Ломници 

поред Крушевца, основан 2000.године са идејом да окупи љубитеље спортског и 

рекреативног јахања. За ту сврху организовани су травнати и пешчани терени и штале 

са тренутно 20 коња. За децу је у понуди јахање на понију, док су за одрасле на 

располагању разне расе коња. Посетиоци могу да пронађу и освежење у кафићу у 

склопу ранча. 

 

Слика бр. 19 - Рнач „Елборадо“ 

 

 
 

Извор: http://www.turizamkrusevac.com/ 

 

Јастребац је најшумовитији и најводнија планина овог дела Балкана, свега 20-ак 

km удаљена од Крушевца. Јастребац има изванредне климатске услове и захваљујући 

благој клими и разноликости флоре и фауне, пружа изузетне могућности за одмор, 

http://www.turizamkrusevac.com/
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планинарење, бициклизам, лов и риболов. По доласку на Јастребац следи обилазак 

излетишта и ловишта "Србијашуме". 

6.ДАН 

Чудесан камен 

Бела Водаје село удаљено од Крушевца свега 14 km, надалеко чувено по својим 

природним богатствима, пре свега по беловодском пешчару – камену који се 

експлоатише већ шест векова, а затим и по извориштима минералних вода. Посетиоци 

ове вековне престонице клесарске уметности и занатства Моравске Србије, могу да се 

диве вајарским експонатима у јединственом Музеју клесарства и вајарства као и у 

Парку скулптура. 

Слика бр. 20 - Бела Вода 

 

 
 

Извор: http://www.turizamkrusevac.com/ 

 

Манастир Свети Лука – Бошњане – На благом узвишењу изнад села Бошњана, 

близу села Варварина, налази се обновљени манастир посвећен апостолу Луки. А према 

народном предању, овде је за време кнеза Лазара, крајем 14. века, саграђен првобитни 

манастир, на месту насеља из римског времена, које се звало Дренац или Буковац. У 

сагласности са предањем је и реална претпоставка, пошто писани извори не постоје, да 

је манастир основан у доба кнеза Лазара, имајући у виду да се налази на поседима, које 

је овај владар Раваничком повељом даровао својој задужбини - манастиру Раваници. 

 

Слика бр. 21 - Манастир Св. Лука – чесма 

 

 
 

Извор:http://www.turizamkrusevac.com/ 

 

Спортски центар Крушевац нуди широку лепезу садржаја за рекреацију. Отворени 

спортски објекти веома су посећени у летњем периоду године, нарочито комплекс 

отворених базена који садржи олимпијски базен, базен за непливаче и базен за децу. 

Тобоган, пријатна музика и освежење, представљају додатне садржаје овог комплекса. 

http://www.turizamkrusevac.com/


Интегрални маркетинг туристичке организације Крушевца 
 

Светлана Вељковић                                    Мастер рад 60 
 

Ту су и терени за мале спортове, терен за одбојку на песку, као и шест тениских терена 

са подлогом од шљаке који представљају прави рај за љубитеље белог спорта. 

 

 

5.4  Контрола и ревизија маркетинг активности на нивоу 

Туристичке организације  града Крушевца 

 

Контрола представља један од најважнијих елемената и треба да има сталну и 

активну улогу у управљању. Оне туристичке организације које немају ефикасан систем 

контроле, сносе већи ризик настанка неправилности, грешака и злоупотребе. Сврха 

контроле је да омогући откривање одступања у разним фазама и њихово отклањање. 

Док ревизија маркетинг активности представља последњу фаза у ланцу процеса 

управљања маркетингом чија је сврха да доведе до остваривања постављених циљева 

пословања. Ревизија представља планску активност која није чин, већ процес. 

Контролом се мери постизање резултата који су дати планом и врши потребна 

измена.
91

 Претпоставка успешне маркетинг контроле јесу постојање прецизних 

стандарда. Стандарди контроле су научно или бар стучно постављени критеријуми за 

мерење резултата маркетинг активности унутар Туристичке организације града 

Крушевца. Маркетинг план је истовремено и стандард контроле, али само у нормалним 

условима привређивања. У нестабилним условима је боље уместо плана поставити 

посебне стандарде за контролу. Стандарди се ретко изражавају у апсолутним 

показатељиима, угланом се користе синтетички и релативни показатељи.
92

 

Контрола представља четврту фазу управљања маркетингом. Помоћу контроле се 

врши мерење остварених резултата са планираним показатељима. Контролом се 

преиспитује процес планирања, организовања и примене маркетинг активности. 

Контрола није чин већ процес, кога чини скуп међусобно повезаних маркетинг 

активности, неопходних за спровођење контроле. 

Контрола маркетинг активности представља системско и континуално 

преиспитивање донешених одлука (циљева, политике, стратегије и планове) и 

функционисање маркетинг организације за примену донешених одлука. Маркетинг 

контрола представља скуп поступака, метода и техника које маркетинг менаџмент 

користи у циљу обезбеђења усклађености маркетинг активности са дефинисањем 

циљева, стратегијом и плановима.
93

 

Врсте контроле:
94

 

1) Контрола годишњег плана; 

2) Контрола рентабилности; 

3) Контрола ефикасности; 

4) Стратешка контрола. 
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Туристичка организација града Крушевца саставља годишњи план пословања. 

Туристичка организација града Крушевца, контролом годишњег плана установљава да 

ли су остварени планирани резултати, најчешћи приступ за контролу годишњег плана 

који користи Туристичка организација града Крушевца је анализа ставова потрошача, 

анализом тржишног учешћа. Контрола рентабилности, се утврђује где туристичка 

организација града Крушевца ствара, а где губи новац. Најчешћи приступ ове контроле 

који користи Туристичка организација града Крушевца је анализом подручија, канала 

продаје. 

Контрола ефикасности има за циљ да се утврде и побољша екикаснос маркетинг 

пословања. Њу обављају сви запослени унутар Туристичке организације града 

Крушевца. Они прате поједине кључне односе који указују на успешност обављања 

појединих маркетинг активности и предвиђају потребна средства за побољшање 

њиховог извршења. Најчешћи приступ за ову контролу који користи Туристичка 

организација града Крушевца, дистрибуцијом, пропагандом и унапређењем продаје 

сувенира. 

Стратегиска контрола се бави провером у којој мери су прилагођењи маркетинг 

циљеви, стратегије и системи постојећој и предвиђеној средини. Туристичка 

организација града Крушевца за ову анализу користи иструменте мерења ефикасности 

маркетинга и ревизије маркетинга. Туристичка организација града Крушевца се бави 

сагледавањем своје маркетинг изврсности и сагледавањем етике и друштвене 

одговорности. 

Контролом се мери постизање резултата који су дати планом и врши потребна 

измена. „Стратегиска контрола подразумева контролу ефикасности маркетинг 

стратегије предузећа ради установљавања да ли предузеће најбоље могуће користи 

своје могућности наспрам окружења у којем послује. Ову контролу обављају том 

менаџмент и маркетинг ревизори.
95

 Када је упитању интерна контрола Туристичке 

организације град Крушевца, ту контролу обављадиректор организације, у складу са 

Законом, Одлуком оснивања Туристичке организације града Крушевца, као јавне 

службе за унапређење и развој туризма, према Члана 10., ове Одлуке. 

Интерна ревизије у јавном сектору, тј. Туристичке организације града Крушевца, 

помаже у развоју надзора и у информисању јавности о томе на који начин јавни сектор, 

тј. Туристичка организација града Крушевца послује. 

Она представља стално проверавање: 

1) Маркетинг средине; 

2) Маркетинг циљева; 

3) Стратегија; 

4) Активност организације са циљем да се дефинише проблем и предузме конкретни 

кораци за побољшање. 

Ревизија маркетинг активности је све обухватно и системско, самостално и 

периодично проверавање маркетинг средине, маркетинг циљева, маркетинг стратегије 

и маркетинг активности било за туристичко предузеће у целини или за његове СПЈ –у 
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сврху дефинисања подручија проблема и корективне акције за побољшање резултата 

маркетинг активности. На основу тога, дефинишу се шест компоненте ревизије, ато су: 

1) Ревизија маркетинг средине; 

2) Ревизија маркетинг стратегије; 

3) Ревизија организације маркетинга; 

4) Ревизија маркетинг система; 

5) Ревизија продуктивности маркетинга; 

6) Ревизија маркетинг функција (маркетинг микса). 

Одлуке поступка ревизије по Котлеру су: 

1) Одлуке менаџмента о ревизији маркетинг активности; 

2) Одлука о избору носиоца ревизије – ревизора (сопствени кадар, специлизовани 

ревизор ван предузећа  или комбиновано); 

3) Одлуке менаџмента и ревизора доношење на састанку о програму и поступку 

рада; 

4) Одлука о почетку ревизорских активности; 

5) Одлука ревизора о методама прикупљања и изворима информација ради дневног 

и периодичног извештавања менаџмента о активностима ревизије. 

Након тога започиње се активности процеса ревизије, која се састоји из: 

1) Прикупљања и анализе информација; 

2) Презентирања извештаја менаџменту; 

3) Састављање предлога ревизије и његовог презентирања; 

4) Усвајања предолога; 

5) Примена активности ревизије. 

У пракси се често користи ревизија иструмената маркетинга, тј. преиспитивање 

маркетинг микса и примена корективне акције у циљу његове оптималне комбинације 

за успешно остварење циљева пословања предузећа. Ређе се врши ревизија на нивоу 

предузећа, односно њеног укупног пословања.  

Маркетиншка ревизија (енгл. marketing audit) јесте системско истраживање сваког 

аспекта продаје, маркетинга, подршке купцима (корисника сервиса и сл.) и свих 

осталих операција које се односе на продају и маркетинг. Ревизија омогућава најбржи и 

најлакши начин да добијете добар, стратешки увид у читав маркетиншки процес. 

Ревизија маркетинга често открива скривене слабости, те се можете усмерити на 

њихово јачање.Ревизија је последња тачка у ланцу процеса управљање маркетингом, 

чија је сврха да се доведе до остварење циљева пословања предузећа на маркетиншким 

основама привређивања, а то је задовољење потреба потрошача – туриста, привреде и 

друштва и остварење добити туристичког предузећа  на дуги рок. 

Под интерном ревизијом Туристичке организације града Крушевца, подразумева се 

објективан преглед и провера буџетских рачуна, финасиских извештаја и других 

релевантних информација, који подноси директор Туристичке организације града 

Крушевца, ради добијања ревизорског мишљења о изводима стања рачуна и 

финасиским извештајима који су прегледани.  
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Интерна ревизија је незаобилазна функција и алат за успешно функционисање 

утврђених процедура, поступака и правила уредног пословања у Туристичкој 

организације града Крушевца. Њен задатак је да благовремено открива недостатке 

организације, односно у функционисању система интерне контроле, и да тиме спречи 

појаву могућих губитака због нерационалног и неефикасног пословања. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

С обзиром да је туризам радно интензивна делатност посебно је значајно да се у 

туристичком пословању прихвати концепт интегралног маркетинга, што подразумева 

да захтеви потрошача, то јест туриста морају да буду у центру активности свих 

запослених у туристичкој делатности, како би се у истој остварио адекватан профит. У 

креирању маркетинг микс концепта у туризму треба тежити оптималној комбинацији 

инструмената маркетинга, што подразумева њихову праву комбинацију, а све у циљу 

креирања адекватног туристичког производа/услуге, њихове адекватне цене, промоције 

и канала продаје, како би се њихова количина и квалитет у право време понудили 

циљној групи туриста.  

Маркетинг мора истакнути предности које они нуде, а на локалним заједницама и 

градовима је да евентуалне административне препреке сведу на минимум и тиме 

помогну улагачима. Да би се дефинисала јасна маркетинг стратегија, потребно је 

спровести прецизно усмерена истраживања и применити детаљну анлизу, на основу 

чега је могуће поставити циљеве и добити јасну слику онога што се жели да постићи, 

као и кораке које је нужно направити на том путу. У том контексту, посебно је важан 

маркетинг акциони план. Међународни интеграцијски процеси, у које је Србија све 

више укључена, отварају могућности бржег и стабилнијег развоја. У конкурентном 

тржишту, градска подручја препознају потребу да постану иновативна и 

софистицирани у својим маркетинг стратегијама и промотивних кампања. 

Стандардизоване туризам кампање и место брендинг стратегије нису довољни 

разнолике и фрагментиране урбане понуде и потражње система. Овај рад истражује 

маркетинг стратегију и актере у туристичкој организацији Крушевац, препоручује 

интегрисани маркетинг модел. Модел препоручује интеграцију различитих маркетинг 

стратегија, мрежне структуре и креативних функција . 

Концепт пословања оријентисан према купцима, почиње од потреба потрошача, а 

као циљ деловања поставља се задовољство потрошача. Посвећеност клијентима у 

овим фирмама посебно се односи на запослене који су у директном контакту са њима. 

Маркетинг концепт добија све више присталица због добрих резултата које постиже, а 

јављају се и бројне нагодрагдње и побољшања основне идеје. 
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